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O presidente do Sindinova, Pedro Gomes (à dir.) e o vice, Júnior César Silva discursaram sobre os resultados da última edição da Fe-
nova e as propostas para fevereiro

Stefan Salej realiza palestra sobre o tema em outubro, no Espaço Sindinova

RESULTADOS 16ª FENOVA

ESCAMBO CULTURAL

ROTAS PARA O FUTURO

Projeto traz oficinas e peças no
Espaço Sindinova

Saúde e Segurança no Trabalho 
são pauta de projeto em parceria 

com o Sistema Fiemg

VEJA MAIS – PG 02

VEJA MAIS – PG 5

VEJA MAIS – PG 11

VEJA MAIS – PG 03

Edição contou com lojistas indicados 
pelos expositores

GESTÃO EM TEMPOS VOLÁTEIS

FOTO: SAMIRA REIS

FOTO: DIVULGAÇÃO

SINDINOVA PREPARA 17ª FEIRA DE 
CALÇADOS DE NOVA SERRANA

VEJA MAIS – PG 7
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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Os preparativos para mais uma Fei-
ra de Calçados de Nova Serrana já 
estão em andamento. A 17ª edi-

ção será entre os dias 23 e 25 de feverei-
ro, nos moldes da edição de agosto. Ou 

seja, a organização programa trazer um 
número maior de compradores para con-
ferir os lançamentos outono/inverno 2016.

No coquetel de lançamento da fei-
ra, os expositores presentes afirmaram 

que a inciativa era necessária e foi provei-
tosa. E para que mais uma vez o trabalho 
tenha o efeito esperado, será necessária 
a mesma dedicação de todos os envol-
vidos.

A 16ª Fenova, que aconteceu entre 
os dias 11 e 13 de agosto atendeu 
o esperado pela organização do 

Sindinova. Foram cerca de 80 exposito-
res, com mais de 200 marcas presentes 
no Centro de Convenções, onde foram 
lançadas as coleções primavera-verão 
2015/2016. 

Em média 3 mil visitantes esti-
veram nos três dias da mostra, além de 
lojistas convidados. A vinda desses com-

pradores em parceria com o Sebrae-MG, 
que representam aproximadamente 500 
pontos de venda agradou os expositores 
e possibilitou bons negócios.

Segundo Pedro Gomes, presidente 
do Sindinova, a iniciativa terá continuida-
de na próxima Fenova. “Para a 17ª edição, 
nosso intuito é trazer ainda mais compra-
dores. Essa parceria com o Sebrae – MG 
visa gerar negócios entre fabricantes e 
comerciantes de calçados de todo o país, 

FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA 
ATENDE EXPECTATIVA DA ORGANIZAÇÃO

além de promover o polo e dar o aparato 
necessário durante e no pós-feira”, explica.

17ª FENOVA

A 17ª Feira de Calçados de Nova 
Serrana será realizada de 23 a 25 de feve-
reiro de 2016, de 10h às 19h, no Centro de 
Convenções. Na ocasião, expositores do 
polo irão mostrar as tendências de calça-
dos para o outono/inverno 2016. 

17ª edição está marcada para primeiro semestre de 2016

A VINDA DE LOJISTAS INDICADOS POR EXPOSITORES SERÁ MANTIDA NA PRÓXIMA EDIÇÃO

FOTO: CRISTYAM DE LIMA
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SINDINOVA RECEBE CONVIDADOS PARA 
LANÇAMENTO DA 17ª FENOVA

Feira será realizada em fevereiro
FOTO: SAMIRA REIS

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes, juntamente com o vice, 
Júnior César Silva receberam con-

vidados para o lançamento da 17ª Fenova 
– Feira de Calçados de Nova Serrana. A 
mostra será realizada no Centro de Con-
venções, entre os dias 23 e 25 de feverei-
ro. Na oportunidade, foi falado sobre os 
resultados da feira de agosto e o planeja-
mento para a próxima edição.

Gomes agradeceu a todos aqueles 
que participaram da 16ª Fenova e salien-
tou a importância de dialogarem sobre as 

OS CONVIDADOS PARA O COQUETEL FORAM RECEPCIONADOS NO SALÃO DO ESPAÇO SINDINOVA

ações do Sindicato. “Agradeço o empe-
nho de cada um que se desdobrou e cor-
reu atrás para participar da Fenova. Houve 
contratempos, mas a feira aconteceu e 
foi proveitosa. Contamos com o apoio de 
vocês, nas feiras e em tudo o que o Sindi-
nova realizar, precisamos desse feedback, 
saber o que tem dado certo, o que pode 
melhorar”, afirma.

Em seguida, Júnior destacou sobre 
a movimentação dos expositores ao indi-
car os lojistas. “Feira é retrato de momen-
to. Temos condições de modificá-la. Essa 

movimentação, de mobilizar os fabrican-
tes para indicar os lojistas foi fundamen-
tal. E para a 17ª Fenova, vamos precisar 
dessa mesma dedicação para dar certo”, 
comenta.

Para a empreendedora Jasielle Oli-
veira, da Tina Teen, a vinda de compra-
dores foi surpreendente. “É uma iniciativa 
válida. Nos deixa ainda mais animados em 
participar”, diz.

Veterana na Feira de Calçados de 
Nova Serrana, Jaqueline Magalhães, res-
ponsável pela marca Baby Love diz que 

a presença de lojistas convidados era um 
desejo antigo dos fabricantes. “É uma 
ação necessária, foi muito bom. Já confir-
mamos presença em fevereiro”, completa.

O gerente comercial da Magia da 
Terra, Fernando Manoel, também par-
ticipou do coquetel de lançamento. Ele 
afirma que a vinda de compradores para 
o polo de Nova Serrana é inovador, mas 
essencial. “Isso já acontece em outras fei-
ras pelo Brasil, e Nova Serrana segue esse 
caminho, se consolidando como uma das 
maiores feira do país”, diz. 

GESTÃO EM TEMPOS VOLÁTEIS

DATA:
01/10/2015 às 19h
Entrada gratuita

SÍNTESE: 
O objetivo desta palestra é o de provocar junto aos empresários de pequenas e médias empresas uma reflexão sobre o momento atual e o que pode ser 
feito para garantir a sustentabilidade futura de seus negócios. O palestrante irá abordar a questão da volatilidade econômica e política e como sobrepor os 
interesses empresariais aos fatos políticos e macro econômicos, como uma questão não de sobrevivência, mas de fortalecimento e avanço da empresa.

PALESTRANTE: 
Stefan Bogdan Bareboim Salej - Possui experiência empresarial de 55 anos na área de indústria, comércio, serviços e banco. Com formação em 
Administração de Empresas e Pós-Graduação em Ciência Política, Marketing Internacional, atuando em diversos países e em todo o Brasil inclusive nas 
entidades empresariais de Minas Gerais, do Brasil e internacionais, além de postos diplomáticos e nos organismos internacionais. Artigos e livros 
publicados no Brasil e no exterior. Professor universitário e palestrante no Brasil e exterior.
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Conte com a gente.

 

Inscreva-se já:
faculdadepitagoras.com.br

SIMULADO ENEM
18/OUT

Mude o curso da sua vida.

FACULDADE

COM   
DE ESTUDO 

                         ÉTA ED

UNIDADE DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
Tel.: (37) 2101-4877

*Oferta válida apenas para os primeiros colocados no Simulado Enem (o primeiro colocado geral de 
cada unidade terá uma bolsa de 100% de desconto para todo o curso). Os alunos contemplados com 
as bolsas de estudo deverão se matricular em até 3 dias após a classificação, impreterivelmente, para 
iniciar seus estudos no primeiro semestre de 2016. Consulte o edital do Vestibular Geral 1 (VG 1) de 
2016.1, para obter mais informações sobre a quantidade e os percentuais das bolsas ofertadas e as 
demais regras gerais do processo seletivo.
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ROTAS PARA O FUTURO CHEGA A NOVA SERRANA
Nova Serrana, Santo Antônio do Monte e Cláudio são as cidades do Centro-Oeste que receberão

a 2ª etapa do Rotas para o Futuro em 2015 

O Brasil registrou, em 2013, mais de 
700 mil acidentes do trabalho. Os 
dados do último anuário estatísti-

co do INSS mostram ainda 2.700 aciden-
tes fatais no ano, ou seja, um a cada 50 
minutos. Em 1970, o Brasil foi considerado 
o pior país em termos de segurança do 
trabalho. Hoje, é o 4º no ranking mundial. 
Para tentar reverter esse quadro, o Sis-
tema Fiemg coloca a força da indústria 
à disposição da sociedade. A prevenção 
para garantir mais Segurança e Saúde no 
Trabalho é o tema em pauta, em 2015, do 
Projeto Rotas para o Futuro, que percor-
reu 16 cidades do Estado em sua primeira 
etapa e passará por mais oito municípios 
em sua segunda fase. A região centro-o-
este será a responsável pela abertura e 
fechamento da nova etapa do projeto. 

Em Nova Serrana, a palestra vai 
acontecer no Espaço Cultural Sindinova, 
dia 23 de setembro, a partir das 19h. A 
palestra será conduzida pelo Advogado e 
Engenheiro Civil, especialista em seguran-
ça do trabalho, Marcelo Giordano Gários. 
Os debates são baseados em três pilares: 
o que é a segurança do trabalho no Brasil; 
questões trabalhistas e a justiça do traba-
lho, e como trabalhar a prevenção para 

um trabalho certo, embutido na seguran-
ça, qualidade e lucro.

Para o presidente da FIEMG Regio-
nal Centro-Oeste, Afonso Gonzaga, o se-
tor industrial está focado em desenvolver 
a cultura da prevenção. “A Federação das 
Indústrias está cumprindo o seu papel, não 
só de representatividade, mas como um 
ator de transformação tanto da indústria, 
quanto do empresário e seus colabora-
dores. Nada mais importante do que ga-
rantir aos empresários, mais informações 
sobre Segurança e Saúde do Trabalho e 
garantir, também, aos trabalhadores, que 
são o capital mais importante de qualquer 
empreendimento, mais tranquilidade para 
exercer suas funções”, disse.  

As inscrições podem ser feitas no 
SINDINOVA – Sindicato Intermunicipal das 
Indústrias de Calçados de Nova Serrana, 
pelo telefone (37) 3228-8500, ou através 
do e-mail comunicacao@sindinova.com.
br. Santo Antônio do Monte recebeu o 
projeto no dia 16 de Setembro e Cláudio 
encerra, em 6 de Outubro.

PROJETO PERCORRE O ESTADO

O Chefe de Gabinete da Presidên-

cia do Sistema Fiemg, Antônio Marum, 
ressalta que o tema Segurança e Saúde 
no Trabalho foi levado a 24 cidades mi-
neiras, em 2014, envolvendo cerca de 4 
mil pessoas. “A proposta foi apresentar as 
normas, ações, tendências e inovações 
em segurança e saúde no trabalho”, dis-
se, reforçando que, neste ano, o foco será 
a prevenção.

A Gerente de Promoção Humana 
da Fiemg, Júnia Bastos, destacou que a 
questão de segurança e saúde no traba-
lho é uma prática que vem sendo incenti-
vada também internamente pelo Sistema 
Fiemg. “Estamos trabalhando o clima or-
ganizacional com programas específicos, 
e cada Regional da Fiemg passou a contar 
com um técnico em segurança do traba-
lho”, disse. 

Nesta segunda etapa, o proje-
to passará por Santo Antônio do Monte, 
Betim, Varginha, Nova Serrana, Belo Hori-
zonte, Ubá, Capelinha e Cláudio.

Gracielle Castro
Analista de Comunicação
FIEMG Regional Centro-Oeste



PG 6 21/09 A 05/10/2015 – JORNAL SINDINOVA

AGENDA DE CURSOS - SETEMBRO

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.

CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA
Data: 24/09 a 22/10 - 19h às 22h

Carga Horária: 15h

Investimento para Associado: 2x R$ 180,00

Investimento para não Associado: 2x R$ 250,00

PALESTRA – SPED EFD BLOCO K – CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE
Data: 24/09/15 – 19h às 21h

Local: Sindinova

ENTRADA GRATUITA
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ESCAMBO CULTURAL PROMOVE APRESENTAÇÕES 
TEATRAIS E OFICINAS NO ESPAÇO SINDINOVA

O Projeto Escambo Cultural - Se-
mana de Arte tem por objetivo o res-
gate, valorização, incentivo, divulgação e 
desenvolvimento de manifestações cul-
turais, mostrando a toda região variados 
produtos culturais de reconhecido valor. 
A iniciativa é viabilizada através da Lei 
Estadual de incentivo a Cultura de Mi-
nas Gerais com patrocínio Cultural das 
Empresas: Via Vip, Rebote, Henso, Nádia 

Talita, Crômic, Lugano Têxtil, Sport Fire 
e Redak.

Uma das peças a serem apresen-
tadas é “Rose, a doméstica do Brasil”. 
Sempre tendo como referência a infân-
cia, a família, os vizinhos e vários outros 
personagens que cruzam nossas vidas e 
nunca mais deixam nossa imaginação, o 
ator Lindsay Paulino e a diretora Adria-
na Soares, entre risos escandalosos e 

profunda identificação com a Rose, en-
veredaram em descobrir o rumo para 
onde estas estórias iriam levar. “Rose 
apresenta uma narrativa simples e des-
contraída como se estivéssemos falan-
do com uma velha conhecida que entre 
uma espanada e outra, um sonho e ou-
tro, divide conosco o seu mundo”, diz 
Adriana. Soares ainda completa “O es-
petáculo “Rose, a doméstica do Brasil”, 

com certeza já estava pronto na cabe-
ça do ator-criador Lindsay Paulino, que 
com coragem, muita dedicação e con-
fiança deu à personagem, que já existe 
há tanto tempo, ainda mais sentido e 
forma”.

A entrada é franca em todos os 
espetáculos e oficinas. Os convites e 
inscrições podem ser feitos no Sindino-
va. Informações (37) 3228-8500.

ROSE, A DOMÉSTICA FICOU CONHECIDA NA INTERNET. LOGO CAIU NAS GRAÇAS DO PÚBLICO, SEGUINDO 
ENTÃO PARA OS PALCOS 

FOTO: GUTO MUNIZ

ROSE, A DOMÉSTICA
DATA: 01/10 20H

LOCAL: AUDITÓRIO CREDINOVA
TRAGA 1 KG DE ALIMENTO E RETIRE SEU 

INGRESSO NO SINDINOVA
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Viver não é o problema, conviver é 
que é o dilema. Este dito popular 
encerra um raciocínio em torno de 

uma das grandes dificuldades do homem: 
o relacionamento.

Conviver com o outro nem sempre 
é tarefa fácil, e num ambiente individua-
lista e competitivo, estimulado pela eco-
nomia de capital, relacionar sempre traz lá 
os seus atritos.

Existem algumas estratégias que 
tornam essa convivência mais harmonio-
sa. A inteligência emocional é uma de-
las. Reconhecer pontos de identificação 
no outro, e usar isso para construir uma 
ponte que facilite o relacionamento, é um 
elemento marcante dessa técnica.

Mas pode vir das artes marciais 
uma filosofia importante a ser aplicada 
no gerenciamento dos relacionamentos 
e, em especial, na resolução de conflitos. 

Seria como “chover no molhado” se 
eu não iniciasse esse artigo com a 
palavra crise, mas vou tentar colocar 

outra ideia para você analisar. Já estamos 
falando da palavra “cri...” há muito tempo, 
correto? Por qual motivo você e sua em-
presa ainda não estão preparados para ela?

Se não houvesse a “cri..” atual, o 
que sua empresa estaria fazendo agora? 
Bem provável que estaria seguindo o cur-
so normal dos negócios, comprar, vender, 
Recber pagar, etc., ou seja, realizando os 
processos empresariais comuns. Portanto 
vamos olhar para o lado positivo, vamos 
retirar o “s” e usar a apenas o que sobrou 
da palavra, portanto, “crie”. Crie um cená-
rio de oportunidades, lembre-se que essa 
palavra significa oportuno e único; então 
pare um pouco e vamos criar um mo-
mento único para sua empresa ser sus-
tentável financeiramente.

Uma oportunidade é um compor-

FILOSOFIA DO JIU-JITSU

COMO LIDAR COM OPORTUNIDADES E AMEAÇAS 
NO NEGÓCIO EM TEMPOS DE CRISE

Quem não gosta muito de MMA (Artes 
Marciais Mistas) com certeza deve sentir 
arrepios ao ver dois marmanjos se atra-
cando no chão numa alternância de cha-
ves e alavancas diversas a fim de sucum-
bir ou imobilizar o seu oponente.

Resumidamente este é o jiu-jit-
su (suavidade da técnica/arte) que é de 
origem japonesa, mas o Brasil encampou 
esta nobre arte oriental e hoje é uma re-
ferência mundial.

Dentro da prática desta luta é pos-
sível a um oponente menor e menos po-
deroso vencer um mais forte. Para isto o 
jiu-jitsu se baseia em três princípios bási-
cos: movimento, equilíbrio e alavanca.

Este conceito do jiu-jitsu, que me 
fora apresentado por um amigo e pro-
fessor acadêmico, pode ser aplicado aos 
relacionamentos. Não para simplesmente 
subjugar o outro e mostrar poder, mas 

tamento favorável de certas variáveis no 
cenário externo que influenciam positiva-
mente cada negócio e ajuda a criar novas 
intenções de estratégias. Ao contrário, a 
ameaça significa o impacto negativo des-
sas variáveis, que poderão dificultar ou 
mesmo nos impedir de prosperar e reali-
zar nossos sonhos. Então como identificar 
as oportunidades e ameaças em nossos 
negócios?

Só existe um caminho seguro, 
saber fazer um diagnóstico financeiro e 
de estratégias. Concentre-se nos pontos 
fortes, reconheça as fraquezas, agarre as 
oportunidades e proteja-se contra ame-
aças. Por exemplo, a decisão do governo 
em aumentar os impostos, alta absurda 
do dólar, risco Brasil entre tantos proble-
mas são uma ameaça visual e diária para 
seu negócio. Sim, a crise está ai, mas 
também estava em antes de 1994 ou de 
2008, e percebemos que muitas empre-

como forma de atenuar os conflitos.
Num relacionamento há sempre 

uma ação que nos compele a outra. É aí 
que entra a tática do movimento. Perce-
ber a movimentação do outro e não ser 
afoito ou estabanado no seu movimento 
é um ponto importante. Tudo haverá de 
ser medido.

Para que o movimento seja preci-
so, e alcance o resultado proposto, é ne-
cessário ter equilíbrio. Ter consciência das 
suas potencialidades e limitações é funda-
mental para que se faça, sempre, a me-
lhor opção. A mais estratégica e menos 
dolorosa.

Na vida os embates são inevitáveis. 
Saber utilizar a força do seu oponente a 
seu favor indica sabedoria. A alavanca 
certa permite controlar uma situação. A 
aparente fragilidade nossa se transforma 
em força que é utilizada em nosso favor.

sas de sucesso passaram por esse perí-
odo. O que elas têm, ou fizeram de di-
ferente quando o dinheiro foi congelado 
nas contas? Fizeram um diagnóstico e a 
partir dele tomaram uma decisão, con-
tinuar ou fechar. Nesse momento talvez 
uma opção considerável seja fechar o seu 
negócio, mas daqui alguns anos você verá 
dezenas de empresas da sua cidade que 
estarão comemorando a difícil fase que 
passaram, e sua empresa, onde estará?

Para realizar um bom diagnóstico 
é imprescindível medir o cenário futuro 
no qual sua empresa desenvolve suas 
atividades, avaliando os benefícios e des-
vantagens ao participar de determinando 
segmento de negócio, por exemplo, cal-
çados.  Para isso é necessário encontrar 
os fatores críticos de sucesso, que é uma 
condição fundamental para que o empre-
endedor possa aproveitar uma oportu-
nidade em benefício do seu negócio, ou 

Qualquer arte marcial só faz sen-
tido se for possível solver o seu sentido 
filosófico e que vale para a vida. Apren-
dê-las simplesmente para dar pancadas 
nos outros é inutilizar o que elas têm de 
melhor.

Neste contexto, ninguém apren-
derá o jiu-jitsu para aparentar força. Pelo 
contrário, esta filosofia permite o autoco-
nhecimento. E é este o seu grande sen-
tido. Uma técnica da suavidade que às 
vezes escapa até dos olhos mais atentos.

É fato que a vida não é tatame, 
mas é fato também que enfrentamos vá-
rios leões por dia. Ter equilíbrio nestas ho-
ras, bem como fazer o movimento certo 
e utilizar a alavanca mais correta para su-
plantar os desafios imprimidos pelos rela-
cionamentos – mesmo você sendo a par-
te mais fraca – é sinônimo de grandeza.

Isto jiu-jitsu ensina. Apreenda.

minimizar o impacto da crise atual. Você 
deve conseguir responder a seguinte 
questão: O que devo fazer para posicionar 
meu negócio no cenário futuro diante de 
cada oportunidade ou ameaça do setor 
(calçadista)?

Possivelmente seu negócio passa 
também por outros problemas que aju-
dou a agravar ainda mais essa crise, falta 
de fluxo de caixa, problemas nas contas a 
receber e a pagar, dívidas, falta de indica-
dores e relatórios financeiros como, DRE, 
Balanço Patrimonial, análise vertical e ho-
rizontal entre outros. Ao fazer um diag-
nostico financeiro e de estratégia procure 
identificar ameaças internas, infelizmente 
a crise está longe de ter um final feliz, mas 
nem por isso você vai deixar de acreditar 
em seu negócio, em seus sonhos. 

O desafio é saber como combinar 
todos esses elementos, visando alcançar 
o sucesso em sua aspiração empresarial.

Colunista: Rodrigo Dias

artigorodrigodias@gmail.com

Colunista: Anderson Gonçalves

anderson.goncalves@dsop.com.br
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O Sindinova em parceria com o 
Sebrae-MG traz a palestra “Gestão em 
Tempos Voláteis”, ministrada por Stefan 
Bogdan Barenboim Salej. O evento será 
no dia 1º de outubro, às 19h, no Espaço 
Sindinova. O objetivo é provocar junto aos 
empresários de pequenas e médias em-
presas uma reflexão sobre o momento 
atual e o que pode ser feito para garantir a 
sustentabilidade futura de seus negócios.

Formado em Administração de 
Empresas e Pós-Graduação em Ciência 
Política, Marketing Internacional, Salej pos-
sui uma vasta experiência na área empre-
sarial, sendo 55 anos na área de indústria, 

STEFAN SALEJ
comércio, serviços e banco. 

- O que é ser um empreendedor nos tem-
pos de hoje?

Ontem, hoje e amanhã sempre será 
uma pessoa que tem que inovar todo dia, 
administrar bem, ser lider e trabalhar em 
equipe, trabalhar mais do que os outros e 
principalmente, olhos e cabeça orientados 
para caixa, funcionários e clientes. 

 – De acordo com sua experiência pro-
fissional, os empresários brasileiros tem 
a cultura de buscar soluções somente em 
períodos conturbados, ou conseguem 
agir antecipadamente, tendo maior con-
trole em períodos de dificuldade?

Quem é vencedor, tem que se an-
tecipar aos eventos que influem no seu 
mercado e no seu negócio. Tem que estar 
atento 24 horas sete dias por semana. E 
quando errar no diagnóstico, ser rápido 
para corrigir. Tem muitas empresas brasi-
leiras muito bem sucedidas a nível mun-
dial, portanto tem empresários que se an-
tecipam aos acontecimentos.

- O atual momento econômico do país tem 
provocado uma mudança de mentalidade nos 

gestores de pequenas e médias empresas?
Parece que a maioria achava que 

a bonança de alguns momentos ia durar 
sempre. E ai veio o susto. Estamos todos 
ainda assustados. E dai é preciso agir rá-
pido; passar a uma nova gestão. Sair do 
quadrado no qual nos colocamos. Então 
a questão não é de mentalidade, mas 
de um novo modelo de gestão para um 
tempo diferente. 

– A palavra “crise” tomou conta da roti-
na dos brasileiros nos últimos meses. Em 
sua opinião, de fato estamos vivenciando 
uma crise?

Para os padrões de comporta-
mento e expectativas do empresário, sim, 
vivemos uma crise multidimensional. Ela 
afeta profundamente os nossos negó-
cios, e o pior a perspectiva. Não sabemos 
como e quando termina. Mas, há também 
no mundo coisas bem piores do que a cri-
se no Brasil. Veja a crise no Oriente Médio 
e na Europa. O fato é que de crise a crise 
acabamos melhorando. Mas, durante a 
crise precisa ter nervos de aço para so-
breviver.

 - Nova Serrana é um dos maiores polos 

calçadistas do país, com uma diversida-
de de produtos, qualidade e preço. Como 
era o polo na época em que fundaram o 
Sindinova, e como enxerga agora?

Nova Serrana com seus pioneiros, 
e ai em nome de todos homenageio Dr. 
Edson Batista. É um caso que desmen-
te que mineiro não é trabalhador, não é 
criativo e não sabe gerenciar. De um início 
difícil, foi criado numa aliança de bem. Um 
polo exemplar que cria bem estar para to-
dos. Os produtos também evoluíram ao 
ponto de serem exportados. O Sindino-
va exerce um papel de liderança sereno, 
enérgico e efetivo.

- O que você diria à aqueles que desejam 
iniciar um negócio?

Bem vindos ao mundo de muitas 
realizações, de muitos desafios, de mui-
tas alegrias com as quais vêm às vezes 
dúvidas, tristezas e mais desafios. Pesso-
almente, passei meu melhor tempo no 
chão da fábrica. Mas, se você entrar no 
mundo empresarial só com objetivo de 
ganhar de dinheiro é melhor procurar ou-
tra atividade. Industrial é mais do que ga-
nhar dinheiro, é uma realização da vida. O 
dinheiro pode vir como adicional.
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