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FEIRA 1

FEIRA 2

SEMINÁRIO

O Sebrae em Minas Gerais 
promoverá em Nova Serrana 

o Empretec, seminário da ONU 
que trabalha as competências 
necessárias para empreender 

com sucesso.

VEJA MAIS – PG 04

CPN REALIZA MAIS DUAS
RODADAS DE NEGÓCIOS

VEJA MAIS – PG 02

Tudo pronto para a Francal que 
completa sua 50ª edição neste 
ano. Nova Serrana será rep-
resentada por 35 marcas que 
ficarão em estande coletivo.

VEJA MAIS – PG 06

VEJA MAIS – PG 07

Em agosto será realizada a 
22ª Fenova. Com mais de 
200 marcas em exposição, 
os lojistas possuem uma 
gama de variedade em 

calçados e acessórios à sua 
escolha.

SENAI OFERECE SERVIÇOS DE 
PROTOTIPAGEM EM IMPRESSÃO 3D 

PARA CALÇADISTAS

VEJA MAIS – PG 03

SELMA ASSIS

SELMA ASSIS
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“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

O Centro de Promoção de Negócios 
(CPN) do Sindinova recebeu nos 
dias 12, 13 e 14 o grupo Avenida e 

nos dias 25, 26 e 27 de junho lojistas da 
Planeta Jeans para rodadas de negócios 
com fabricantes de calçados do Polo de 
Nova Serrana. No somatório, as duas ro-
dadas tiveram mais de 280 atendimentos.

Durante os seis dias de apresenta-
ção dos produtos, seis salas foram disponi-
bilizadas para os negociantes. Há dois anos, 
o Sindinova por meio do CPN tem realiza-
do um trabalho com grande diferencial: 
estreitar as relações entre compradores e 
vendedores, reduzir os custos e ampliar o 
volume de calçados comercializados.

VENDA DIRETA
As negociações ocorrem de forma 

direta entre os lojistas e os vendedores das 
fábricas, sem intermediários. O comprador 
da rede de lojas Avenida, Ailton Alvarenga, 
ressaltou os benefícios de comprar sem 
atravessadores. “Temos a política de tra-
balhar direto com as fábricas. O benefício 
que enxergamos foi que não temos nin-
guém atravessando o negócio. Quando 
você tem uma assessoria, você tem que 
tratar com o assessor e o assessor trata 

com a fábrica. A gente já vai direto na fon-
te, então pra gente isso é muito importan-
te. Reduz muito o custo e a eficiência do 
trabalho é muito melhor”, afirmou.

A vendedora de calçados infantis, 
Kenya Ferreira Fernandes, finalizou a ven-
da e falou da simplicidade para contatar 
e agilizar o processo de compra e venda. 
“Uma coisa que achei muito importante é 
que, por exemplo, nas assessorias o pes-
soal não passa o contato do comprador, 
do dono da rede. Eu precisei falar com um 
cliente e foi muito fácil, já contatei com o 
dono, a gente tem aquela facilidade que 
as assessorias não disponibilizam isso pra 
gente”, enfatizou.

FACILIDADE 
O proprietário de calçados infantil 

e feminino, André Costa, destacou a faci-
lidade para a comercialização com as ro-
dadas de negócios no CPN. “Sempre tive 
que me deslocar a São Paulo, ter custo 
para atender o pessoal. Depois da criação 
do Centro de Promoção e Negócios, eu 
tenho a facilidade de atendê-los aqui em 
Nova Serrana”, pontuou.

Já o gerente comercial de tênis 
masculino, Paulo Henrique Ferreira Silva, 

salientou a importância das rodadas para 
as empresas. “Estas rodadas têm sido mui-
to interessante para todas as fábricas aqui 
da região, pois além da facilidade de mos-
trar o produto, a gente tem a viabilidade 
de estar perto e de estar mais próximo ao 
comprador, onde a gente consegue criar 
um relacionamento”, enfatizou Silva.

VARIEDADE
Outra importante particularidade 

do CPN é a variedade de produtos ofe-
recidos pelos fabricantes. A vendedora 
de calçados femininos, Fernanda Sousa, 
abordou esta característica. “É muito im-
portante para o Sindicato, para as empre-
sas e para o cliente também, porque aqui 
a gente consegue atingir o objetivo que é 
vender para os nossos clientes e o cliente 
tem uma grande variedade de produtos. 
Aqui é um ponto central para todos os 
vendedores de Nova Serrana vim e de-
monstrar o produto”, finalizou Souza.

As lojas Avenidas realizaram 173 
atendimentos: 53 segmento infantil, 
65 segmento feminino e 55 segmento 
masculino. Já a Planeta Jeans realiza-
ram, ao todo, 109 atendimentos nos di-
versos segmentos.

SINDINOVA PROMOVE MAIS DUAS 
RODADAS DE NEGÓCIOS NO CPN

Redes de lojas realizaram mais de 280 atendimentos
nos seis dias de exposição de produtos

ATENDIMENTO AO FORNECEDOR PELAS LOJAS AVENIDA ATENDIMENTO AO FORNECEDOR PELA LOJA PLANETA JEANS

SELMA ASSIS

SELMA ASSIS

SELMA ASSIS
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SENAI OFERECE SERVIÇOS DE PROTOTIPAGEM
EM IMPRESSÃO 3D PARA CALÇADISTAS

Durante a 22ª Feira de Calçados de 
Nova Serrana (Fenova), que ocor-
re nos dias 14, 15 e 16 de agosto, 

os representantes do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) estarão di-
vulgando os serviços de prototipagem em 
impressão 3D.  Com a vantagem da rapidez 
e custo menor, o SENAI pretende alcançar 
o maior número de empresas calçadistas.

Segundo o gerente da Unidade do 
SENAI de Nova Serrana e São Gonçalo do 
Pará, Rômulo Maciel Gomes, o equipa-
mento atende bem o segmento de cal-
çados pela qualidade do protótipo final. “A 
gente consegue fazer o desenvolvimento 
de solas, cabedais, formas, peças, enfei-
tes, adornos, o que quer que seja para 
que as empresas possam, no primeiro 
momento, visualizar, montar os primei-
ros protótipos do calçado com um custo 
menor do que desenvolver uma coleção 
de matrizes e com um tempo muito mais 
curto”, afirma Gomes. 

MATERIAIS
Os materiais usados no processo 

podem variar dependendo da necessi-
dade de cada empresa. De acordo com 
Gomes, os mais utilizados são os termo-
plásticos, porém outros materiais também 
são aceitáveis. “Temos uma gama muito 
grande de polímeros e varia em função da 
finalidade. Alguns são mais leves, outros 

mais resistentes, depende do que a gen-
te precisa fazer. Então pode ser feito em 
ABS, em Nylon, PS, tem várias resinas que 
podem ser utilizadas”, explica.

Conforme detalha Gomes, o equi-
pamento consegue imprimir qualquer de-
senho que esteja em formato adequado 
de arquivo. É feito um desenvolvimento 
de solado para uma empresa específica, 
coloca-se na impressora e faz-se a ma-
terialização do desenho. A partir daí, ve-
rifica-se se o solado ou o calçado ou o 
enfeite atende ao conceito da empresa.

DIFERENÇA DE 3D
PARA CONVENCIONAL

Gomes ressalta que o processo 
de impressão em 3D é muito diferente do 
convencional e lista as vantagens de se 
utilizar a impressão 3D no desenvolvimen-
to de solados para calçados. “Ou a gente 
faz as maquetes através de um processo 
artesanal, onde o pessoal faz manualmen-
te, risca, corta, monta tudo ou faz somente 
a questão virtual. O pessoal faz o desenho 
em um software 3D e só consegue visu-
alizar este solado através do computador. 
Aqui, a gente consegue materializar isto e 
possibilitar o pessoal a fazer todas as eta-
pas do calçado, inclusive, colagem, pintura, 
o material aceita tudo isso”, esclarece. 

Gomes salienta ainda que o grande 
diferencial da impressão 3D é a agilidade 

e o custo reduzido se comparado com 
a matrizaria. “O solado, normalmente, é 
uma coisa que demora mais para ser feito 
no calçado, pela complexidade do molde 
e tudo mais, e na impressora 3D a gente 
consegue trabalhar isso tudo aí com uma 
agilidade bem maior e um custo interes-
sante”, exemplifica. 

Além da agilidade e da redução dos 
custos, Gomes afirma que o equipamen-
to ainda possibilita maior número de tes-
tes, além de oferecer maior criatividade. 
“Possibilita que possa ser mais palpável às 
ideias dos designers, aos modelistas das 
empresas, porque qualquer desenho que 
a gente vê, consegue fazer a impressão e 
consegue fazer as alterações que forem 

necessárias. Às vezes, se demora 15, 20, 
30 dias para se fazer uma matriz. Se o 
desenho estiver pronto, em dois dias, no 
máximo, a gente entrega uma sola pronta 
impressa”, afirma Gomes.

CUSTO
O custo para fazer a prototipa-

gem irá variar em função do tamanho e 
do peso da peça. Primeiro, os técnicos do 
SENAI visitam a empresa, fazem um orça-
mento, verificam a demanda, levam para 
o SENAI, verificam os custos, a simulação 
do tempo de impressão e, depois, repas-
sam para a empresa. As empresas asso-
ciadas ao Sindinova que se interessarem 
pelo procedimento terão descontos.

SELMA ASSIS
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FRANCAL COMEMORA 50ª EDIÇÃO COM MUITO 
CONTEÚDO E BOAS PROJEÇÕES DE VENDAS

A 50ª edição da Feira Internacional 
da Moda em Calçados e Acessó-
rios - Francal, que ocorre entre 

os dias 16 e 19 de julho, no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo/SP, é de boas 
projeções para os calçadistas. Apesar de 
um primeiro semestre conturbado, com 
demanda interna desaquecida, paralisa-
ção dos caminhoneiros e instabilidades 
no mercado externo, a expectativa é de 
que a partir do segundo semestre, com 
o start das vendas de Primavera-Verão, 
a situação tenha uma guinada positiva.

Com 450 empresas expositoras 
e a expectativa de receber mais de mil 
importadores de 50 países, a Francal 
traz para a sua 50ª edição muito con-
teúdo para industriais e varejistas. Se-
guindo uma tendência do mercado de 
feiras, o objetivo é gerar uma experiência 
completa ao visitante. “Trouxemos uma 
gama enorme de conteúdo sobre moda, 
comércio eletrônico, tendências de varejo 
e conceito de visual merchandising para 
inspirar os nossos visitantes”, comenta o 
presidente da mostra, Abdala Jamil Ab-
dala, também projetando bons negócios, 
especialmente com o mercado interna-
cional.

O presidente-executivo da Abical-

çados, Heitor Klein, destaca que, embora 
o primeiro semestre tenha ficado aquém 
das expectativas, o setor deve sentir uma 
recuperação gradual a partir da realização 
da Francal. “No início do ano, tínhamos 
uma expectativa melhor, de recuperação 
da demanda doméstica - que represen-
ta 85% do total das vendas. Infelizmente, 
instabilidades no mercado externo e a 
crise política, com forte impacto econô-
mico, não deixaram que essa perspectiva 
se tornasse realidade. Se tivermos uma 
recuperação neste ano, teremos justa-
mente a partir das vendas das coleções 
de Primavera-Verão, que serão apresen-
tadas na Francal”, projeta Klein, acres-
centando que as vendas da temporada 
quente representam cerca de 70% do to-
tal de vendas de calçados brasileiros.
Fonte: Abicalçados

POLO DE NOVA SERRANA
O Polo Calçadista de Nova Serrana 

estará representado por 35 marcas que 
ficarão instaladas em estande coletivo. 
A coleção primavera-verão será expos-
ta em estande coletivo em uma área de 
450 m2, localizado na avenida 9 com J e 
K. Outras marcas como Lynd, Akasso e 
Addan também participarão da Feira.

PROGRAMAÇÃO:
Data: 16 a 18 de Julho – Horário: 10h às 20h

           19 de Julho – Horário: 10h às 16h
Local: Pavilhão Expo Center Norte, São Paulo
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PALESTRA INSPIRAMAIS APRESENTA TENDÊNCIAS 
PARA AS PRÓXIMAS ESTAÇÕES

SELMA DIAS

O auditório do Sindinova recebeu na 
noite do dia 4 de julho o estilista 
Walter Rodrigues para a apresen-

tação do Conexão Inspiramais 2019_II. O 
palestrante mostrou uma pesquisa desen-
volvida pelo Núcleo de Design da Assinte-
cal e os conceitos, inspirações, propostas 
e referências para as próximas estações. A 
exibição estabelece uma noção das ten-
dências para o primeiro trimestre de 2019.

Com o tema Alquimia - Novo olhar, 
novo mundo para o 2019_II, o orador de-
monstrou aos participantes que “encan-
tar os consumidores torna-se uma ação 
obrigatória”, e descobrir a fórmula desta 
ALQUIMIA é a chave para um mundo de 
inovações e experiências.

Walter Rodrigues é coordenador 
do núcleo de design da Assintecal e, se-
gundo ele, a apresentação acontece em 
20 polos produtivos do Brasil e outros 20 
polos de varejo. “Trata dos materiais que 
vão ser apresentados no Inspiramais no 
dia 17 e 18 de julho. A pesquisa dá uma 
visão muito clara de como estarão os 

materiais para as novas coleções, mostrar 
para as pessoas as bases da pesquisa e o 
que elas irão ver de matérias prontas no 
Inspiramais”, destacou Rodrigues.

Ainda de acordo com Rodrigues, as 
pessoas precisam olhar para determinados 
caminhos da moda, em determinados pa-
râmetros e etapas de como é feito o produ-
to. “No Inspiramais tem todos os materiais 
prontos. Tem a exposição dos materiais e 
150 empresas que produzem esses mate-
riais para atender as pessoas”, afirmou. 

TENDÊNCIAS
Durante a exibição, foram apre-

sentados vários aspectos importantes 
no mundo da moda, tais como: cartela 
de cores, acabamentos, textura. Toda a 
apresentação é dividida em 10%, 30% e 
60%. “Nós entendemos que 10% dos con-
sumidores e isso significam 10% de uma 
coleção de produtos tem que ter uma 
característica, 30% tem que ter outra ca-
racterística e 60%, ela tem que ter outra 
característica”, salientou Rodrigues.

Sobre a palestra, Rodrigues desta-
cou que “vir assistir a uma palestra den-
tro do circuito do Inspiramais é se colocar 
com suas antenas ligadas para o que está 
acontecendo no mundo, é muito amplo. 
Hoje acho que tem uma coisa que é muito 
importante a gente deixar bem frisado: a 

informação está em todo lugar”, e com-
pletou: “o mais importante é saber o que 
você deve fazer com aquela informação. 
Não adianta nada eu ser super bem infor-
mado, reter a informação e não saber fa-
zer a propulsão disso para o meu produto, 
para minha fábrica, para meus serviços”.

PÚBLICO ACOMPANHOU ATENTO A APRESENTAÇÃO DO CONEXÃO INSPIRAMAIS 2019_II
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FENOVA LANÇA COLEÇÃO
PRIMAVERA VERÃO 2018-2019 EM AGOSTO

Após a Francal, a Fenova chega com 
tudo em agosto. Nos dias 14, 15 e 
16 será a vez da maior feira de cal-

çados de Minas Gerais expor os seus lan-
çamentos para cerca de três mil visitantes. 
O Centro de Convenções da cidade será 
palco para expositores mostrarem as no-
vidades e as tendências da moda para a 
próxima estação. 

Impulsionada pela grande expec-
tativa de vendas, a Fenova proporciona 
aos lojistas e fabricantes negociações di-
retas, sem intermediários ou atravessa-

dores. Durante os três dias de evento, os 
fabricantes promovem seus últimos lan-
çamentos para aquecer as vendas de fim 
de ano. 

Com a alta qualidade dos produ-
tos e preços competitivos, os lojistas têm 
a oportunidade de fazer negócios a um 
ótimo custo/benefício e garantir as mais 
recentes novidades que estarão na vitrine 
de todo o país. Com mais de 200 marcas 
em exposição, os lojistas possuem uma 
gama de variedade em calçados e aces-
sórios à sua escolha.

MARCAS CONFIRMADAS NA 22ª FENOVA

EXPOSITORES CONFIRMADOS ATÉ JUNHO/2018

14 A 16 | AGOSTO | 2018
10 ÀS 19H

fenova.com.br
centro de convenções de nova serrana

FEIRA DE CALÇADOS
DE NOVA SERRANA

TRYCOM

PROGRAMAÇÃO:

22ª FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA

Data: 14 a 16 de agosto de 2018

Horário: 10h às 19h

Local: Centro de Convenções – Avenida Jessé Correia de Lacerda, nº 500 

Prolongamento do bairro Amazonas – Nova Serrana/MG
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SINDINOVA E SEBRAE PROMOVERAM WORKSHOP
E CONSULTORIA FINANCEIRA

SEBRAE PROMOVE EMPRETEC EM NOVA SERRANA

SELMA ASSIS

Com início previsto para o dia 20 de 
agosto e término dia 25 do mesmo 
mês, o SEBRAE estará promovendo 

o Empretec em Nova Serrana. O programa 
criado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) é considerado um dos melhores se-
minários de empreendedorismo no mundo.

O objetivo do curso é desenvolver 
o lado empreendedor e preparar para o 
sucesso nos negócios. O público-alvo são 
microempresas e pequenas empresas. As 
inscrições ocorrem até o dia 5 de agosto. 

Por meio do seminário, procura-se 
desenvolver dez características empreen-
dedoras, tais sejam:

• Busca de oportunidade e iniciativa
• Persistência
• Comprometimento
• Exigência de qualidade e eficiência
• Correr riscos calculados
• Estabelecimento de Metas
• Busca de informações
• Planejamento e monitoramento sis-
temáticos
• Persuasão e redes de contatos
• Independência e autoconfiança

DADOS DO SEBRAE:
Os resultados obtidos pelos parti-

cipantes são incríveis. 75% das empresas 
declararam aumento no lucro mensal e 
67% das empresas apresentam aumento 
no faturamento, 61% das empresas pas-
saram a empregar 71% a mais. A massa 
salarial cresceu em 36%. O custo do em-
prego gerado caiu em 35%. Enquanto no 

O Sindicato Intermunicipal das Indús-
trias de Calçados de Nova Serra-
na (Sindinova) em parceria com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (SEBRAE) promoveram, 
no dia 9 de julho, das 18h às 22h, uma 
oficina sobre capacitação financeira para 
empresas do Polo de Nova Serrana.  No 
total, foram disponibilizadas 15 vagas.

O objetivo foi disponibilizar infor-
mações e ferramentas contendo contro-
les práticos, procedimentos e sugestões 
úteis sobre gestão financeira de um ne-
gócio para que o empresário tivesse con-
dições de tomar decisões com base em 
planejamento e informações confiáveis. 

Brasil a taxa de mortalidade das empre-
sas, no primeiro ano de vida, é de 46%, 
entre aqueles que fizeram Empretec, essa 
taxa é de apenas 7%.  

O perfil do empreendedor muda 
para melhor.  O Empretec é o produto 
do SEBRAE mais bem avaliado em âm-
bito nacional. É um programa que tem 
uma metodologia baseada na prática, que 
através de dinâmica e vivências estrutura-
das tem o objetivo de reforças as compe-
tências comportamentais e proporcionar 
uma avaliação do seu potencial empre-
endedor. O desempenho profissional é 
aperfeiçoado. 

Quem faz o Empretec planeja me-
lhor, estabelece metas mais desafiantes, 
amplia sua visão de mercado e identifi-
ca novas oportunidades de negócios. As 
chances de fracasso são reduzidas. O 
Empretec ajuda o empreendedor a fazer 
mais com menos. O Empretec ajuda o 
empreendedor a se conhecer melhor, a 
reconhecer as suas principais característi-
cas empreendedoras.  

Para se inscrever, procure o SEBRAE. 
São seis dias que irão mudar a sua vida e 
a vida da sua empresa. Um programa para 
quem tem vontade de fazer acontecer. 

SOBRE O EMPRETEC:
O Empretec é um seminário de-

senvolvido pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), promovido em 34 países. 
Aqui no Brasil, ele é ministrado exclusiva-
mente pelo SEBRAE.

De acordo com o analista técnico 
do SEBRAE, Denis Magela da Silva, a so-
lução foi composta por um encontro co-
letivo (Workshop) para alinhamento de in-
formações e duas consultorias. “Além dos 
conceitos coletivos que buscam o nive-
lamento com o workshop, tivemos duas 
consultorias em que a empresa tiveram 
a opção de escolher um assunto dentro 
de uma listagem e aprofundar mais sobre 
ele”, reforça Silva.

A oficina foi ministrada pela con-
sultora do SEBRAE, Débora Negrão, e teve 
carga horária de 4 horas. Já a consultoria 
foi realizada em duas rodadas, de forma 
individual e de uma hora e meia cada uma. 

EMPRETEC NOVA SERRANA

Data: 20 a 25 de agosto - Horário: 8h às 18h

Investimento: Sob consulta - Inscrições até 05 de agosto

Informações: (37)3226-8850

Mais informações, acesse: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/

mg/cursos_eventos/empretec-nova-serranamg21208,f902cde5d61b3610VgnV-

CM1000004c00210aRCRD
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ABICALÇADOS COMEMORA MANUTENÇÃO
DE ALÍQUOTA PARA IMPORTAÇÃO

SNIC ABORDA ADAPTAÇÃO DAS MARCAS
À ERA DIGITAL

A Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados) comemora a 
manutenção da alíquota de importa-

ção de 35% para calçados de três NCMs (a 
maioria deles do segmento de esportivos). 
A resolução foi tomada em reunião realizada 
no dia 19 de junho, na Câmara de Comércio 
Exterior (Camex), órgão ligado ao Governo 
Federal que regulamenta as questões relati-
vas ao comércio exterior de bens e produtos.

Originalmente, a solicitação dos im-
portadores de calçados esportivos era de 
uma redução de 35% para 20% na alíquota, 
o que poderia provocar uma onda de de-
semprego na indústria calçadista nacional. “A 

Inovação, tecnologias exponenciais, ten-
dências para o mundo dos negócios, inte-
ligência artificial no varejo, realidade virtual 

e aumentada, interação virtual por voz, es-
ses foram alguns dos assuntos que estão na 
mente das mais de 250 pessoas que parti-
ciparam no dia 13 de junho da 22ª edição do 
SNIC - Seminário Nacional da Indústria de 
Calçados. Ocorrendo na Unisinos, o even-
to promovido pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados) trouxe 
nomes importantes para tratar de temas 
relevantes para a sobrevivência das marcas 
em um mundo cada vez mais digital.

Abrindo os trabalhos, o engenhei-
ro, professor, fundador da WTF! School e 
entusiasta do futurismo, Felipe Menezes, 
falou sobre a era das inovações exponen-
ciais. “Estamos vivendo a quarta revolução 
industrial, um momento histórico que pode-
mos ajudar a moldar”, disse, ressaltando a 
importância de adaptação das marcas aos 
conceitos da chamada Indústria 4.0, espe-
cialmente no que diz respeito aos sistemas 
ciberfísicos (Internet das Coisas). 

Segundo ele, o fato de estarmos 
passando por essa revolução de costumes 
e comportamentos, que tem na conexão e 
integração o ponto mais alto, tornou o pro-
duto menos importante do que o serviço 
e o acesso a eles. Ou seja, as pessoas já 
não querem a posse, querem poder aces-
sar quando necessário. Menezes citou al-
gumas das empresas que mais crescem no 
ambiente atual, como Netflix e Airbnb, que 
estão de acordo com a lógica do acesso. “O 
consumidor atual também está construindo 
seu próprio produto. Vivemos uma cultura 
maker”, falou Menezes.

IMPRESSÃO 3D
O palestrante citou, ainda, o desen-

volvimento de tecnologias como a impres-
são 3D e até 4D, que estão cada vez mais 
acessíveis. “Hoje, o produto é um arquivo 
que, baixado da internet, pode ser repro-
duzido em qualquer lugar, gerando menos 
desperdícios e resíduos industriais”. Para 
Menezes, a evolução exponencial das tec-
nologias torna o ambiente desafiador. Mas 
isso não deve assustar, mas sim, motivar-
-nos para que nos tornemos protagonistas 
dessa transformação.

Na sequência, o CEO da empresa 

Camex foi sensível ao nosso argumento, que 
teve o auxílio e embasamento técnico da AS 
Consultoria, de que com tal redução tería-
mos uma perda significativa de empregos”, 
conta o presidente-executivo da Abicalça-
dos, Heitor Klein. 

Atualmente a indústria calçadista 
gera, diretamente, cerca de 300 mil postos 
de trabalho em todo o País.  Segundo Klein, 
a redução abriria as portas para a concor-
rência desleal, especialmente de grandes 
marcas esportivas produtoras na Ásia. “Sem 
a alíquota atual (35%), de 2000 a 2007 as 
importações de calçados aumentaram qua-
se 500%, de 6 milhões de pares para 28,7 

Pier X, um espaço on-line integrado ao físico 
considerado o primeiro Marketplace “phy-
gital” da América Latina, Gustavo Schifino, 
discorreu sobre as mudanças necessárias 
para a sobrevivência do varejo. Segundo 
ele, a marca que não entender que vive na 
quarta Revolução Industrial, que não estiver 
aberta à disrupção, está fadada ao fracas-
so. “Vamos ver nos próximos cinco anos o 
que não vimos nos últimos 50. Precisamos 
estar preparados, digo nós, imigrantes digi-
tais, que somos de uma outra geração. A 
geração atual, a dos nativos digitais já está 
preparada”, disse. Por outro lado, Schifino 
frisou que, neste momento de disrupção, 
uma geração não sobrevive sem a outra, 
precisando dessa dualidade para o sucesso 
não somente nos negócios, mas nos rela-
cionamentos humanos.

Ilustrando com números de lojas 
fechadas nos Estados Unidos, o palestran-
te ressaltou a dificuldade do varejo nessa 
adaptação. No ano 2000, por exemplo, 
foram fechadas nove mil estabelecimen-
tos no maior mercado do planeta, número 
que saltou para 15 mil em 2017. “Existe uma 
diminuição do fluxo de visitação ao vare-
jo físico e não é porque as pessoas estão 
consumindo menos, é porque elas estão 
buscando experiências diferenciadas. Não 
as tendo, elas preferem a comodidade de 
resolver a questão com o dedo. Por isso o 
evento acontece enquanto o e-commerce 
cresce”, comentou. Segundo o palestrante, 
o ideal para o sucesso do negócio varejis-
ta, é a integração entre os campos físicos 
e digitais, o chamado “phygital”. Para ele, o 
físico segue relevante, mas somente quanto 
tem experiência envolvida na compra.

O ciclo de palestras da manhã en-
cerrou com Vanessa Mathias, consultora de 
tendências e inovação da White Rabbit, que 
listou quatro macrotendências para as mar-
cas, especialmente na comunicação com 
o novo consumidor. “As marcas precisam 
ter maior envolvimento em causas, ter um 
propósito firme e comunicar ao mercado”, 
afirmou. Segundo ela, depois de vivermos 
a era do “show me the money”, estamos 
vivendo a do “show me the meaning”, com 
um consumidor cada vez mais consciente. 
“As pessoas já sabem o impacto do consu-
mo no planeta, já sabem que para ter um 
jeans novo é preciso de 11 mil litros de água 

milhões. O fato destruiu empregos no Bra-
sil, fechou fábricas. Seria um desastre, ainda 
mais em um momento conturbado para o 
setor, repetir o mesmo erro”, avalia Klein, 
ressaltando que a atividade segue abalada 
pela queda da demanda, especialmente do 
mercado doméstico.

O presidente da Comissão de Finan-
ças e Tributação da Câmara dos Deputados, 
deputado federal Renato Molling esteve à 
frente de extensa agenda de reuniões em 
Brasília em prol do setor calçadista e des-
tacou a importância da indústria calçadis-
ta brasileira para a economia do Brasil. “O 
fortalecimento do setor é essencial para a 

na fabricação, que para comer 1 kg de car-
ne outros 15 mil litros. Antes essas questões 
podiam ser escondidas, hoje estão na nos-
sa cara. Então, é preciso transparência na 
comunicação e, acima de tudo, ativismo e 
engajamento das marcas”, disse.

Para quebrar a resistência de inves-
timento das empresas mais conservadoras, 
Vanessa trouxe números que apontam que 
56% dos consumidores brasileiros preferem 
comprar produtos de marcas que tenham 
envolvimento com causas que julgam rele-
vantes, sendo que 22% deles estão dispos-
tos a pagar mais por isso.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
A tarde de conhecimento iniciou 

com a apresentação do executivo líder da 
área de Soluções de Indústria para os mer-
cados de Varejo e Indústrias de Bens de 
Consumo da IBM Brasil, Enio Garbin, que 
falou sobre o papel da Inteligência Artificial 
neste novo momento do varejo. Segundo 
ele, o novo modelo de negócio é, além de 
e-commerce, mobile. Em 2017, a modali-
dade de vendas movimentou 6% do total 
comercializado no mundo, sendo que no 
ambiente digital essa modalidade respon-
deu por quase 60% das conversões. “O pa-
pel da Inteligência Artificial é fundamental 
no processo de adaptação do varejo a essa 
realidade”, comentou, ressaltando que, por 
outro lado, é preciso ter uma abordagem 
diferenciada para a criação de uma experi-
ência de interação humana. Garbin citou o 
case da Watson, que consegue gerar uma 
interação por voz que entende o perfil e o 
gosto do consumidor, criando ainda uma 
base de dados (Big Data) relevante para as 
estratégias da empresa.

Ainda no tema virtual, o professor 
e pesquisador de Tecnologias Interativas, 
Eduardo Zilles Borba, falou sobre como a 
realidade virtual, especialmente a aumen-
tada, que permite integração entre o físico 
e o virtual, podem ajudar nos negócios das 
marcas. Borba frisou que a empresa que 
não tiver uma imersão virtual ficará para 
trás no mundo atual. Segundo ele, o inves-
timento não é alto, perto do retorno gerado. 
Borba ilustrou com cases de sucesso, como 
o catálogo da IKEA, que usa a realidade au-
mentada para projetar seus produtos em 
ambientes físicos, bastando um aplicativo 

geração de empregos e restabelecimento 
da economia do Brasil”, comenta o parla-
mentar, que também é presidente da Frente 
Parlamentar em defesa do setor coureiro-
-calçadista e moveleiro.

CAMEX
A Camex é um órgão ligado à Presi-

dência da República responsável pela formu-
lação, adoção e implementação de políticas 
e atividades relativas ao comércio exterior de 
bens e serviços do Brasil. A Câmara é compos-
ta por oito ministérios, que votam as medidas 
que têm impacto no comércio internacional.
Fonte: Abicalçados

no celular para isso. “A realidade aumenta-
da é um mercado muito promissor, que até 
2020 deve movimentar US$ 120 bilhões no 
mundo”, concluiu.

Na sequência, o dinamarquês Pe-
ter Kronstrom, do Copenhagen Institute 
for Futures Studies Latin America, tratou 
da batalha das marcas para conquistar o 
consumidor. O palestrante listou 14 temas 
que devem deter a atenção das empre-
sas na contemporaneidade: sociedade em 
rede, desenvolvimento demográfico, foco 
em saúde, polarização, globalização, co-
mercialização, individualização, crescimen-
to econômico, sustentabilidade, sociedade 
do conhecimento, imaterialização, demo-
cratização, aceleração e complexidade e 
desenvolvimento tecnológico. “As marcas 
têm, em média, oito segundos para ocu-
par o espaço na mente do consumidor. Por 
dia, passamos por quatro a dez mil anún-
cios publicitários, sendo que a maior parte 
deles nem entra na nossa mente. Então, o 
trabalho e desafio das marcas é conseguir 
preencher esse espaço, e o meu conselho 
é usar autenticidade para isso. É preciso se 
desnudar cada vez mais para chegar às 
pessoas”, disse, ressaltando a importância 
da geração de experiências individuais.  

Kronstrom destacou também o que 
chamou de “Sheconomy”, com mulheres 
cada vez mais empoderadas, o que deve 
deter a atenção das marcas. Segundo ele, 
hoje 85% do consumo dos Estados Unidos 
é de mulheres. Levando em consideração 
que a mulher é a principal consumidora de 
calçado, o pesquisador comentou que é 
preciso estar atento à oportunidade, apos-
tando em calçados de saltos altos e mais 
confortáveis, tendências buscadas pela mu-
lher contemporânea. 

O pesquisador reforçou, ainda, que 
as marcas precisam substituir o “story-
telling” por “storymaking”, em referência à 
construção em conjunto com o consumi-
dor. “As empresas precisam ver os consu-
midores como orquestradores da marca, 
que podem criar suas próprias experiências 
transformadoras”, frisou.

A 22ª edição do SNIC encerrou com 
três talks, que trouxeram os cases de su-
cesso.

Fonte: Abicalçados 
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NOVA VITÓRIA DA FIEMG: CAI EXIGÊNCIA
DO REGISTRO 0210 DO BLOCO K

A decisão atende reivindicação de sindicatos e indústrias

MUDANÇAS NAS REGRAS DO CHEQUE ESPECIAL 
ENTRARAM EM VIGOR NESTE MÊS

Entre as medidas previstas está a oferta de alternativas mais baratas para que clientes liquidem dívida do cheque especial

A obrigatoriedade de apresentação 
do Registro 0210 do Bloco K, que 
impunha às empresas a exigência 

de apresentação, ao Fisco, de informa-
ções sobre o consumo de insumos utili-
zados nos seus processos produtivos foi 
revogada pela Secretaria da Fazenda de 
Minas. A Resolução 5.151/18 foi publicada 
no Diário Oficial de Minas Gerais no sába-
do (30/06).

A decisão atende reivindicação da 
FIEMG em defesa da indústria mineira. 
Caso necessário, a FIEMG iria ajuizar ação, 
que já estava pronta, pleiteando a revo-
gação da exigência do Registro 0210. Fe-
lizmente, prevaleceu o diálogo e a medida 
judicial não será mais necessária.

No entendimento do presidente 
da FIEMG, Flávio Roscoe, tanto o Bloco K 
quanto o E-social são instrumentos ina-
ceitáveis e invasivos, na medida em que 
impactam a competitividade das empre-
sas, a liberdade de empreender e até a 
preservação de segredos industriais.

PREJUÍZOS ÀS EMPRESAS
A conquista da FIEMG, que agiu 

com o respaldo de seus sindicatos as-

Começaram a valer no domingo (1) 
as novas regras para a utilização do 
cheque especial, que devem ofere-

cer aos clientes opções mais vantajosas 
para o pagamento da dívida.

O cheque especial é uma linha 
emergencial que permite ao correntista 
gastar um certo limite definido pelo ban-
co, mesmo que ele não tenha dinheiro na 
conta. Mas esta facilidade custa a ele juros 
mais altos. Com a mudança, os bancos te-
rão que oferecer opções mais baratas de 
crédito, como o parcelamento da dívida.

A principal medida prevista no nor-
mativo é a obrigação de que os bancos 
signatários disponibilizem para os clien-
tes, “a qualquer tempo”, opções para o 
pagamento do saldo devedor do cheque 
especial “em condições mais vantajosas” 
do que as praticadas no próprio cheque 
especial, no que diz respeito à cobrança 
de encargos financeiros.

De acordo com o texto, entre as 
alternativas que os bancos vão ofere-
cer deve estar o parcelamento da dívida 
do cheque especial. No caso de clien-
tes que utilizem mais de 15% do limite 
do cheque especial durante 30 dias, de 
forma ininterrupta, o normativo prevê 
que os bancos devem, de forma pró-
-ativa, oferecer essas alternativas mais 
vantajosas para pagamento do saldo 
devedor. Essa regra se aplica somente 
para dívidas superiores a R$ 200.

A oferta das opções mais vantajo-
sas para pagamento do cheque especial, 

sociados, é realmente muito importante. 
A manutenção da exigência do Registro 
0210 do Bloco K, imporia às empresas a 
obrigação de prestar informações sobre 
o consumo específico padronizado e a 
perda normal percentual de um insumo 
ou componente para se produzir uma 
unidade de produto, segundo as técni-
cas de produção da atividade, referentes 
aos produtos que foram fabricados pelo 
próprio estabelecimento ou por terceiros. 
“Isso seria um grande impeditivo para o 
empreendedor industrial. Essa vitória vem 
coroar o trabalho da FIEMG, que lutou in-
cessantemente para que não tivéssemos 
mais um grande prejuízo para a competiti-
vidade das nossas empresas”, diz Teodo-
miro Diniz, vice-presidente da FIEMG.

LIBERDADE DE EMPREENDER
O Bloco K teria um custo de im-

plantação muito grande e, em muitos 
casos, exporia até mesmo segredos in-
dustriais das empresas. “O Bloco K e o 
E-social são instrumentos de controle ab-
solutamente excessivos e desnecessários. 
Temos que nos mobilizar para eliminar 
essas iniciativas. Elas ferem a competitivi-

dade nacional, ferem a liberdade de em-
preender e ferem até mesmo a privacida-
de dos funcionários”, diz o presidente da 
FIEMG Flávio Roscoe.

DUAS GRANDES VITÓRIAS
DA FIEMG:

01 – Revogação da criação do Re-
gistro 0210 do Bloco K, que impunha às em-
presas industriais a obrigação de informar 
ao Fisco o consumo específico de insumos 
utilizados nos seus processos produtivos.

02 – Garantia de utilização dos in-

centivos fiscais do Reintegra, que haviam 
sido significativamente reduzidos - de 2% 
para 0,1% - durante a greve dos caminho-
neiros para gerar recursos para atender as 
exigência dos grevistas. No dia 25/06, a 
FIEMG obteve decisão favorável no man-
dado de segurança coletivo impetrado 
para impedir a redução. O Reintegra é um 
programa de compensação que beneficia 
empresas exportadores ao assegurar-
-lhes maior competitividade nos merca-
dos internacionais.
Fonte: FIEMG

neste último caso, devem ocorrer em até 
5 dias úteis após os bancos constatarem 
que o cliente se enquadra neste caso.

O cliente não será obrigado a con-
tratar uma das alternativas oferecidas pe-
los bancos. Nesses casos, os bancos terão 
que reiterar as ofertas aos clientes a cada 
30 dias. Se o cliente optar por parcelar a 
dívida do cheque especial, os bancos te-
rão a opção de manter ou não o limite de 
crédito dessa modalidade ao consumidor.

TRANSPARÊNCIA
O normativo prevê ainda que os 

bancos vão promover “ações de orienta-
ção financeira relacionadas ao cheque es-
pecial, especialmente no que diz respeito 
à sua utilização em situações emergen-
ciais e de forma temporária.”

Caso um cliente utilize o cheque 
especial, independente do valor, o ban-
co deverá enviar alerta a ele informando 
sobre a contratação do produto, além de 
reforçar que esse crédito deve ser usado 
de maneira emergencial e temporária.

EXPECTATIVAS
Para economistas, a nova regra do 

cheque especial não ajudará a reduzir o 
endividamento e terá efeito limitado na 
redução do spread (diferença entre o que 
os bancos ganham para emprestar e pa-
gam para captar recursos), avaliam eco-
nomistas. Ainda assim, eles veem com 
bons olhos a troca de uma dívida cara por 
outra mais barata.

Para os especialistas, a mudança 
nas regras do cheque especial deve ter os 
seguintes efeitos:

• Ajudar a reduzir o spread bancário, 
mas de forma limitada;

• Pulverizar as dívidas do cheque espe-
cial para outras linhas de crédito;

• Mudar o perfil das dívidas, embora não re-
duza o nível de endividamento da população;

• Permitir trocar dívidas de curtíssimo 
prazo por outras de curto prazo (máximo 
dois anos) e juro menor;

• Se o banco não reduzir o limite do endi-
vidado, há o risco de acumular novas dívidas;

• Reduzir o custo da inadimplência, se 
os bancos diminuírem a PDB (provisão de 
devedores duvidosos).

JUROS ALTOS
O cheque especial é uma das mais 

caras modalidades de crédito no país. Em 
maio, os juros tiveram queda, mas se-
guem em um patamar considerado bas-
tante elevado: 311,9% ao ano.

As taxas permanecem altas apesar 
da forte redução promovida pelo Banco 
Central na taxa Selic, que atualmente está 
na mínima histórica de 6,5% ao ano.

Diante dessa situação, nos últimos 
meses representantes da equipe econô-
mica do governo Michel Temer vinham 
indicando a possibilidade de adoção de 
medidas para forçar a queda dos juros do 
cheque especial, a exemplo do que ocor-
reu com o cartão de crédito.

O conjunto de regras anunciado 
em abril, porém, foi definida pelos próprios 
bancos, por meio de um normativo de au-
torregulamentação.
Fonte: G1

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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O Sindinova em parceria com a FIEMG, BNDES E BDMG comunica aos associados que está 
disponível a Linha de Financiamento Fotovoltaico. Para conseguir o subsídio do projeto de Energia 
Solar Fotovoltaica, foram estabelecidos alguns critérios: as empresas interessadas devem estar 
instaladas em Minas Gerais e possuir mais de seis meses de faturamento. 

O financiamento abrange até 80% do valor do Projeto e pode ser solicitado ao BDMG 
através do Sindinova. Dentre os equipamentos financiados estão: 

• Sistemas geradores fotovoltaicos, 
• motores movidos a biogás, 
• inversores ou conversores de frequência e
• coletores/aquecedores solares, 
Os itens listados acima devem ser nacionais e cadastrados junto ao BNDES. A relação dos 

bens, máquinas e equipamentos habilitados para o financiamento se encontra no link: https://
www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/5e03ed2a-5f79-4f9d-8a6f-1eee868f2e6c/Produ-
tos+Fundo+Clima+04-06-2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mfcRzO8

Cálculo
A base de cálculo para definição das porcentagens de juros depende do faturamento de 

cada empresa. Por exemplo: para empresas que faturam até 90 milhões, os juros são de 4,03% 
ao ano; empresas que faturam acima de 90 milhões, os juros são de 4,55% ao ano. O prazo do 
financiamento é de até 60 meses, incluindo três meses de carência.

TABELA - PRAZO X PRESTAÇÃO

PARCERIA ENTRE ENTIDADES VIABILIZA 
FINANCIAMENTO FOTOVOLTAICO

Colunista: Marcelle Calábria

Agende seu horário no Sindinova e conte com a orientação gratuita e adequada ao seu investimento.
Aproveite também para conhecer outros produtos disponíveis no mercado financeiro com o menor custo.

Para mais informações agende seu horário com a analista de negócios do Sistema FIEMG - Regional Centro Oeste, Marcelle Calábria,
pelo e-mail: mcsoares@fiemg.com.br. Marcelle atende no Sindinova de 15 em 15 dias, sempre na terça-feira.
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A greve dos caminhoneiros deixa mui-
tas lições. A primeira é a de que, no final, quem 
sempre paga a conta é a sociedade – você, 
eu, todos nós. A segunda, igualmente relevan-
te, é a de que no Brasil não é mais possível 
nos limitarmos a resolver problemas pontuais 
e de grupos corporativistas, dos quais o go-
verno se tornou refém. O tamanho do nosso 
país, o porte, a complexidade da economia e 
o rosário de erros e equívocos acumulados ao 
longo de décadas de omissão governamental, 
e da sociedade, cobram soluções abrangentes.

Para atender os caminhoneiros, cujo 
movimento foi inicialmente apoiado pela maio-
ria da opinião pública, o governo adotou uma 
série de medidas que penalizam gravemente 
o setor produtivo, especialmente a indústria, e 
toda a sociedade. Um exemplo é o estabeleci-
mento do “frete mínimo”, que eleva os custos 
de transporte em até 150%, consequentemen-
te aumentando o preço dos produtos finais, 
inclusive de gêneros alimentícios, onerando o 
consumidor e pressionando a inflação.

Outro exemplo é a absurda redução da 
alíquota do “Reintegra” – programa criado para 
estimular as exportações brasileiras por meio 
do aumento da competitividade das nossas 

dústria mineira, que teve produção e vendas 
paralisadas, deixou de recolher mais de R$ 500 
milhões apenas de ICMS, o principal imposto 
na esfera estadual, utilizado principalmente nas 
áreas sociais. No setor produtivo mineiro, os 
prejuízos são gigantescos e, em algumas áre-
as, definitivos – além dos dias de greve, perdas 
de produção são irrecuperáveis. A economia 
perdeu mais de R$ 12 bilhões e a indústria, R$ 
2,47 bilhões. Somado a outros fatores conjun-
turais, esse processo contribuiu para a revisão 
do crescimento do PIB de Minas Gerais de 2,6% 
este ano para 1,2%. A produção industrial, cuja 
projeção de crescimento antes da greve era 
de 3,3%, deve perder 4,8 pontos percentuais e 
terá crescimento negativo de 1,5%.

Os prejuízos podem aumentar. Em 
cenários de incerteza, de tumulto e de inse-
gurança, os empreendedores pisam forte nos 
freios, adiando e até abortando investimentos, 
especialmente neste momento em que o país 
ainda convive com o rescaldo da mais grave 
crise econômica de sua história. Esse é um 
alerta para que a sociedade, por todos os seus 
segmentos, se una para cobrar soluções defi-
nitivas e abrangentes.

Se somos nós – a sociedade – que 
pagamos a conta, devemos nos unir na defesa 
dos nossos direitos, das nossas aspirações, dos 
nossos sonhos. Essa é a proposta da indús-
tria mineira – a busca permanente do diálogo, 
do entendimento e da aproximação entre o 
empresário e a sociedade em todos os seus 
segmentos.

Somos parte da sociedade na qual es-
tamos inseridos, e isso significa dizer que pro-
blemas que impactam a economia, a indústria 
e as empresas também impactam a socieda-
de, os trabalhadores e suas famílias. Compar-
tilhamos os mesmos objetivos, as mesmas 
dificuldades e os mesmos ideais. A indústria 

empresas. A perda da capacidade de concor-
rência do setor exportador brasileiro implica a 
redução da produção das empresas e pode 
aumentar o desemprego no país. Outra con-
sequência é o desestímulo a investimentos e 
o estímulo à criação de empregos em países 
concorrentes. Vamos perder mercado e em-
pregos. Absurdo!

A reoneração da folha de pagamento 
das empresas também penaliza o setor pro-
dutivo e a sociedade, na exata medida em que 
provoca o aumento dos custos de produção e 
também reduz a competitividade da indústria. 
É um cenário de incertezas que desestimula 
os empreendedores, que deixam de investir, e 
também os consumidores, que param ou re-
duzem suas compras. Sem produção e sem 
consumo, a economia para. Finalmente, para 
cobrir o rombo provocado pelo subsídio ao 
diesel, o governo também está retirando di-
nheiro de áreas essenciais e estratégicas para 
a população – saúde, educação e segurança 
pública. O que já era ruim certamente vai pio-
rar.

Todas as medidas anunciadas pelo 
governo agravam os prejuízos contabilizados 
durante os 11 dias da greve. No período, a in-

LIÇÕES DA GREVE

quer exatamente o que a sociedade também 
deseja: oportunidade de trabalhar e gerar ri-
queza, com a consciência de que é seu dever 
e responsabilidade criar empregos e qualidade 
de vida para a população.

Isoladamente, podemos até vencer 
batalhas – unidos, alcançaremos o objetivo fi-
nal, que é a construção de um país forte em 
sua economia e justo na distribuição dos fru-
tos do crescimento. Podemos começar já, em 
outubro, elegendo lideranças comprometidas 
com o Brasil, com a sociedade e com o setor 
produtivo.

A sociedade deve e precisa ser maior 
do que o Estado – o contrário está errado. Não 
é mais possível conviver com um Estado que 
consome 40% de toda a riqueza produzida no 
país – 34% de carga tributária e 6% de défi-
cit fiscal – e a utiliza de forma cada vez mais 
onerosa e ineficiente, criando no país cidadãos 
de primeira e segunda classe. O exemplo mais 
emblemático e chocante é a previdência social, 
cuja reforma, necessária e urgente, o Congres-
so Nacional se recusou a aprovar: os aposen-
tados do INSS recebem, em média, R$ 1.300 
mensais; os aposentados do serviço público 
federal, no Executivo, põem no bolso R$ 7 mil. 
Para os servidores públicos do Legislativo, a 
média é de R$ 16 mil, e no Judiciário, mais de 
R$ 18 mil. É preciso rever também a estabili-
dade dos servidores públicos, de forma a as-
segurar o aumento da produtividade no setor.

Por que tudo isso acontece? Pelas 
mesmas razões pelas quais não se fazem as 
reformas estruturais essenciais para que o Bra-
sil volte a crescer de forma firme e duradoura 
– a reforma tributária, a reforma política e a 
reforma da previdência. Porque, hipertrofiado, 
o Estado ignora a sociedade e os interesses do 
país. Esse é o cenário. Mudá-lo é possível. Está 
em nossas mãos!

OPINIÃO

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais – Sistema FIEMG

Colunista: Flávio Roscoe Nogueira
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