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A Abicalçados – Associação Brasilei-
ra das Indústrias de Calçados protoco-
lou medida enviada a Camex - Câmara 
de Comércio Exterior, para renovar o 
antidumping contra calçados chineses. 
Com isso, é aguardada uma data para 
o julgamento do processo. A primei-
ra decisão foi em setembro de 2009, 
quando a Camex publicou no Diário 
Oficial da União a decisão de cobrar, 
durante seis meses, uma alíquota de 
US$ 12,47 por par de calçado impor-
tado da China.
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O Verão 2015 oferece ao público 
feminino uma extensa composição de 
saltos e solados em diferentes modelos 
de calçados. A temporada quente che-
ga com anabelas, cubanos, carreteis, 
meias-patas, quadrados, kitten, geo-
métricos, plataformas entre outros.
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Entre os dias 11 a 14 de janeiro, o 
Expo Center Norte em São Paulo 
será o espaço para a Couromoda 

2015. O Sindinova estará presente para 
divulgar a 15ª Fenova, nesta que é con-
siderada um dos grandes eventos para 
negócios, atualização do mercado lati-
no-americano de calçados e artefatos, 
além das últimas tendências. 

VEJA MAIS > PG 02

Empresários do polo calçadista de Nova Serrana, 
têm garantido espaço para divulgar as tendências da 
próxima estação na 15ª Fenova. Os visitantes poderão 

conferir diversas marcas do polo calçadista nova ser-
ranense e região entre os dias 10 a 12 de março, no 
Centro de Convenções.

O Sindinova – Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
de Calçados de Nova Serrana, propôs em Brasília, seguin-
do diretrizes da CNI – Confederação Nacional das Indús-
trias, a inclusão no anexo IX da Norma Regulamentadora 

– 12, aproximadamente cinquenta máquinas de fabrica-
ção de calçados. Outras entidades representativas como 
a Abicalçados, Abramec e sindicatos da área participaram 
do projeto.
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A medida antidumping contra 
calçados chineses é uma das 
matérias desta edição do jor-

nal Sindinova. A Abicalçados – As-
sociação Brasileira das Indústrias de 
Calçados protocolou medida enviada 
a Camex – Câmara de Comércio Ex-
terior, para renovar o acordo con-

Entre os dias 11 a 14 de janeiro, o 
Expo Center Norte em São Paulo 
será o espaço para a Couromoda 

2015. O Sindinova estará presente para 
divulgar a 15ª Fenova, nesta que é con-
siderada um dos grandes eventos para 
negócios, atualização do mercado lati-
no-americano de calçados e artefatos, 
além das últimas tendências. 

Serão apresentadas coleções de 
outono-inverno 2015 e meia estação. 
Empresários da indústria calçadista 
brasileira irão ocupar 90% do ambien-
te, com preços que atendem a todas as 
demandas. 

tra a invasão de calçados da China. 
A primeira medida foi aprovada em 
2009, e passou a valer por 5 anos a 
partir de 2010. Do outro lado, está a 
proposta do Sindinova, de inclusão 
de cerca de cinquenta máquinas de 
fabricação de calçados no anexo IX, 
da Norma Regulamentadora – 12. 

11º INSPIRAMAIS 

O 11º Inspiramais – Salão de De-
sign e Inovação de Materiais também 
será na capital paulista, entre os dias 
13 e 14 de janeiro no Centro de Con-
venções do Shopping Frei Caneca, em 
São Paulo. No evento, serão apresen-
tadas as últimas tendências em com-
ponentes e materiais para o verão 
2016. O Inspira mais é realizado pela 
Associação Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro, Calçados e 
Artefatos – Assintecal, pelo Footwear 
Components By Brasil – FCBB e pelo 

Uma assessoria jurídica tem atuado 
junto a direção do sindicato. Propos-
tas foram elaboradas, com a partici-
pação de outros sindicatos de polos 
calçadistas importantes, após visitas 
in loco, e serão encaminhadas a CNI 
– Confederação Nacional das Indús-
trias. 

Centro das Indústrias de Curtumes 
do Brasil – CICB.

Na edição, profissionais e empre-
sários da moda irão conferir diver-
sos projetos voltados para a cultura 
brasileira. Entre eles, o Mix By Brasil, 
que irá mostrar o artesanato nacio-
nal, com trabalhos de comunidades 
de várias regiões do Brasil. O Ecode-
sing vem com o de objetivo desen-
volver produtos com menor impacto 
destinados ao setor coureiro calça-
dista. Além desses e outros projetos, 
haverá rodada de negócios e missões 
empresariais.

CALENDÁRIO DE FEIRAS TEM INÍCIO
EM JANEIRO DE 2015
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 • 02 máquinas de Hot Melt, marca Kehl
• 01 carrinho de transporte de merca-
doria. 
Contato: Solange Teodoro/Sport Fire 
Tel (37) 3228-2340 – Fax (37) 3226-
2340
Email: pcp3sportfire@hotmail.com

• Máquina de Corte a laser: 1000x800mm 
com potência 100w, ano 2014.
Contato: Elaine (37) 3225-5334
Email: contato@mfcortealaser.com.br

VENDE-SE
• Fábrica de Calçados

Marca registrada – Hastrer 

30 anos de mercado.

Vendas em todo o Brasil.

Sediada em Divinópolis-MG

Contato: (37) 3222-0632 

               (37) 8823-7178
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ECONOMIA

Mais conhecido como Supersim-
ples, o regime de tributação das 
micro e pequenas empresas 

que universaliza o acesso do setor de 
serviços ao Simples Nacional foi altera-
do. No entanto, as mudanças só passam 
a valer a partir de janeiro de 2015.

Com isso, as empresas ganham em 
melhorias ao poder se encaixar nesse 
sistema, que reduz os números de tri-
butos a serem pagos. Mesmo assim, é 
necessário que o empregador avalie 
algumas questões antes de optar por 
esse regime tributário, se o mesmo tra-
rá redução de tributos.

ENTENDA A AMPLIAÇÃO

Antes, o principal critério para 

inscrição no Simples Nacional, era 
a atividade das empresas. A partir 
de agora será o faturamento anual 
(atualmente R$ 360 mil para as mi-
croempresas e R$ 3,6 milhões para 
as pequenas). 

Além de um número maior de 
empresas poder aderir ao sistema 
simplificado de tributação, haverá 
outras vantagens, como estabeleci-
mento de um mecanismo mais ra-
cional para a substituição tributária 
e diminuição da burocracia para as 
micro e pequenas empresas.

O QUE É O SIMPLES NACIONAL

O Simples Nacional, ou Super-
simples, é um regime simplificado 

de pagamento de tributos que be-
neficia as micro e pequenas empre-
sas. Para aderir, além da limitação 
de faturamento, era fundamental 
que a atividade da empresa fosse 
possível, fato que está sendo alte-
rado. 

Para aquelas que faturam pouco, 
o programa se mostra vantajoso, 
além da simplificação dos proces-
sos. Com o Simples Nacional, as 
micro e pequenas empresas podem 
fazer o recolhimento de oito im-
postos - seis federais, um estadual 
(ICMS) e um municipal (ISS) - por 
meio de uma única guia. Só é exclu-
ída a contribuição previdenciária.

Veja outros benefícios para as 
micro e pequenas empresas:

• Diminuição dessas empresas 
submetidas a substituição tributá-
ria;

• Desenvolvimento de Cadas-
tro Nacional Único, tendo o CNPJ 
como identificador e unificação do 
processo de obtenção de inscrições;

• Tratamentos diferenciados 
para que essas empresas obte-
nham alvarás e outros benefícios 
análogos;

• Incentivo a exportação com al-
teração na carga tributária;

• Facilidade para emissão de 
Nota Fiscal, com criação de sistema 
nacional informatizado sem custos;

• Diminuição dos valores das 
multas relativas a obrigações aces-
sórias.

A Couromoda tem como um dos 
objetivos incentivar e fomentar 
o design brasileiro. Pensando 

nisso, oficializou no ultimo dia 15 de 
outubro, o patrocínio ao projeto Tra-
ços de Valor, iniciativa que está percor-
rendo todo o Brasil e ouvindo alguns 

dos principais criativos do segmento 
calçadista nacional. 

Todo material de pesquisa do pro-
jeto Traços de Valor será transformado 
em um livro, a ser lançado oficialmen-
te na Couromoda 2015, que ocorre de 
11 a 14 de janeiro, no Expo Center Nor-

TRAÇOS DE VALOR É O MAIS NOVO PROJETO PATROCINADO 
PELA COUROMODA 

FATURAMENTO ANUAL DAS EMPRESAS SERÁ O PRINCIPAL 
CRITÉRIO PARA INSCRIÇÃO NO SIMPLES NACIONAL 

te, na capital paulista. 
A publicação com textos em por-

tuguês e inglês trará a visão destes 
profissionais sobre os vários assuntos 
relacionados ao universo fashion, das 
inspirações, aos métodos criativos.

Além disso, o projeto Traços de 

Valor prevê uma exposição dentro da 
feira de peças, com intervenção artís-
tica dos entrevistados, um road show 
nos principais polos calçadistas após a 
mostra, para divulgar o resultado do 
trabalho e  um leilão beneficente, no 
qual serão oferecidas estas obras.

EMPRESÁRIOS COMEMORAM EXTINÇÃO DA MULTA
DE 10% DO FGTS NAS DEMISSÕES SEM JUSTA CAUSA

Os deputados federais aprovaram 
por 315 votos a favor e 95 con-
tra, o projeto de lei que extin-

gue a cobrança de multa rescisória de 
10% sobre o FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) pago pelas em-
presas nas demissões sem justa causa. 

A decisão é uma vitória de toda a 

1990. O objetivo do governo era man-
ter a contribuição a fim de somá-la a 
outros investimentos. Além da parte 
do FGTS destinada ao trabalhador, os 
10% eram direcionados ao governo.

Para o presidente do Sindinova, 
Pedro Gomes, uma das atribuições 
do sindicato é defender as empresas 

indústria e é resposta aos constantes 
pedidos da classe empresarial que jul-
gava esta taxa como inviável, injustifi-
cável e onerosa.

A contribuição foi criada em 2001 
para cobrir rombos provocados nas 
contas do FGTS na época de vigência 
dos Planos Verão e Collor, em 1989 e 

e estimular o equilíbrio da economia. 
“Nosso dever como sindicato é além de 
manter nosso associado informado so-
bre o que acontece no Brasil e no mun-
do em relação à economia, também 
defender nossa indústria, para que 
haja equilíbrio na economia” finaliza 
Pedro. 
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06/12
prova 

Mude o curso 
da sua vida.

#conte com a gente

vestibular
solidário 
pitágoras
Mude o curso da sua vida e contribua 
com o Natal de muita gente.

 

2015

No Vestibular Solidário Pitágoras, você doa 1kg de alimento 
não perecível, garante a isenção da inscrição e ainda ajuda 
muitas pessoas.
As doações do vestibular solidário serão feitas para: Vila Vicentina



PG 5NOVEMBRO/2014   –   Jornal Sindinova

NR-12

SINDINOVA SUGERE ALTERAÇÕES NA NR-12

Após uma apuração do Sindinova 
sobre a questão, foi contratada 
uma assessoria jurídica, minis-

trada pelo advogado doutor Gilson Pe-
reira. Com isso, foram iniciadas discus-
sões a fim de propor ações preventivas, 
corretivas e pró-ativas. Segundo doutor 
Gilson, a inciativa foi aceita com louvor. 
“A proposta está sendo elaborada pelas 
entidades representativas do setor cal-
çadista, sendo entregue no fim de no-
vembro”. Ainda de acordo com ele, foi 
sugerida à Abicalçados a unificação dos 
polos calçadistas de todo o país. Com 
isso, será possível atuar com uma am-
plitude que colabore em mais ações em 
defesa dos interesses da indústria do 

calçado. “Essa união trará crescimento 
para o setor”, aponta.

Assim, o trabalho desenvolvido visa 
aumentar a qualidade do ambiente de 
trabalho e a segurança do trabalhador, 
a partir do momento em que os fabri-
cantes de máquinas e equipamentos e os 
donos de empresas de calçados estão ali-
nhados com a regulamentação proposta 
pelo Sindinova e acordada pela CNI. 

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes da Silva afirma que as reuni-
ões feitas com sindicatos da classe, re-
sultaram em uma discussão positiva. 
“Estivemos em Brasília, onde fizemos 
uma apresentação com a presença de 
diversas entidades. Seguimos também 

para o Rio Grande do Sul, Campinas e 
São Paulo, onde nos reunimos com os 
sindicatos da classe e especialistas em 
segurança do trabalho, a fim de elabo-
rarmos as propostas que serão apre-
sentadas no fim de novembro a CNI. 
Foi unânime entre os presentes a im-
portância dessa iniciativa, encabeçada 
pelo Sindinova. Estamos confiantes 
quanto à inclusão das máquinas neste 
anexo”, diz.

NORMAS REGULAMENTADORAS 
NO BRASIL

O Ministério do Trabalho descreve 
que as Normas Regulamentadoras - NR, 

relativas à segurança e medicina do tra-
balho, deve ser exercida pelas empresas 
privadas e públicas e pelos órgãos pú-
blicos da administração direta e indire-
ta, bem como pelos órgãos dos Pode-
res Legislativo e Judiciário. As NR são 
aplicadas a todos aqueles que admitem 
empregados regidos pela CLT – Conso-
lidação das Leis Trabalhistas. A lei foi 
criada em 1977, sendo aprovada em 08 
de junho de 1978, Portaria n° 3.214/78. 
Entre os objetivos está o de promover e 
garantir a integridade física, psíquica e 
a saúde do trabalhador; estabelecer pro-
cedimentos de prevenção de acidentes 
e dispositivos de proteção individual e 
coletiva, entre outros. 

A Abicalçados – Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calçados 
protocolou medida enviada a 

Camex - Câmara de Comércio Exterior, 
para renovar o antidumping contra 
calçados chineses. Com isso, é aguar-
dada uma data para o julgamento do 
processo. A primeira decisão foi em 
setembro de 2009, quando a Camex 
publicou no Diário Oficial da União a 
decisão de cobrar, durante seis meses, 
uma alíquota de US$ 12,47 por par de 
calçado importado da China. No dia 4 
de março de 2010, a Resolução nº 14 
tornou o direito antidumping definiti-
va por cinco anos, agora com alíquota 
ajustada em US$ 13,85 o par, resolu-
ção esta que vence em março de 2015.

A renovação do antidumping esti-
mula o crescimento da indústria nacio-
nal calçadista, a geração de emprego e 

renda, além do fortalecimento de todos 
os setores que compõe o segmento. 
Sem a medida, os fabricantes podem ter 
consequências drásticas. Em 2008, as 
importações de calçados chineses che-
garam a quase US$ 220 milhões, depois 
para US$ 55 milhões após a aplicação 
do direito, em 2010. Em poucos meses 
após a aplicação da sobretaxa, foram 
recuperados mais de 40 mil empregos, 
segundo informações do executivo da 
Abicalçados, Heitor Klein. 

Segundo Júnior César Silva, primeiro 
vice-presidente do Sindinova, a Associa-
ção Brasileira das Indústrias Calçadistas 
fez uma pesquisa com os sindicatos e re-
presentantes do setor de calçados. “To-
dos foram unânimes em querer a reno-
vação do antidumping contra calçados 
chineses. Sabemos que ainda há entrada 
de calçados da China no Brasil, mas foi 

reduzido consideravelmente após a apli-
cação do valor”, afirma.

Ainda de acordo com o vice-pre-
sidente, a Abicalçados apresentou os 
custos referentes ao processo, que será 
de aproximadamente R$ 800.000,00. 
“A forma de rateio sugerida foi a divi-
são desse valor pelo número de funcio-
nários empregados nos polos de cal-
çados, que são aproximadamente 320 
mil funcionários, chegando ao valor de 
R$ 2,50 por funcionário. Os sindica-
tos de cada polo ficarão responsáveis 
por receber esse valor das indústrias 
e repassá-lo à Abicalçados”, explica o 
empresário. O Sindinova, em reunião 
com a Associação dos Contabilistas en-
viou para as empresas do polo de Nova 
Serrana o boleto para o pagamento. 

Para o empresário Edvaldo Pinto da 
Fonseca, do polo de Nova Serrana, a 

ASSOCIAÇÃO CALÇADISTA PROTOCOLA
MEDIDA ANTIDUMPING

medida é de extrema importância para 
as indústrias do calçado. “Percebi uma 
diferença no mercado com a aplicação 
do antidumping. Sou totalmente a fa-
vor da renovação, que continuará a tra-
zer benefícios para os fabricantes”, diz.

O QUE É DUMPING

O dumping é a prática de expor-
tar um produto com preço inferior ao 
praticado no mercado interno do país 
exportador. Segundo o site Gazeta do 
Povo, o Brasil foi o país mais protecio-
nista do mundo em 2013. O número de 
medidas antidumping aplicadas pelo 
país quase triplicou em relação ao ano 
anterior, passando de 16 para 43. Os 
Estados Unidos e a China são os países 
onde o Brasil mais impôs medidas an-
tidumping. 
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FENOVA

15ª FENOVA SERÁ REALIZADA EM MARÇO DE 2015

Empresários do polo calçadista de 
Nova Serrana, têm garantido es-
paço para divulgar as tendências 

da próxima estação na 15ª Fenova. Os 
visitantes poderão conferir diversas 
marcas do polo calçadista nova serra-
nense e região entre os dias 10 a 12 de 
março, no Centro de Convenções.

O fabricante Ivan Aparecido Bran-
dão da Biker Shox, aposta nos tênis 
com detalhes coloridos. “Levaremos 
um tênis em cores clássicas, mas com 

ra é a Velluti. De acordo com Elizabete 
Santos Mendes Silva, que faz parte do 
setor comercial, os tênis fabricados se-
rão apresentados com um diferencial. 
“O nosso tênis irá acompanhado de um 
kit, que será apresentado na Fenova”. 

Para o empresário Mário Zanatta, 
conhecido pela administradora Calcen-
ter que gerencia duas redes de lojas de 
calçados feminino, masculino e infan-
til, a qualidade dos produtos ofereci-
dos em Nova Serrana, aliados ao pre-

detalhes em cores no bordado, ilhós. 
Também teremos tênis esportivo”, diz.

A empresária Suelena Maria Araú-
jo, da marca Magia da Terra, produz 
botas e sapatilhas femininas. Segundo 
ela, as cores tradicionais estarão pre-
sentes, assim como algumas estampas. 
“O preto, marrom são clássicos. As es-
tampas de bicho também fazem parte 
da coleção, flores, com uma mistura 
adequada de cor e estilo”, explica.

Outra empresa confirmada na fei-

ço, atraem compradores para a região. 
“Faço compras na cidade há mais de 
duas décadas. As empresas evoluíram 
consideravelmente, o produto apresen-
tado está cada vez melhor. Tanto que 
hoje, uma das nossas redes oferece uma 
linha extensa de calçados produzidos 
no polo calçadista mineiro”, afirma.

Ainda há espaço para expositores. Os 
interessados podem entrar em contato com 
Edmar Góis pelo telefone (37) 3228-8500 
ou no email edmarsindinova@hotmail.com

fenova.com.br

10 a 12/março/2015
10 às 19hs

Centro de Convenções de Nova Serrana
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M
ercados em constates transformações 
exigem organizações alinhadas em 
todos os âmbitos: desde os planos es-

tratégicos até o nível operacional. Trabalhar 
com o mesmo objetivo integrando estratégia, 
execução, controle e melhoramento contínuo 
é uma exigência para as empresas que dese-
jam atuar nestes mercados.

Toda empresa possui a necessidade de pla-
nejar suas ações futuras. Com esta finalidade, 
o orçamento empresarial consiste em uma 
ferramenta onde o principal objetivo é pre-
ver quais os resultados a serem gerados pela 
empresa. Com base nessa ferramenta é que o 
gestor irá tomar decisões de investimentos, 
capitalização de recursos, entre outros.

O orçamento vem apresentar previsões de 
planos e projetos de forma estruturada, com 
o intuito de abranger todas as fases das ope-

Desde 1974 as empresas brasileiras po-
dem se valer da modalidade de Tra-
balho Temporário sempre que houver 

necessidade transitória de substituição de em-
pregado regular e permanente ou de acrés-
cimo extraordinário de serviços. O contrato 
ocorre entre a empresa de trabalho temporá-
rio e a empresa cliente e o prazo de duração 
não poderia exceder três meses. Com a edição 
da Portaria 789/2014 restou autorizada a ce-
lebração de contrato de trabalho temporário 
por prazo superior a três meses, não podendo 
ultrapassar um período total de nove meses. 

ORÇAMENTO EMPRESARIAL:
PREPARANDO SUA EMPRESA PARA 2015

ALTERAÇÃO NA LEI DO TRABALHO TEMPORÁRIO
NOVO FÔLEGO PARA AS EMPRESAS QUE UTILIZAM ESSE 

TIPO DE MODALIDADE

rações (vendas, produção, compras, estoques 
e despesas) visadas a integração entre os de-
partamentos da empresa. Para um conceito 
mais comum, o orçamento é o cálculo prévio 
das entradas e saídas de um período.

A primeira etapa do processo de elabo-
ração do orçamento é a previsão. Os dados 
previstos devem ser colocados no papel, 
juntamente com os cenários econômicos 
(inflação, PIB, participação da empresa no 
mercado) projetados para o próximo ano. Na 
segunda etapa do processo orçamentário, os 
dados orçados devem ser encaminhados para 
os departamentos da empresa, onde serão 
submetidos a análises pelos responsáveis. A 
última etapa é a do controle onde será veri-
ficado se os objetivos previstos foram atingi-
dos, através da análise das variações. Neste 
momento será analisado o desempenho dos 

Para a autorização do prazo de vigência pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, a empresa 
deve observar as seguintes situações: a) quan-
do ocorrerem circunstâncias, já conhecidas 
na data da celebração do contrato, que justifi-
quem a contratação de trabalhador temporário 
por período superior a três meses; e, b) quando 
houver motivo que justifique a prorrogação de 
contrato de trabalho temporário, que exceda o 
prazo total de três meses de duração.

Em qualquer das circunstâncias supracita-
das, a empresa deverá obter autorização pré-
via por meio da página eletrônica do MTE.

departamentos e as eventuais correções ne-
cessárias a serem feitas. (PADOVEZE, 2005).

O orçamento empresarial pode ser utili-
zado estrategicamente como uma ferramenta 
para gestão de melhoria contínua e para o al-
cance da eficiência e da eficácia nas diferen-
tes atividades empresariais, pois o mesmo é 
um instrumento de controle operacional que 
permite a comparação dos resultados alcan-
çados com as metas preestabelecidas. Permi-
te ainda clareza nas informações e feedback 
aos envolvidos.

Em suma o papel do orçamento é o de 
organizar, planejar e controlar as atividades, 
permitindo a integração dos departamentos 
e funções da empresa, avaliando o desempe-
nho, ajudando os administradores na coor-
denação dos esforços e objetivos da organi-
zação como um todo.

Os empresários que pretendem a contra-
tação de mão de obra temporária devem ob-
servar as relevâncias atinentes a esse tipo de 
contrato, sendo que o não cumprimento de 
quaisquer dos requisitos impostos pela Lei 
6.019/74 e a inobservância dos termos cons-
tantes da Portaria 789/2014, o contrato de 
trabalho temporário será convertido automa-
ticamente em contrato por prazo indetermi-
nado, com formação de vínculo de emprego 
direto com a empresa tomadora de serviços, 
com o pagamento dos consectários legais as-
segurados ao empregado comum.

OPINIÃO

Gislene Gonçalves Ramos

É Graduada em Administração, Pós Graduada em Controladoria e Finanças, Supervisora Administrativa e

Professora do Curso de Gestão Empresarial.

Carina Meira Clavé - OAB/RS 92.397;

Advogada com foco em Direito Empresarial, Trabalhista e Tributário
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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.

SALTO – ELE NUNCA SAI DE MODA

CALÇADO É SEGUNDA OPÇÃO MAIS
PEDIDA PARA O NATAL

O Verão 2015 oferece ao público 
feminino uma extensa compo-
sição de saltos e solados em 

diferentes modelos de calçados. A tem-
porada quente chega com anabelas, 
cubanos, carreteis, meias-patas, qua-

A cada dez brasileiros, seis 
irão se auto presentear no 
Natal, segundo pesquisa do 

Serviço de Proteção ao Crédito – 
SPC e portal Educação Financeira 
Meu Bolso Feliz. Os calçados são 
a segunda opção mais procurada 
com 58%, atrás das roupas, 65%. 

Em outra pesquisa feita pelo 
SPC, mostra que 27% dos brasi-
leiros, num total de 624 pessoas, 
irão gastar todo o 13º salário em 
compras de natal. A recomenda-
ção de especialistas é optar pelas 
compras à vista, e negociar des-
contos.

drados, kitten, geométricos, platafor-
mas entre outros. 

Populares principalmente no verão, 
as plataformas são perfeitas para a es-
tação mais quente do ano. Elas exibem 
materiais naturais como cordas, juta e 

até mesmo cortiça para forrar suas es-
truturas. Também são conhecidas por 
elevar a estatura das mulheres, sem 
causar grandes esforços. 

Flats, também conhecidos como 
os baixíssimos, ganham notoriedade 

pelo conforto. Meias-patas, estruturas 
elevadas na parte da frente e no salto 
dos modelos, também figuram entre as 
preferidas. Geralmente apresentam de-
corações na estrutura. O que não vai 
faltar são opções para curtir o calor.
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O Encontro Nacional da Indústria – ENAI 2014 – realizado 
na primeira semana do mês em Brasília, sob a liderança da 
Confederação Nacional da Indústria – CNI –, definiu com clare-

za e objetividade a Agenda da Indústria para os próximos quatro anos. 
Durante dois dias, os dois mil empresários presentes – presidentes de 
federações e sindicatos industriais de todo o país – estabeleceram 
duas prioridades principais: a busca obstinada da competitividade e 
o resgate da indústria como centro dinâmico do crescimento do país. 
O objetivo é um só: contribuir para o Brasil avançar no seu desenvol-
vimento econômico, social e político. Este é o foco central da Carta 
da Indústria, documento que consolidou as principais conclusões do 
ENAI 2014 e já foi encaminhado à Presidência da República, Câmara 
dos Deputados e Senado Federal.

O documento alerta para o baixo crescimento do país nos últimos 
quatro anos: considerando a previsão de crescimento quase nulo para 
2014, a taxa média de crescimento no quadriênio 2011-2014 é de 
1,6% ao ano. No mesmo período, o mundo cresceu próximo de 3,2% 
ao ano – o dobro do Brasil – e a América Latina expandiu-se a uma 
taxa média próxima de 2,5%. Nesse mesmo intervalo, tivemos uma 
inflação elevada e persistente – 6,1% ao ano, em termos médios.

A indústria foi o setor mais penalizado – sobretudo no segmento da 
transformação – pressionado pela crescente perda de competitividade 
da economia e das empresas brasileiras. Na verdade, o que se vê hoje 
no Brasil é um evidente e inquestionável quadro de desindustrializa-
ção: o setor de transformação, que já chegou a responder por 26% 
do PIB nacional, hoje participa com apenas 13%, o que significa que 
regredimos para a mesma participação de 1950. Também tínhamos 
uma balança comercial equilibrada – e, hoje, o setor de manufatura-
dos registra um déficit de quase US$ 100 bilhões anuais.

O desmonte da indústria, especialmente no segmento da transfor-
mação, é resultado de custos de produção superiores aos de nossos 
concorrentes, péssima infraestrutura, elevada carga tributária, uma le-
gislação trabalhista anacrônica e um aparato jurídico e regulatório ins-

tável, responsável pela geração de um ambiente de alta insegurança 
e, portanto, hostil aos empresários nas suas decisões de investimento. 

Isso, exatamente, é o que precisa mudar, por razões muito objetivas. 
A história brasileira recente mostra que a economia não avança em 
períodos de baixo crescimento da indústria, como ocorreu nos últimos 
anos e acontecerá mais uma vez este ano – as previsões indicam 
que o PIB industrial registrará queda de quase 2,5%. O mais recente 
Boletim Focus – documento elaborado pelo Banco Central com base 
nas previsões das cem maiores instituições do mercado financeiro 
brasileiro – estima crescimento de apenas 0,2% no PIB total do 
país para este ano.

Inversamente, nos anos em que a indústria registrou alto crescimento, 
como, por exemplo, em 2010 – 10,5% – o PIB brasileiro avançou 
7,5%. A verdade é que a indústria, por suas características, é o princi-
pal setor responsável pela geração de divisas para o país por meio das 
exportações. É, igualmente, o setor indutor de inovações e avanços 
tecnológicos na economia. Por estas características, também é o prin-
cipal setor na contribuição ao aumento da produtividade e eficiência 
na economia como um todo, além de sua singular capacidade de ge-
ração de empregos de qualidade.

São grandes, portanto, os desafios que temos pela frente. O foco, 
afirma a Carta da Indústria, deve ser, necessária e obrigatoriamente, 
a busca permanente de competitividade. Os pontos centrais a serem 
equacionados nos próximos quatro anos – até 2018 – são a questão 
tributária, as relações trabalhistas, melhoria da infraestrutura, estímu-
lo ao investimento e a adoção de uma política comercial mais eficaz, 
sem burocracia e com foco em mercados estratégicos. A educação de 
qualidade, hoje e sempre, se destaca como um objetivo a ser alcan-
çado.

A hora é agora. O país acaba de sair de uma eleição presidencial 
que entrará para a história como uma das mais disputadas de todos 
os tempos. O resultado final mostrou que os eleitores foram sábios: 
dividiram-se quase meio a meio para, a um só tempo, reeleger a pre-
sidente Dilma Rousseff e criar uma oposição forte e atuante, sob a li-
derança do senador Aécio Neves. Um terceiro grupo – os que votaram 
nulo, em branco e se abstiveram, representando cerca de 30% dos 
eleitores, quase 40 milhões de brasileiros – pode, a qualquer momen-
to, pender para um lado ou outro. Com estes números, os eleitores 
deixaram muito claro que querem mudanças – na economia, na polí-
tica e no social. Neste cenário, a indústria está pronta para oferecer a 
sua contribuição na construção de um país forte em sua economia e 
justo na distribuição dos frutos do crescimento.
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