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13ª FENOVA

Com atendimento personalizado, o associado do
Sindinova conta agora com uma consultoria especial em moda, novidades e tendências. O empresário que fizer o agendamento será atendido pelo
designer Victor Barbieratto.
VEJA MAIS > PG 03

ENTREVISTA

A empresa Look Fashion participou da 13ª
Fenova e prepara agora uma coleção especial
para apresentar na próxima edição, que será
realizada em Nova Serrana. A 14ª Fenova está
programada para os dias 12,13 e 14 de agosto.
VEJA MAIS > PG 08

P+L

O projeto Produção mais limpa foi encerrado com
um workshop, realizado no Sindinova. Em Nova
Serrana 15 empresas participaram das etapas propostas pela P+L e agora terão a oportunidade de implantar ações para melhoria no processo produtivo
e ambiental da organização.
VEJA MAIS > PG 11

A 13ª Fenova – Feira de Calçados de Nova Serrana foi
realizada em Belo Horizonte, no Expominas, durante
os dias 18 e 20 de fevereiro. Com 200 marcas expo-

sitoras, a mostra apresentou as novidades da coleção
outono-inverno 2014.
VEJA MAIS > PG 03
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EDITORIAL

A

pós a realização da 13ª Fenova, o Sindinova já começa
a preparação para mais uma
edição da feira. E dessa vez, atendendo o desejo dos nossos associados, a
14ª edição da Fenova será realizada
em Nova Serrana, entre os dias 12 e
14 de agosto. Portanto, programe-se
para participar da mostra, que apresentará a nova coleção para o verão

2015.
Na edição de hoje você confere
como foi à reunião sobre o RET
realizada em Belo Horizonte, na Secretaria de Estado de Fazenda.
O Sesi lança a campanha contra
a gripe e solicita apoio aos empresários para que seja feita a adesão em
benefício do colaborador. Você confere como é fácil fazer o agendamen-

to para que todos os funcionários
sejam imunizados contra a gripe.
Nas colunas, apresentamos três
variáveis: gestão em família, foco
na sua clientela e a inovação para se
adaptar as mudanças do mercado.
Vale muito separar um tempo para
leitura.
Em 12 páginas, reservamos muito conteúdo e informação para você.

Caso sua empresa tenha alguma
ação interessante ou participe de algum projeto legal, encaminhe para
nossa equipe como sugestão de pauta. Nosso email é: comunicacao@
sindinova.com.br
Tudo que é destaque no polo,
você confere aqui.
Boa leitura!

COMUNICADO

A

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF / MG,
visando otimizar o atendimento
e a rapidez na execução dos serviços

da Administração Fazendária de Nova
Serrana, comunica que adotará em caráter excepcional, por um período de
60 dias, o atendimento ao público no

horário de 13h às 17h.
Essa medida será válida para atendimento presencial e por telefone, com
início programado para o dia 06 de

março de 2014.
Outras informações, na Administração Fazendária de Nova Serrana,
pelo telefone: (37) 3225-8100.

SINDINOVA OFERECE CURSO DE DESENHO
E PROJETO DE CALÇADOS

D

esde o último dia 20 de fevereiro, 15 profissionais do polo participam do curso “Desenho e
projeto de calçados”. O instrutor Pierre Pedroso Lopes, explica que o curso
tem o objetivo de capacitar profissionais do setor calçadista para que sejam
desenvolvidos projetos de uma maneira profissional, utilizando o desenho
artístico e técnico como ferramentas
de expressão. “A cidade carece de bons
profissionais de desenho. O curso visa
atender a esta demanda crescente de
profissionais com o perfil inovador e
com iniciativa”, afirma. O curso será
realizado até dia 20 de junho.
Com carga horária de 90h, o curso
se divide em dois módulos, sendo 45h

para a fase criativa, onde o desenhista
transfere para o papel a ideia, através
de traços à mão livre. Já o segundo
módulo será a fase de aperfeiçoamento
do desenho manual, onde será utilizado o computador como ferramenta de
trabalho.
O instrutor relata que as técnicas de
ensino são consistentes e efetivas, sendo bem demonstradas em sala. “Analisando os resultados obtidos nas outras 12 turmas anteriores deste curso,
podemos afirmar que os alunos saem
daqui com uma carga de conhecimento suficiente para desenvolver projetos
profissionais, restando apenas aperfeiçoar a técnica no seu dia a dia na empresa”, destaca.

RET: NOTIFICAÇÕES SUSPENSAS

D

iante das notificações referentes ao Regime Especial de Tributação - RET, aplicadas nas
empresas do polo calçadista de Nova
Serrana, representantes do Sindinova
estiveram no último dia 24, reunidos
na Secretaria de Estado de Fazenda,
em Belo Horizonte.
A reunião contou com a presença do
Secretário de Estado de Fazenda, Leonardo Colombini, o secretário adjunto
Pedro Meneguetti, o subsecretário da
Receita Sr. Gilberto Ramos, o presidente
do Sindinova, Sr. Pedro Gomes da Silva,
o vice-presidente, Júnior César Silva, o
deputado estadual João Vítor Xavier e,
representando a Associação Profissio-

nal dos Contabilistas de Nova Serrana,
o presidente Sr. José Maria Scaldini
Garcia e Sr. Jesus Alves da Silva.
O Sindinova comunica aos associados que as notificações recebidas nas
empresas de Nova Serrana referente ao
RET estão suspensas até o final do mês
de março.
Durante esse período, a Secretaria
de Estado de Fazenda providenciará
um estudo sobre as alíquotas de ICMS
praticadas em outros estados da federação e posteriormente, será marcada
mais uma reunião com os membros do
Sindinova e representantes dos contadores pra que mais uma vez o assunto
seja discutido.
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MODA E DESIGN: DESTAQUES DA 13ª FENOVA

E

ntre os dias 18 e 20 de fevereiro,
a 13ª Fenova – Feira de Calçados de Nova Serrana, reuniu 200
marcas de calçados femininos, masculinos e infantis. A mostra, idealizada e
organizada pelo Sindinova – Sindicato
Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana, foi realizada no
Expominas, em Belo Horizonte. Além
de calçados, a Fenova reuniu expositores de bolsas, cintos, malas e demais
acessórios.
Durante o evento, lojistas de várias partes do país tiveram a oportunidade de conhecer todas as tendências da coleção outono-inverno
2014, que estarão nas vitrines do
Brasil. De acordo com o estilista

da Ykebana, Fábio Henrique Costa
Santos, a coleção apresentada teve
como base a essência da empresa.
“Sempre tivemos uma pegada mais
hippie e retrô. Resolvemos resgatar
essa essência na coleção que apresentamos aos lojistas durante a Fenova. Os solados com costura em
volta, o couro mais cru e tons pastéis foram destaque. Para cada peça
desenvolvida, temos a preocupação
de manter o conforto do consumidor final”, revela.
O presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, destaca a qualidade dos produtos apresentados
durante a 13ª Fenova. “A feira reúne
os melhores expositores de Nova

Serrana. Cada vez mais o polo calçadista da nossa região investe em
equipamentos e capacitação. É uma
busca constante para apresentar
produtos de qualidade e com design inovador. A feira dá amplitude
e maior visibilidade aos nossos calçados”, afirma.
Para o representante comercial
da Botinho, Rodrigo Emídio, a Fenova foi marcada por boas negociações. “Foi um sucesso. Conseguimos atender muitas pessoas e
receber grandes pedidos. Só posso
agradecer durante os três dias que
participamos da Fenova. Com uma
equipe de seis vendedores, atendemos clientes principalmente de Belo

Horizonte”, comenta.
13ª Fenova
O lojista Raphael Barreto, de Belo
Horizonte, esteve na feira pela primeira vez. “Fiquei conhecendo os
calçados de Nova Serrana através
de um representante. Foi a primeira
vez que visitei a Fenova e durante
os dois dias em que estive na feira,
tive a oportunidade de fazer bons
parceiros. Encontrei muitas variedades de calçados e fiquei muito
satisfeito com a organização e com
os produtos em exposição”, revela.
De acordo com o lojista Antônio
Augusto Paiva, a Fenova apresentou um mix de produtos. “A feira
foi ótima. Uma estrutura sem igual.
Consegui comprar ótimos produtos
e encontrei muitas opções em calçados femininos. Tenho duas lojas
em Belo Horizonte e acredito que
os calçados de Nova Serrana estão
a cada dia melhores. O polo vem se
desenvolvendo muito, e com isso,
a qualidade dos produtos está melhor”, pontua.
Para a lojista Augusta Vicentina
da Silva, da Império Calçados, de
Itabirito a feira possibilita oportunidades futuras. “Já estive na Fenova
em Nova Serrana e agora, em Belo
Horizonte. Gostei muito dos produtos apresentados pelos expositores.
Consegui pegar muitos contatos e
isso é importante, porque a partir
desse contato, as possibilidades de
fechar os negócios aumentam muito”, destaca.

CLÍNICAS TECNOLÓGICAS

O

polo de Nova Serrana será beneficiado em 2014 com o projeto “Clínicas Tecnológicas”.
Promovido pela Assintecal, o projeto
será realizado no espaço do Sindinova. A iniciativa disponibilizará consultoria gratuita para empresários do
setor calçadista, a fim de encontrar as
melhores soluções para os gargalos
da empresa.
Em Nova Serrana, o designer Victor Barbieratto será o responsável pela
consultoria, que atenderá todos os tipos de empresas, apresentando produtos que ficam expostos na Materioteca,
para a inovação dos calçados.
Além disso, os materiais da coleção
Verão 2015 expostos durante o Inspiramais, em São Paulo, já estão dispo-

níveis para visualização na Marioteca.
De acordo com o designer Victor,
essa iniciativa é uma forma de trazer
para os empresários as informações
antecipadas de moda e tendências,
com uma consultoria personalizada.
“Os empresários geralmente precisam se deslocar aos grandes centros
de moda para buscar informações,
dispensando bastante tempo e dinheiro. Essa capacitação faz o movimento
contrário, levando as informações até
o empreendedor”, destaca.
Para participar do projeto, a empresa precisa entrar em contato com
o Sindinova pelo (37) 3228-8500 ou
com a Assintecal pelo (37) 3225-3730.
Por telefone, será feito o agendamento
do horário para a consultoria.
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FOTOS DA 13ª FENOVA
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Venha participar da maior feira
de calçados de Minas Gerais

www.fenova.com.br

Consulte o Guia Médico
Unimed Divinópolis ONLINE.
Simples e rápido.

www.unimeddivinopolis.coop.br
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14ª FENOVA
Feira apresentará coleção para o verão 2015

M

ais uma edição da Fenova –
Feira de Calçados de Nova Serrana será realizada em 2014. A
diretoria do Sindinova informa que a
14ª Fenova acontecerá entre os dias 12
e 14 de agosto, em Nova Serrana, no
Centro de Convenções.
A 14º Fenova apresentará a coleção
verão 2015 e como é preciso tempo
para essa preparação, muitas empresas

já começaram o processo de pesquisa
de tendências. De acordo com Edimar
Góis, a empresa interessada em participar da feira já pode reservar o estande. “A equipe do Sindinova já trabalha
para a realização da próxima feira. As
empresas interessadas, já podem conhecer o mapa do evento e fazer a reserva do seu espaço”, afirma.
Conheça algumas das empresas

já confirmadas: Star Up, Ana Amaral,
Lindíssima, Ferrati, Kitikero, Botinho,
Magia da Terra, Velluti, Elisa Amaral,
Rebote, RCA, Jet Crazy, Look Fashion,
Air Step, Gibizinho e Cavaliery.
Para participar da maior feira de
calçados de Minas Gerais ao lado de
grandes marcas, reserve seu espaço.
Informações:
Edimar Góis - (37) 9973-4784
edimarsindinova@gmail.com

ENTREVISTA
A Look Fashion participou da 13ª Fenova e prepara agora uma nova coleção
para expor durante a 14ª Fenova, que será realizada entre os dias 12 e 14 de agosto em Nova Serrana.
Confira uma entrevista com o sócio fundador da empresa, Mário Pedro Amaral.
Fale um pouco sobre a Look Fashion.
Como foi o início da empresa?
Em março de 2011, eu e meu sócio Alexandre Costa iniciamos os trabalhos
com a empresa. Mas a marca Look
Fashion foi criada em outubro de 2012,
quando decidimos trabalhar totalmente com a moda feminina. Investimos
na produção de sapatilhas e sandálias
rasteiras.
Como vocês costumam reagir diante das variações do mercado?
As variações do mercado não nos intimidam. Procuramos lutar para garantir preços competitivos de acordo
com as exigências dos lojistas. Hoje
nos inspiramos nas grandes marcas e
a nossa ideia é fazer um produto com
um visual de boutique, porém com um

preço acessível.
Quais os principais pontos de comercialização dos produtos?
Hoje nosso grande mercado é o Rio
de Janeiro e São Paulo. Cerca de
70% de nossa produção é destinada
a essas cidades. A outra parte, destinamos a Belo Horizonte e região
metropolitana e uma parcela para o
Espírito Santo.
Vocês participaram da 13ª Fenova,
promovida pelo Sindinova. Como
você avalia a edição da feira?
Avalio como positiva. Nosso produto teve uma boa aceitação durante
a 13ª Fenova. Acho que isso se dá
pela boa divulgação. Percebi um
grande esforço por parte do SindiMário Pedro Amaral é sócio fundador da empresa

nova com o intuito de divulgar a
Feira, o que favoreceu a visibilidade
de nossos produtos.
A Look Fashion já confirmou presença na 14ª edição da Fenova. O
que você espera da próxima feira,
que será realizada em Nova Serrana?
Já estamos nos preparativos para a

Estande da Look Fashion durante a 13ª Fenova

próxima feira. As pesquisas de modelagem estão a todo vapor para o verão 2015, que é a coleção que iremos
apresentar durante a Fenova. Nossa
expectativa é de uma boa visitação dos
lojistas durante o evento. Com a boa
comunicação desenvolvida pelo Sindinova para com os lojistas, acredito que
a feira terá um ótimo resultado para
todos os expositores.

CAMPANHA SESI DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

O

Sistema Fiemg, através do Sesi,
informa que realiza novamente
a campanha de vacinação contra a gripe. Todas as empresas que desejam participar deverão fazer adesão à
campanha que tem o objetivo de imunizar e beneficiar os colaboradores.
O Sindinova comunica que os documentos para adesão foram disponibilizados para download no site do
sindicato. O acesso poderá ser feito
pelo link: www.sindinova.com.br/
novo/campanha-sesi-de-vacinacao-contra-a-gripe
Para se cadastrar na campanha de
vacinação contra a gripe a indústria
deverá enviar toda a documentação

corretamente. Sendo necessário o envio da planilha de cadastro de trabalhador e de cadastro de unidades devidamente preenchidas e o termo de
adesão preenchido e assinado. Estes
deverão ser enviados para o e-mail:
vacinacao@fiemg.com.br
Além disso, o termo de adesão
original assinado deverá ser enviado
para: Gerência Executiva de Saúde –
SESI / Vacinação, Avenida do Contorno, nº4520, 6º andar, CEP 30110-916,
bairro Funcionários, Belo Horizonte
(MG), até cinco dias após o envio da
documentação por email.
o Sesi (Fiemg) comunica que para
a empresa que aderir a campanha de

vacinação, será cobrado R$15,00 por
dose solicitada e aplicada.
Caso o número de dose solicitada
pela empresa seja inferior (menor) a dosagem aplicada, a empresa deverá pagar
o valor real da dose. Sendo este valor de
R$36,00 por cada dose não utilizada.
De acordo com a equipe do Sesi,
essa medida é necessária, uma vez que
o custo real da vacina é de R$36,00 e
o Sesi (Fiemg) conseguiu o subsídio de
R$21,00 em cada dose. Portanto, a empresa deverá confirmar o pedido, respeitando seu número de funcionários.
Todas as dúvidas serão esclarecidas
pelo e-mail vacinacao@fiemg.com.br
ou pelo telefone: (031) 3263-4844.
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GESTÃO - Colunista convidado desta edição: Marlon Amaral
Consultor especializado em Gestão de Famílias e Sociedades – Desenvolvimento Organizacional e Sucessório; sócio-diretor da FORMATAR Consultoria
Empresarial LTDA; Professor dos Cursos de Psicologia e Administração de Empresas da FACED; Pós-Graduado e Especialista em Atendimento Sistêmico
de Famílias e Redes Sociais pela PUC MINAS – Belo Horizonte / MG; Pós-Graduado e Especialista em Administração de Empresas pela PUC MINAS

E

TRABALHAR OU NÃO TRABALHAR EM FAMÍLIA?
EIS A QUESTÃO!

m uma empresa familiar, muitos
são os desafios, a começar por ter
de enfrentar todos os dias as diferenças relacionais entre os membros
familiares que trabalham juntos.
Muitos de nós (pra não dizer todos), pertencentes ou não a uma família empresária, vivemos vários conflitos de toda a natureza, a todo instante,
dentro de nossos lares junto aos nossos pais, irmãos, cônjuges, avós, tios e
agregados. Esses conflitos são pertencentes ao universo do desenvolvimento relacional e familiar de qualquer ser
humano, mas que trazem para todos
nós muitos transtornos.
Pois bem. Convido-os a fazer uma
soma de todos esses conflitos já enfrentados dentro de casa, aos enormes

desafios profissionais e de desenvolvimento e prosperidade de uma empresa, onde os dirigentes e alguns trabalhadores podem fazer parte da mesma
família. O resultado disso: “Confusão e
Desentendimento”!
Não quero aqui dizer que trabalhar em família seja sinônimo de confusão e desentendimento. Quero sim,
enfatizar que toda essa quantidade de
Eu(s), pensando cada um a sua maneira, acreditando que sua capacidade é
sempre melhor que a do outro, que o
outro nunca dá o devido valor ao que
um faz e que, em nenhum momento,
todos os envolvidos baixam as guardas para realizarem um processo sincero de diálogo para o entendimento
e crescimento, são os comportamentos

responsáveis pelas principais dificuldades de se trabalhar em família.
Trabalhar em família pode ser uma
experiência muito gostosa e prazerosa! Porém, para que isso ocorra, se faz
necessário que os membros da família
empresária aprendam primeiramente a conversar. E conversar tal qual o
significado etimológico da palavra que
vem do latim: “conversare” e que, na
tradução livre, significa “mudar junto”!
A família empresária tem como desafio prioritário aprender a conversar
no sentido de promoção da mudança
e isso envolve a capacidade de cada
membro em se doar e ceder, como
também estar predisposto a receber
todas as propostas que geram o desenvolvimento e crescimento tanto no

ambiente da família, quanto no dos negócios.
Muitos já experimentam essa oportunidade de se trabalhar em família de
forma a co-construírem a prosperidade dos negócios de forma mais harmoniosa. Eles enfatizam que, ao se trabalhar em família, as possibilidades de
alcançar o sucesso mais rapidamente
podem ser maiores, devida a concentração de informações e conhecimentos entre membros que comungam dos
mesmos desejos e objetivos. Isso permite maior agilidade nas tomadas de
decisões e direcionamento da empresa
familiar!
Fica aí o convite para que se possa
olhar com outros olhos o tema trabalhar em família.

ADMINISTRAÇÃO - Colunista convidado desta edição: Willian Mesquita Gontijo
Willian Mesquita Gontijo - Administrador e Consultor de Empresas. (37) 3226.1333

E

A INOVAÇÃO, OBJETIVO MAIOR

stamos vivendo numa era de
transição. Não dá mais para segurar. As empresas precisam assumir uma postura totalmente voltada
para seus clientes. Caso contrário, serão abandonadas por eles ou superadas pelos concorrentes. As organizações precisam ser totalmente aderentes
às inovações, às constantes mudanças.
Necessitam estar cada vez mais sensíveis aos clientes e mais bem preparadas para se adequarem a um novo
perfil de mercado.
Falar a linguagem dos consumidores e tê-los como referência maior, bem
como contar com um pessoal sensibilizado para as necessidades e desejos
do público-alvo, exige mudanças na
estrutura, no corpo de funcionários,
e muitas vezes, na mente das pessoas

que estão na posição de comando.
Diversas organizações que se mostram flexíveis moldaram-se de acordo
com as necessidades e exigência do
mercado e garantiram seu lugar de
destaque. Outras, porém, travam uma
batalha interna, em que muitas pessoas não têm uma visão de marketing e
dão mais valor as questões rotineiras.
O problema nao é apenas na alta
administração, está também no nível
operacional. Os funcionários se acostumam a cumprir exclusivamente suas
rotinas. Sentem-se seguros quando a
cumprem. Quando precisam sair das
regras e regulamentos para atenderem
a um pedido especial de um cliente,
parecem ter o prazer especial de dizer
a palavra “não”. Sentem-se mais seguros, não tendo que abrir mão de uma

possível exceção.
É preciso que os administradores
saiam de suas salas e busquem acompanhar mais de perto o que ocorre
no front-end. Fazendo isso irão ver de
perto que a parte de seu pessoal está
“cristalizado” e, provavelmente ainda
não trabalha com a devida integração
e visão voltada para o cliente.
Em casos diversos, pode-se observar a existência de grupos fechados e
não um time propriamente dito, no
qual todos estão dispostos a contribuir
com a função do outro, substituindo completamente, acompanhando e
tendo o mesmo objetivo maior que a
satisfação plena e constante do cliente,
que é alcançada através da inovação.
Transmitir empatia é responsabilidade de todos na empresa. Seja através

do telefone, da venda pessoal, no site,
no momento da entrega ou nas relações de pós-vendas, o objetivo precisa
estar sempre direcionado para a busca
da melhor solução para o cliente.
O caminho é possível de ser trilhado, alcançado. Todos tem responsabilidade no processo de gerar confiabilidade, melhorar a capacidade
de resposta e ampliar a segurança
que a organização passa aos clientes
em cada negociação. É preciso entender o comportamento das pessoas e transformar a organização em
algo moldado para atendê-las, hoje
e no futuro. Este pensamento remete às palavras do Professor Philip
Kotler: “o mais importante é prever
para onde os clientes estão indo e
chegar primeiro”.
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MARKETING - Colunista convidado desta edição: Antônio Augusto Gonçalves de Abreu
Consultor e Instrutor de Marketing para micro e pequenas empresas no Sebrae-MG. Formado em Administração de Empresas pela PUC-MG, com
especialização em Gestão Estratégica de Marketing pelo IEC-PUC/MG e Gestão de Negócios pela FDC/MG. Palestrante com enfoque em estratégias de
mercado, marketing de relacionamento, merchandising visual e inovação no varejo.
antonio.abreu@sebraemg.com.br - (37) 3226-8850 ou (31) 3253-4733

M

VOCÊ CONHECE SUA CLIENTELA COMO DEVERIA?

uitos são os problemas relativos ao desenvolvimento das
ações de marketing em uma
empresa. Mas a base dos problemas
pode estar na incorreta definição do
seu público-alvo. Perguntamos a diversos empresários estabelecidos há
muitos anos no mercado: - qual é o
seu principal público comprador, ou
seja, qual a “nata” de clientes que sustenta o seu negócio? - e quase sempre
a resposta é semelhante: “todos que
entram na loja, independente da idade, que varia de 8 a 80 anos. Entram
também clientes com muito dinheiro

e outros com pouco poder de compra”. E finalmente procuramos saber:
- a que classe social pertence a maioria dos seus clientes? – “Ora, da classe
A até a classe D”.
Diante desse quadro, percebemos
a falta de foco e de posicionamento
estratégico de muitos empresários,
que no intuito de agradar a todos, não
agradam a ninguém, nem conseguem
manter uma imagem diferenciada para
o seu negócio, frente à concorrência.
O empreendedor que não direciona o
foco do seu negócio para um determinado público, confunde a clientela.

Empenha seu tempo, dinheiro e energia com ações de mercado pouco direcionadas, favorecendo a ocorrência
de erros básicos. O resultado é a crescente perda de clientes confirmada de
período a período, comprometendo a
permanência da empresa no mercado.
Para manter a competitividade é
preciso trabalhar com informações,
sempre! Aplique pesquisas para conhecer o perfil do seu público. Ter em
seu cadastro o nome, endereço, telefone, CPF, e-mail e data de aniversário
do cliente, já é um bom começo. Mas
você poderá enriquecer a qualidade

de informações relativas ao cliente,
para tomar decisões fundamentadas
em dados reais. A profissionalização
de sua empresa começa pelo monitoramento do seu público alvo, entre
outras variáveis. Ao tomar decisões
com base em suposições, o empresário estará “correndo riscos”. Por outro
lado, conduzindo suas ações com base
em dados coletados por pesquisas, e
corretamente analisados, estará “assumindo riscos calculados”. E isso faz
toda a diferença para o seu sucesso.
Pense nisso!

PRODUÇÃO MAIS LIMPA: WORKSHOP DE ENCERRAMENTO

D

ividido em cinco etapas, o projeto Produção Mais Limpa (P +
L) foi realizado através de uma
parceria do Governo de Minas, BID,
Sistema Fiemg, Instituto Euvaldo Lodi
(IEL) e o Sindinova. Com o objetivo de
identificar e promover ações de melhoria no processo produtivo de maneira
econômica e também mudanças na
área ambiental, 15 empresas do polo de
Nova Serrana participaram do projeto.
De acordo com o consultor ambiental da Oktopus, Aluízio Durço Bernardino, o projeto P+L foi dividido em
cinco etapas, sendo elas: diagnóstico
da empresa, levantamento econômico,
parte operacional, avaliação econômica e financeira das oportunidades
identificadas e por fim, a implantação
das oportunidades. “Chegamos até a
etapa quatro porque identificamos as

A

oportunidades junto aos empresários
e depois apresentamos um relatório
final, com ações para que ele dê continuidade. Cabe ao empresário verificar
a parte de investimento e tomar a decisão se vai implementar”, explica.
Com a presença de representantes das empresas participantes, o
workshop de encerramento foi realizado no último dia 25 de fevereiro. O
consultor ressalta que o projeto consiste em uma sequência de ações de
cunho econômico que geram impactos
em várias áreas. “De todas as oportunidades desenvolvidas nas 15 empresas, escolhemos uma de cada para
apresentar no workshop. Como foram
várias áreas trabalhadas, o empresário
pode identificar os diferentes cases,
com ideias para implantar também em
sua empresa”, revela

ABICALÇADOS REALIZA PROJETO CARNAVAL

Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), através do programa
de promoção das exportações, Brazilian Footwear, é uma das entidades participantes do Projeto Carnaval 2014. Organizada pela Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil),
a iniciativa trará 314 importadores
e formadores de opinião de 50 paí-

ses para uma agenda em São Paulo
e Rio de Janeiro. Com o objetivo de
proporcionar a divulgação dos produtos brasileiros dos segmentos envolvidos na ação e oportunidade de
alavancar negócios, o projeto teve
início no último dia 24 de fevereiro e
será realizado até o dia 11 de março.
Agenda
Para a ação de promoção de

imagem, a Abicalçados convidou
quatro importantes blogueiras internacionais, vindas dos Estados
Unidos, Itália e duas participantes
da Colômbia.
Estão programadas visitas a pontos turísticos, entrevistas e compras
em lojas conceitos das marcas Dumond, Havaianas, Zeferino, Melissa, Jorge Bischoff e Osklen.
Para a coordenadora da unidade

de Promoção de Imagem da Abicalçados, Roberta Ramos, a expectativa é, através de uma das principais
festas do Brasil, transmitir a alegria,
a energia e a criatividade do povo
brasileiro. “Queremos mostrar o
quanto nossa cultura influencia
nossa moda, e o quanto de inspiração nosso país tem a oferecer”,
afirma.
Fonte: Abicalçados
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