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O Sindinova entregou, oficialmente, no dia 20 
de outubro, um quarto completo com dois lei-
tos de CTI para o Hospital São José.

Arrecadação de ICMS no 3º trimestre de 
2020 supera do ano passado. Percentual de 
aumento é de mais de 2% na comparação do 
período.

Nos meses de julho a outubro, o Sindinova 
promoveu cinco turmas de Marketing Di-
gital para Indústrias de Calçados. Ao todo, 
103 pessoas foram capacitadas.
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Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social entrega propostas 
para serem incluídas no Plano de Governo dos candidatos a prefeito 
de Nova Serrana

POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA:
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Boa notícia para a indústria: IOF 
zero para operações de crédito será 
estendido
Pleito defendido pela FIEMG é atendido pela segunda vez

Industriais brasileiros e toda a classe 
empresarial celebraram a notícia de que o 
governo federal decidiu prorrogar a isenção 
das alíquotas de Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) sobre operações de crédi-
to até 31 de dezembro. Pela segunda vez, a 
medida amplamente defendida pela FIEMG, 
junto ao Executivo, vem para ajudar a man-
ter a economia funcionando diante das difi-
culdades trazidas pela atual crise.

“Recebemos uma boa notícia do go-
verno federal, mais um pleito da FIEMG 
foi atendido. Agradeço ao secretário Carlos 
da Costa e ao secretário Jorge Lima, ambos 
atuaram firmemente para que essa pror-

rogação fosse feita. É mais um estímulo do 
Poder Público para que as empresas fiquem 
de pé, continuem crescendo e empregan-
do”, celebrou o presidente da FIEMG, Flá-
vio Roscoe.

O IOF foi zerado pela primeira vez em 
abril, por conta do impacto econômico da 
pandemia do novo Coronavírus e já havia 
sido estendido por 90 dias. A medida perderia 
validade em 2/10. Com a isenção, a alíquo-
ta deixa de incidir sobre o crédito tomado 
no mercado, barateando os empréstimos de 
micro e pequenos empresários, por exemplo.

Fonte: Sistema FIEMG
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Será a primeira feira calçadista do Brasil e das américas, desde o inicio da pandemia

Confirmada edição presencial da Zero Grau
em novembro

A Zero Grau - Feira de Calçados e Aces-
sórios - está confirmada, de forma presen-
cial, para os dias 16, 17 e 18 de novembro, 
no Centro de Eventos do Serra Park, em 
Gramado (RS). A confirmação foi dada pela 
Merkator Feiras e Eventos, empresa promo-
tora da feira, que está amparada no decreto 
de número 55.240, do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, de 29 de setembro 
de 2020.  Esta é uma das notícias mais es-
peradas pelo setor coureiro calçadista nas 
últimas décadas, devido ao desaquecimento 
do mercado em função da pandemia do Co-
ronavirus, desde o mês de março deste ano.

A feira vai acontecer obedecendo a rígi-
dos protocolos, como diz o texto do decreto 
estadual “os organizadores deverão seguir, 

integralmente todos os protocolos e regras 
já estabelecidos na Portaria 617/2020, da 
Secretaria da Saúde”. Segundo o diretor da 
Merkator Feiras e Eventos, Frederico Pletsch 
Neto, “nós estamos empenhados em fazer 
um evento dentro de todas as regras para 
marcar a retomada deste setor que está ne-
cessitando muito de um ânimo para come-
çar 2021 de uma maneira bem promissora”.

Já estão confirmados para a feira, que 
lança as coleções outono/inverno, 220 ex-
positores dos polos brasileiros de calçados, 
somando cerca de 1000 marcas dos seg-
mentos femininos, masculinos, infantis e 
esportivos, além de bolsas, cintos e demais 
acessórios. “Estávamos ansiosos pela defi-
nição do governo e agora já estamos comu-

nicando aos expositores e aos lojistas para 
que possam dar inícios aos últimos prepa-
rativos para a feira”, acentua Pletsch.

O setor calçadista brasileiro foi um dos 
mais atingidos pela desaceleração do mer-
cado, chegando a registrar índices alar-
mantes em termos de fechamento de pos-
tos de trabalho. De acordo com a Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados), os números do setor foram os 
seguintes: 43 mil postos de trabalho fecha-
dos entre janeiro e julho, perdas de vendas 
no mercado doméstico (37% menos que o 
mesmo período do ano passado), e as ex-
portação caíram 25%, de janeiro a agosto 
deste ano, em comparação ao ano passado.

“Agora, nos resta organizar uma fei-

ra completamente diferente de tudo que já 
realizamos, com a finalidade de auxiliar o 
mercado a ingressar na normalidade possí-
vel. Faremos um palco ideal para negócios 
nos dias de hoje. Não vamos esquecer, por 
nenhum instante, que ainda estamos numa 
pandemia e que são necessárias medidas 
sanitárias preventivas e rigorosas para cui-
dar da saúde de todas as pessoas que vão 
estar conosco nos pavilhões”, finaliza Fre-
derico Pletsch.

O Governo do estado autoriza evento 
mediante protocolos e regras. A Feira aconte-
ce nos dias 16, 17 e 18 de novembro, no Centro 
de Eventos do Serra Park, na serra gaúcha.

Fonte: zerograu.com.br
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Sindinova faz entrega oficial de quarto completo de 
CTI para Hospital São José
Pedido feito pela Secretaria de Saúde foi prontamente atendido pela FIEMG; equipamentos doados são 
oriundos dos leitos desmontados do hospital Mater Dei, de Betim

O Sindinova entregou, oficialmente, na 
tarde desta terça-feira (20), um quarto com-
pleto com dois leitos de CTI para o Hospital 
São José. Ao todo, foram 186 acessórios ins-
trumentais e mais 16 equipamentos inclusos 
no pacote doado à unidade, gerando um so-
matório de R$ 108.145,67. 

Os leitos foram um pedido da Secreta-
ria Municipal de Saúde ao Sindinova para 
atendimento a uma carência da entidade 

hospitalar. Em articulação com a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(FIEMG), os aparelhos foram conseguidos 
da desmontagem dos leitos instalados no 
hospital Mater Dei, de Betim.

Para o presidente do Sindinova, Ro-
naldo Lacerda, quando a sociedade civil se 
organiza, as ações vêm dar mais seriedade e 
trazer benefícios para a população.

“No mês passado, durante a entrega dos 

respiradores, a secretaria de Saúde nos pe-
diu mais algum auxílio para o hospital. Disse 
que estava precisando de mais camas para 
melhorar a estrutura atual de lá. Nós enca-
minhamos o pedido à FIEMG e conseguimos 
mais dois leitos completos de CTI. Com este 
trabalho de modernização do hospital, os 
equipamentos que chegaram irão melhorar 
ainda mais a qualidade de atendimento de 
saúde no município", enfatizou Lacerda.

Segundo o diretor Administrativo da Fun-
dação, Henrique Andrade do Carmo, os apa-
relhos darão maior assistência aos pacientes, 
principalmente, neste período de pandemia.

“Vieram muitos equipamentos e aces-
sórios que vão nos auxiliar no dia a dia evi-
tando que o hospital tenha que despender 
disso financeiramente e podendo oferecer 
mais estrutura aos pacientes, principal-
mente do SUS”, ressaltou Henrique.

Selma Assis
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Nova Serrana têm saldo positivo na geração de 
empregos há dois meses consecutivos
Indústria é a maior responsável pelas contratações

Desde julho, Nova Serrana vem apre-
sentando índice positivo na geração de em-
pregos, segundo dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged). 
O órgão apontou que, nos últimos dois me-
ses (julho e agosto), houve 2614 admissões, 
1459 demissões e saldo de 1155. 

A indústria foi a maior responsável pe-
las contratações. O somatório dos dois me-
ses apresentou resultado de 1999 admitidos 
e 868 desligamentos, gerando em um saldo 
positivo de 1131 postos de trabalho.

A cidade obteve uma perda de cerca 
de 5 mil empregos durante a pandemia da 
COVID-19. Cinco meses depois, a normali-
dade, em relação às contratações, começa a 
caminhar a passos largos, em meio ao atual 
cenário que envolve a saúde e economia.

Após a reabertura do comércio, em 
maio e a retomada de contratações das em-

presas, iniciada em julho, a perspectiva é 
de uma recuperação destas vagas no mer-
cado de trabalho, segundo o presidente do 
Sindicato intermunicipal das Indústrias de 
Calçados de Nova Serrana (Sindinova), Ro-
naldo Lacerda. 

Lacerda relatou que, com a volta do 
funcionamento das lojas e das fábricas na 
cidade, as admissões estão também come-
çando a retornar. Entretanto, a diminuição 
de mão de obra tem dificultado acelerar o 
processo, o que deve ser resolvido no decor-
rer dos próximos meses, com ajustes.

“Agora as fábricas estão retomando, 
voltando a contratar estes empregados que 
estão necessitando no momento, mas acon-
tece que muitos destes demitidos voltaram 
para a sua terra natal. Quando todos preci-
sam de alguma coisa, ao mesmo tempo, aí 
é necessário um tempo para ajustar a de-

manda. Então, como todas as lojas abriram, 
as fábricas receberam pedidos e elas, ao 
mesmo tempo, estão contratando. Portanto, 
tem-se uma dificuldade e algumas pessoas 
que estavam sem trabalhar nestes últimos 
meses, não estão mais na cidade”, explicou.

SETOR CALÇADISTA
Embora a pandemia tenha refletido 

na economia do setor, Ronaldo afirma que 
o ano deverá se igualar a 2019. Porém, o 
avanço ainda da pandemia segue gerando 
preocupação.  

“As pessoas têm que se cuidar. Quan-
do elas estão com sintomas ou situações 
suspeitas, há uma necessidade de ficarem 
isoladas, então se perde força de trabalho 
com isso. Estamos no meio de uma pande-
mia, não é apenas uma questão de se achar 
vagas, mas sim a de que existe uma parte 

das pessoas que está afastada e isso é pre-
ciso, realmente. Há esta instabilidade, mas 
apesar disso, as coisas estão caminhando, 
as fábricas, produzindo, faturando, então 
estão buscando chegar a um patamar que se 
existia antes da pandemia”, detalhou.

RETOMADA TOTAL EM 2021
O presidente da Sindinova pressupõe 

que deverá haver uma instabilidade até o 
fim do ano, mas acredita em um cresci-
mento e equilíbrio econômico a partir do 
ano que vem.

“Acredito que até o final do ano, ire-
mos conseguir recuperar pelo menos 3 mil 
empregos, destes 5 mil que foram perdidos. 
Creio que, para 2021, que vai ter a vacina e 
outras coisas, conseguiremos a recuperação 
total, no primeiro semestre”, finalizou.
Fonte: Com informações do G1 e Portal Gerais 

Arquivo Sindinova
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Arrecadação de ICMS no 3º trimestre de 2020 supera do 
ano passado 
Percentual de aumento é de mais de 2% na comparação do período

De acordo com as informações re-
passadas pela Secretaria de Estado da 
Fazenda de Minas Gerais (Sefaz/MG), 
os valores de arrecadação sobre o Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) de Nova Serrana, neste 
ano, superaram 2019 no comparativo do 
3º trimestre. As informações represen-
tam os dados do comércio e da indústria 
do município.

Em 2019, foram recolhidos R$ 
15.764.600,94 entre julho a setembro. Já 
em 2020, o montante levantado foi de 
R$ 16.192.072,58. O percentual indica 
um aumento é de 2,71%.

Para o presidente do Sindinova, es-
tes dados refletem uma melhora signi-
ficativa no município após um período 
de declínio vivenciado nos meses de 
abril a junho deste ano, devido à pande-

mia do Coronavírus.
“Os patamares de arrecadação de 

julho a setembro voltaram aos níveis do 
ano passado e, inclusive, superando em 
quase 3% a mais que no mesmo período. 
O mês de julho foi o que mais se desta-
cou”, afirmou Ronaldo.

Ainda segundo Lacerda, os números 
do comércio tiveram grande influência 
na evolução da retomada da economia.

“Apesar de o varejo ter diminuí-
do um pouco suas vendas no mês de 
setembro, percebo que os números do 
comércio ajudaram muito na elevação 
destes valores. E as fábricas puderam se 
recuperar um pouco mais também. No 
contexto geral, estamos em recuperação 
no 2º semestre” ressaltou.

Confira abaixo os gráficos com os 
números divulgados pela Sefaz.
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ICMS 2019
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ARRECADAÇÃO ICMS EM NOVA SERRANA
COMPARATIVO 2019-2020 (MÊS A MÊS)

Fonte: Sefaz/MG

COMPARATIVO 3º TRIMESTRE
(2019-2020)

3º Trimestre 2019

3º Trimestre 2020

R$ 15.764.600,94

R$ 16.192.072,58

ICMS NOVA SERRANA
3º Trimestre 2019 3º Trimestre 2020

Obs.: 3º Trimestre compreendendo julho, agosto e setembro
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Curso de Marketing Digital capacita mais de 100 pessoas 
no Sindinova

Nos meses de julho a outubro, o Sindi-
nova promoveu cinco turmas de Marketing 
Digital para Indústrias de Calçados. Ao todo, 
103 pessoas puderam aprender um pouco 
mais sobre as redes sociais e suas diversas 
ferramentas e estratégias.

O consultor e trainer em Programa-
ção Neurolinguística (PNL), Everton Saulo, 
trouxe um conteúdo completo para inserção 
no mundo virtual. Nas aulas, o aluno pôde 
aprender desde o passo a passo básico, pas-
sando por inúmeras dicas, segmentação, 
página de vendas, atendimento ao cliente, 
divulgação na plataforma Google, gatilhos 
mentais até chegar aos conceitos de inteli-
gência artificial.

“O curso deu um ‘start’ (início). Mui-
tas pessoas estavam pela primeira vez co-
nhecendo a plataforma e outros já queriam 
informações mais avançadas. Uma gran-
de maioria, cerca de 80%, dos alunos teve 
contato pela primeira vez com algumas pla-
taformas de tráfego”, enfatizou Saulo.   

De acordo com o instrutor, o Marketing 
Digital está em constante evolução e neces-
sita que, as pessoas que lidam com este tipo 
de trabalho, busquem novas ferramentas a 
todo o momento.

“Durante o curso, entregamos mate-
riais atualizados e criamos grupos de What-
sapp para manter os participantes atuali-
zados. O mundo digital atualiza a cada dia, 
novas ferramentas surgem, existem equipes 
lançando coisas novas, então não tem como 
parar. E, quando se fala em mundo digital, 
ele é orgânico, tem que estar o tempo todo 
ativo. Uma rede social com um, dois dias ou 
uma semana sem trabalhar, a gente enten-
de que morreu”, ressaltou Everton.

CONSULTORIAS
Com uma carga horária de 12 horas dis-

tribuídas em quatro dias, Saulo incorporou 
também uma hora de consultoria para cada 
empresa participante. 

“Um diferencial incrível foram as con-

Pequenas, Médias e Grandes Empresas 
Desconto Especial para Associados SINDINOVA

Empresarial ResidencialAutomóvel e Frota

Vida individual
e Grupo

Garantias
ContratuaisResp. Civil Geral

(31) 3396-3573
(31) 99231-5522

www.aplseg.com.br
calculo@aplseg.com.br

Apoiamos o projeto
Médicos sem fronteiras

sultorias individuais, na qual fizemos um 
trabalho com a personalidade da empresa, 
identificando a necessidade de cada setor 
comercial e a necessidade de adequações 
nas plataformas. Após o susto do início da 
pandemia, eles (empresários) perceberam 
que o Marketing Digital é algo que veio para 
ficar. Eles estão cientes de que esta tendên-
cia de mercado não é algo passageiro, não é 
moda, é algo que eles precisam implantar”, 
afirmou.

WORKSHOP
Para ampliar ainda mais o assunto, no 

mês de agosto, o Sindinova realizou um 
workshop sobre Redes Sociais. Na oportu-
nidade, foram apresentadas diversas ferra-
mentas e dicas como sorteios, indicadores, 
métricas, estratégias usadas no Instagram e 
Facebook e influenciadores. 

O evento teve um público superior a 
100 pessoas. O auditório do Sindinova foi 
preparado para recebê-los de acordo com 

as medidas de distanciamento social, além 
de uso obrigatório de máscara, medição de 
temperatura na entrada e também uso de 
álcool em gel.

PERSPECTIVAS PARA 2021
Segundo Saulo, no próximo ano, a in-

tenção é criar cursos específicos para cada 
área devido a grande transformação que 
existe no sistema digital, de gestão e au-
tomação.

“A quantidade de conteúdo é mui-
to grande e aumenta todo dia, e as pla-
taformas, claro, precisam estar sempre 
se atualizando. Uma dica é sempre bus-
car informações na própria rede social. 
Tem que entender que, no mundo digital, 
você nunca estará pronto. Amanhã lança 
uma plataforma nova, um serviço novo e 
quando é novo você precisa de um curso 
para entender a logística e a funcionali-
dade daquela nova ferramenta na rede so-
cial”, explicou.
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A Associação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados) vê com preocu-
pação o atraso da análise do Congresso Na-
cional ao veto presidencial à prorrogação 
da desoneração da folha de pagamentos. O 
mais novo revés ocorreu no dia 30 de se-
tembro, quando a Presidência do Congresso 
cancelou a votação por tempo indetermina-
do em função da falta de quórum e de acor-
do entre os líderes da casa legislativa.

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, destaca que o setor calça-
dista, que é um dos que segmentos que uti-
liza o mecanismo da desoneração da folha 
de pagamentos, enxerga com preocupação 
o atraso da análise do veto presidencial. 

“As empresas já estão trabalhando com 

o planejamento financeiro para 2021, en-
tão é um problema grave elas não saberem 
o que irá acontecer na questão tributária. O 
setor terá um impacto muito grande com a 
não prorrogação da desoneração, com um 
acréscimo de carga tributária estimado em 
mais de R$ 570 milhões ao ano, o que gera-
ria a perda de mais de 15 mil postos”, avalia 
o dirigente, ressaltando que o baque viria 
logo após um ano muito difícil em função 
da pandemia do novo coronavírus. 

“Entre janeiro e agosto deste ano já 
perdemos mais de 43 mil postos de traba-
lho no setor, com uma queda de 36% na 
produção de calçados. A expectativa de ini-
ciar uma recuperação no próximo ano se-
ria frustrada com a reoneração da folha”, 

acrescenta Ferreira.

ENTENDA
O Governo Federal publicou no Diário 

Oficial da União do último dia 7 de julho a 
sanção da MP 936, que vem auxiliando o 
setor industrial a segurar postos de traba-
lho desde o início da pandemia do novo co-
ronavírus. O revés foi que o presidente Jair 
Bolsonaro vetou a prorrogação da desone-
ração da folha de pagamentos, que permite 
que 17 setores, entre eles o calçadista, pos-
sam substituir o pagamento de 20% sobre 
a folha de pagamentos por 1% a 4,5% do 
faturamento bruto da empresa (o setor cal-
çadista tem alíquota de 1,5%). A medida tem 
o objetivo de auxiliar setores intensivos em 

Abicalçados lamenta atraso na votação que analisará 
veto à desoneração da folha

mão de obra na manutenção da competiti-
vidade e do emprego.

A prorrogação não sancionada previa 
vigência até dezembro de 2021, sendo que 
com o veto ela extinguiria em dezembro 
deste ano. O veto presidencial, agora, não 
tem prazo para ser analisado no Congresso 
Nacional.

O SETOR
Com mais de 6 mil empresas, o setor 

calçadista brasileiro emprega, diretamente, 
mais 270 mil pessoas (dado de dezembro 
de 2019). No ano passado, a produção foi de 
908 milhões de pares, dos quais 115 milhões 
foram exportados para 160 destinos.
Fonte: Abicalçados

Arquivo Sindinova

LGPD ao seu alcance
Equipe da FIEMG preparou um infográfico para que as organizações entendam os impactos da LGPD

Em agosto de 2018 foi sancionada a Lei 
nº 13.709, de 14/8/2018. Conhecida como 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), tem 
como objetivo a regulamentação do trata-
mento de dados pessoais, por meios físicos 
ou digitais, seja por pessoa natural ou jurí-
dica de direito público ou privado. 

A sua aplicação é extraterritorial e im-
pacta as empresas brasileiras e empresas 
internacionais que ofereçam produtos e 
serviços no Brasil ou coletem e tratem da-
dos pessoais localizados no país.

Em 17/09, o presidente da república, 
Jair Bolsonaro, sancionou o Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) 34/2020, que teve origem 
na Medida Provisória (MP) nº 959/2020. 
Com isso, a LGPD começou a vigorar, com 
exceção das sanções administrativas, que 
serão válidas a partir de agosto de 2021.

A equipe da Proteção de Dados da 
FIEMG preparou um infográfico para que 
você entenda os impactos da LGPD em sua 
organização. Confira ao lado.

Acesse o QR Code abaixo para visualizar 
o documento:
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Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social entrega 
propostas para serem incluídas no Plano de Governo dos 
candidatos a prefeito de Nova Serrana

O Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, formado por mem-
bros da indústria e do comércio, entregou 
nos dias 16 e 19 de outubro as propostas 
para Plano de Governo, elaboradas pelo 
grupo gestor, com o suporte do SEBRAE, 
aos candidatos à Prefeitura de Nova Ser-
rana. O critério de entrega do documento 
obedeceu à ordem alfabética dos nomes e 
também ao registro das candidaturas no 
site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com foco no apartidarismo, o Con-
selho buscou reunir sugestões que vêm 
ao encontro das reivindicações da indús-
tria, do comércio e também da população 
da cidade sendo, sobretudo, um nortea-
dor para uma gestão pública eficiente e 
pensada na qualidade de vida e bem-es-
tar de todos os cidadãos.

Criado em abril de 2019, um dos pi-
lares do Conselho é identificar e propor 
ações e projetos relevantes para o desen-
volvimento Econômico e Social do mu-
nicípio. De acordo com o presidente do 
Sindinova, Ronaldo Lacerda, o Conselho 
vai trabalhar para implantação destes 

projetos e acompanhar sua execução.
“As propostas não são ponto de che-

gada, são pontos de partida. São ações 
que gostaríamos de ver realizadas nos 
próximos anos aqui na cidade. Uma das 
coisas que prezamos muito é indepen-
dência na tomada de decisões. Em nossa 
função como conselheiros, temos, den-
tro do estatuto, termos que tratam como 
atribuição cobrar do Executivo e do Le-
gislativo, mas temos aquelas atribuições 
de propor e dar suporte também. É uma 
via de mão dupla. Só conseguimos par-
ticipar quando nos envolvemos e traba-
lhamos, realmente, para nossa cidade”, 
destacou Lacerda.

Para o presidente da CDL de Nova 
Serrana, Rinaldo Heleno Correa, o Con-
selho tem papel fundamental como su-
porte aos interesses da cidade.

“Como cidadão e associação, o Con-
selho vem com o dever de zelar e aju-
dar Nova Serrana no seu crescimento. 
Para nós, este é um momento histórico 
de poder entregar estas propostas a to-
dos os candidatos. São demandas não 

somente dos empresários, mas também 
da população. Não é um protocolo en-
gessado, estamos abertos a sugestões e 
essa sensação de pertencimento tem que 
estar presente em todos nós”, ressaltou 
Correa.

PROPOSTAS
Nos dias 16 de outubro, foram rea-

lizadas duas reuniões para formalização 
da entrega do documento. A primeira, 
às 10h, com o candidato à reeleição e 
atual prefeito Euzébio Rodrigues Lago 
(MDB). Logo em seguida, às 11h, o Con-
selho recebeu o candidato Heleno Batis-
ta de Freitas (PDT). Na segunda-feira, 
foi a vez dos pretendentes Lázaro Elias 
Camilo (PSL) e Geraldo Magela Ferreira 
– Pefinho – (PT), às 10h e 11h, respec-
tivamente.

O projeto entregue contém propostas 
no âmbito das diversas pastas do execu-
tivo. O intuito é que as proposições sejam 
anexadas ao Plano de Governo dos pos-
tulantes ao cargo e assumidas por quem 
vier a vencer as eleições. Todos os quatro 

aspirantes à Administração Municipal 
assinaram o documento e firmaram o 
compromisso de que, caso venha a ven-
cer as eleições, integrará as proposições 
no mandato 2021/2024.

Entre as propostas elencadas no 
documento, o Conselho destacou os se-
guintes temas:
• Assistência Social;
• Educação;
• Emprego e Renda;
• Esporte e Cultura;
• Gestão;
• Habitação;
• Infraestrutura e Transporte;
• Meio Ambiente e Lazer;
• Saúde;
• Segurança Pública.

Cada candidato escutou dos mem-
bros presentes os seus anseios com re-
lação à nova administração da cidade 
e também lhes foi concedido a palavra 
para falar sobre os seus propósitos.

Pela ordem, seguem os registros da 
formalização da entrega das propostas:

Euzébio Rodrigues Lago posa com o documento em mãos e assumiu o compromisso de integrar as proposições.

Lázaro Elias Camilo prometeu que incorporará as propostas do Plano de Governo às suas ações.

Heleno Batista de Freitas registrou o momento e destacou que se engajará com as propostas do Conselho.

Geraldo Magela Ferreira (Pefinho) assegurou integrar as propostas dos conselheiros ao seu Plano de Governo.
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Opinião

Como conhecer sobre nossos clientes 
em meio à uma LGPD?
Como ela irá impactar na obtenção de novos dados ao negócio?

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Dados. Um dos temas mais debatidos 
nos últimos anos, devido sua importância 
e sua capacidade de desde que forem bem 
trabalhados, transformarem negócios.

É fato que a mudanças e transforma-
ções aceleradas por conta da pandemia 
aceleraram mais ainda a importância de ter 
um bom banco de dados, com informações 
de qualidade e atualizadas, principalmente 
sobre seus consumidores e o que ou como 
compram.

E se ter essas informações era um de-
sejo e objetivo de muitas empresas, pou-
cas empresas de fato estavam prontas para 
utilizar esse tipo de informação neste mo-
mento de pandemia. Um estudo realizado 
pela Gouvêa Tech no final do ano passado, 
o “Aplicação de tecnologias no varejo: Onde 
estamos e para onde vamos”, mostrou que 
42% das empresas, a grande maioria dela 
entre as 300 maiores empresas do país, 

ainda não possuíam nenhuma ferramenta 
de CRM ou similar para obtenção e geren-
ciamento destes tipos de dados.

Um recorte da nova edição da pesqui-
sa, que terá sua data anunciada em breve, 
mostra que pouco se evoluiu nesse sentido, 
mesmo após os efeitos da pandemia, apre-
sentando um número praticamente igual ao 
registrado na edição anterior, também em 
torno de 42%.

As empresas que possuíam e souberam 
utilizar melhor seu banco de dados, con-
seguiram construir resultados de maneira 
mais rápida e eficiente, apoiada por ferra-
mentas digitais de comunicação, como a Via 
Varejo, que conseguiu rapidamente recupe-
rar seu número de vendas antes da pande-
mia, acionando clientes através de WhatsA-
pp e outros canais de comunicação. Quem 
não tinha esse tipo de informação, precisou 
buscar outras fontes de dados e cadastros, 

como os anúncios em canais e redes sociais, 
em busca de novos clientes.

Porém, o dia 18 de setembro mar-
cou um novo ponto na história dos dados 
brasileiros. Mesmo ainda sem considerar 
multas aos envolvidos, a nova Lei Geral 
de Proteção de Dados, a LGPD, mostra que 
teremos que reaprender como obtemos e 
trabalhamos as informações que nossos 
clientes decidam compartilhar conosco 
daqui para frente.

É possível o fim, ou pelo menos a dimi-
nuição da enxurrada de spams sem sentido 
que recebemos? Sim, porém, provavelmen-
te o que você receberá de spam daqui para 
frente será de fato lixo eletrônico, prove-
niente principalmente de fontes duvidosas.

Porém, como varejista, você precisará 
pedir permissão (como já deveria ser antes) 
antes de enviar qualquer tipo de comuni-
cação ou promoção. O consumidor, em um 

futuro próximo, tende a ser mais receoso 
em relação às “caixinhas” que ele marca 
na hora de visitar seu site ou baixar algum 
conteúdo de seu site.

Mas o consumidor quer dividir seus da-
dos e a forma como ele se relaciona com sua 
marca e seus produtos? Isso depende.

Pense por exemplo nos serviços de 
streaming como a Netflix ou o Spotify, por 
exemplo. Serviços digitais que acredito que 
você utiliza muito. Quanto mais você utili-
za, mais o algoritmo desses serviços enten-
de você, e busca lhe oferecer um conteúdo 
mais adequado aos seus gostos pessoais. Na 
prática, embora esse dado possa ser utili-
zado para estudos ou para verificação de 
comportamento de uma sociedade inteira, 
ele acaba entregando um benefício muito 
nítido ao consumidor.

Agora pense em alguns serviços que 
você acaba recebendo promoções hoje. Em-
bora eles tenham a capacidade de lhe ofe-
recer ofertas, conteúdos, produtos e servi-
ços mais bem direcionados, na prática, boa 
parte entrega o mesmo conteúdo, a mesma 
promoção, para todos, ou para a grande 
maioria. Na prática, mesmo que a marca es-
teja usando as informações para outras fi-
nalidades, como entender comportamentos 
para as equipes de operação ou expansão de 
seus negócios, o consumidor não está rece-
bendo nenhum, ou pouco benefício em re-
lação à utilização de seus dados.

Marcas que agem dessa maneira terão 
cada vez mais dificuldade de fazer com que 
seus conteúdos e ofertas cheguem a seus 
consumidores, ou em alguns cenários, po-
derão ter essa opção bloqueada pelo próprio 
consumidor.

A LGPD não é nada que se deva temer. 
É algo que as marcas devem estar atentas, 
mas as marcas que souberem aproveitar 
para criar valor e comunicação de qualidade 
com seus consumidores, conseguirão criar 
resultados fantásticos.

Fonte: administradores.com

Colunista: Caio Camargo
Palestrante, professor e empreendedor
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Com a cara de Minas!
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Inovação e desenvolvimento de tecno-
logia são marcas predominantes no DNA 
da indústria brasileira e das instituições 
que a representam – em qualquer tempo e 
muito especialmente em períodos de gran-
des desafios. Fiel a essa crença, a indústria 
mineira e a FIEMG se associam, neste mo-
mento, a um grupo de empresas-cidadãs 
empenhadas em buscar solução definitiva 
para a COVID-19 e para os males dela de-
correntes nos campos social e econômico. 
Com confiança, e muita esperança, nos 
engajamos firmemente em um projeto que 
se propõe a desenvolver e colocar à dispo-
sição da sociedade brasileira, e mineira, já 
nos primeiros meses de 2021, uma vacina 
eficaz e segura contra a doença.

Com orgulho, nos integramos a um 
expressivo grupo de empresas mineiras – 
do porte e da importância da MRV, Banco 
Inter e Localiza – e também à Rede Dasa de 
Laboratórios Clínicos, uma das maiores do 
país, com sede em São Paulo, para a fase de 
testes clínicos de uma vacina contra a CO-
VID-19, produzida pela norte-americana 
Covaxx, uma unidade da United Biomedi-
cal. O grupo está presente nos EUA, China e 
Taiwan, com experiência e reconhecimen-
to no campo da produção de vacinas. As 

fases 2 e 3 de testes clínicos no Brasil terão 
investimentos de R$ 30 milhões: 50% ban-
cados pelos Laboratórios DASA e os outros 
50% bancados pelas empresas mineiras já 
associadas à iniciativa – todas integrantes 
do Conselho Estratégico da FIEMG. Nos-
sa expectativa é a de que inúmeras outras 
empresas se unam a esse grupo pioneiro.

Teremos resultados em breve. Cum-
pridas as fases 2 e 3 de testes clínicos, que 
serão realizadas também no Brasil e em 
Minas Gerais nos próximos meses, a Co-
vaxx estima que já estará em condições 
de produzir 100 milhões de doses nos pri-
meiros quatro meses de 2021 – e 500 mi-
lhões ao longo de todo o ano. Para isso, até 
dezembro, as conclusões dos testes serão 
submetidas à análise e aprovação da Anvi-
sa (Agência Nacional de Saúde). O governo 
mineiro, por decisão do governador Romeu 
Zema, participa intensamente do projeto e 
da parceria com a FIEMG e a indústria mi-
neira, por meio da Fundação Ezequiel Dias 
(Funed), referência na produção de medi-
camentos, inclusive vacinas.

Na verdade, o projeto de produção 
de vacinas contra a COVID-19 integra um 
importante rol de ações desenvolvidas por 
empresas mineiras, em parceria com a 

FIEMG, dentre as quais se destaca a pro-
dução de respiradores pela TACOM, o que 
faz de Minas Gerais um dos poucos polos 
mundiais fabricantes do equipamento, 
com capacidade para atender o mercado 
brasileiro e também mercados globais.

Na mesma linha da produção da vaci-
na, os ventiladores mecânicos da TACOM 
reafirmam a força da indústria mineira e 
sua capacidade de inovar e desenvolver 
tecnologias contemporâneas. É importan-
te registrar que também aqui foi decisivo o 
integral apoio de um conjunto expressivo 
de empresas mineiras, especialmente das 
integrantes do Conselho Estratégico da 
FIEMG, inclusive por meio de generosas 
doações financeiras. Assim, os equipamen-
tos chegam ao mercado com vantagens 
importantes, especialmente nos quesitos 
preço e usabilidade, o que é fundamental, 
uma vez que há escassez de profissionais 
habilitados no seu manuseio.

Até este momento, considerando do-
ações em dinheiro e em bens e serviços, 
o movimento liderado pela FIEMG e in-
tegrado por empresas mineiras já inves-
tiu recursos da ordem de R$ 800 milhões, 
incluindo a construção de mais mil leitos 
para o tratamento de pacientes e a doa-

ção de 1.600 ventiladores mecânicos para 
o Governo de Minas Gerais e outros 100 
para a União. Em outra frente de ação, o 
SENAI-MG, que integra a Federação, já 
produziu, para doação à área de saúde 
do Estado, 300 mil máscaras, 4.200 mil 
aventais e mais de 130 mil litros de álcool 
em gel. Também restaurou 240 respira-
dores, além de participar de serviços de 
desinfecção de ruas na região metropoli-
tana de BH.

O SESI-MG, por sua vez, adquiriu e 
disponibilizou à população 300 mil testes 
rápidos de COVID-19. Também se pronti-
ficou a atuar na fase de distribuição e apli-
cação da vacina produzida com o apoio da 
FIEMG, pois tem experiência e capilarida-
de para tais ações. O SESI, que está pre-
sente em todas as regiões de Minas e em 
suas principais cidades, possui profissio-
nais de saúde extremamente capacitados 
na área de imunização, reconhecidos por 
toda a indústria mineira. Além disso, tem 
uma robusta estrutura física, com capaci-
dade para atender todo o estado. Por tudo 
isso, assim como o SENAI-MG, o SESI-MG 
é um ator relevante nesta guerra que tra-
vamos contra o novo coronavírus.

Mesmo tendo o foco no combate à tra-
gédia em que se transformou o novo co-
ronavírus, o que mais nos orgulha e entu-
siasma é constatar que a indústria mineira, 
e brasileira, está tendo a oportunidade de 
mostrar a sua personalidade completa, seu 
caráter, sua alma e seu coração. Há verda-
deiras empresas-cidadãs que sabem, sim, 
gerar empregos de qualidade, salários e 
riqueza para o estado e para o país. E que 
também sabem, entendem e compreen-
dem a sua missão social de postar-se ao 
lado da sociedade da qual são parte e à qual 
devem servir. Essa é a verdadeira cara de 
Minas, que precisamos – e vamos – mos-
trar cada vez mais.

Fonte: Sistema FIEMG

Colunista: Flávio Roscoe
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Sistema FIEMG
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