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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Começar um ano é renovar energias 
e esperanças. 2016 manteve muito 
do ritmo que a crise econômica im-

pôs ao mercado, mas, ainda assim, foi um 
ano de conquistas. O ano terminou com 
o reconhecimento por parte do Governo 

do Estado das cidades que compõem o 
Arranjo Produtivo Local como Polo Calça-
dista de Nova Serrana.

E 2017 começou com mais uma vi-
tória: foi publicada a Instrução Normativa nº 
129, que torna o processo de fiscalização da 

NR-12 mais justo para o fabricante. As alte-
rações, que podem ser conferidas na pá-
gina 3, têm sido pleiteadas pelo Sindinova 
desde novembro de 2013, quando diversas 
empresas do APL começaram a ser autua-
das pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A produção de couro em Dores de 
Campos, no Território Vertentes, 
representa 63,8% da produção 

industrial vinculada à moda no muni-
cípio.  Este é um dos dados de pesqui-
sa inédita feita pela Fundação João Pi-
nheiro (FJP), a pedido da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), com o objetivo de di-
recionar as ações de fomento à moda 
em Minas Gerais.

Além das tradicionais botas de 
couro no estilo country, Dores de Campo 
se destaca na fabricação de acessórios e 
selas para montaria (arreios, mantas para 
cavalos, cintos, rédeas etc).  O seguimento 
montaria é o carro-chefe nas vendas do 
município. De acordo com a Associação 
Comercial e Industrial de Dores de Cam-
pos, a cidade abriga cerca de 100 selarias 
formalizadas e oito curtumes (locais de 
processamentos de couro cru).

Segundo o gerente de uma selaria, 
Guilherme Araujo Oliveira, a maior parte 
das vendas de acessórios e selas é feita 
pela internet, com encomendas do Brasil 
inteiro. “Isto representa 80% das vendas 
somente pelo e-commerce”, relata. Ainda 
segundo ele, são produzidos, em média, 
cerca de 60 a 80 selas por mês. Além 
disso, a fábrica apostou no diferencial em 
produzir a sela personalizada, de acordo 
com a preferência do cliente.

SETOR CALÇADISTA
Nova Serrana, no Território Oeste, 

conta com 60,3% da produção industrial 
vinculada à moda, de acordo com a pes-
quisa da FJP.  A atividade industrial em ex-
pansão reflete diretamente na geração de 
empregos, segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged).

O município aparecia na lista como a 
quarta cidade no país em número de con-
tratações, de janeiro a setembro de 2016, 
totalizando 4.978 novos postos de trabalho 
– destes, 4.913 são da indústria. No ranking 
nacional do Caged, Nova Serrana é pre-
cedida pelas cidades de Franca/SP (6.217), 
Juazeiro/BA (5.793) e Cristalina/GO (5.610).

Para o presidente do Sindicato 
Intermunicipal das Indústrias de Calça-
dos de Novas Serrana (Sindinova), Pedro 
Gomes da Silva, “os números indicam o 
crescimento do polo calçadista na re-
gião, consolidando-se cada vez mais 
importante para a economia de Minas 
Gerais e do Brasil”. 

COURO E MODA
Belo Horizonte também se firma 

como um dos mais importantes polos 
de moda do país. Eventos como o Minas 
Trend alavancam negócios de empresas 
já consolidadas e também daquelas que 
buscam mercados. A última edição foi re-
alizada em outubro, com apoio do Gover-
no do Estado.

É o caso da marca belo-horizon-
tina NUU Shoes. Segundo a proprietária 
Marina Mourão Ledarch, a participação no 
Minas Trend contribuiu muito para alavan-
car os negócios. “Começamos produzindo 
calçados, exclusivos, em varejo. A partici-
pação no Minas Trend triplicou o volume 
das vendas, além de trazer maior visibili-
dade para a marca”, comemora.

Ainda jovem, com apenas um ano 
meio de existência, a NUU Shoes, com 
estilo minimalista, também conquistou o 
gosto de outros principais estados consu-
midores de moda - São Paulo e Rio de 
Janeiro.  A maior parte das vendas é feita 
pelo e-commerce.

FOMENTO À CADEIA PRODUTIVA
Diante destes exemplos, o Governo 

do Estado de Minas Gerais está atento ao 
potencial promissor da cadeia da moda. Por 
meio da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais lançou, em no-
vembro, o Programa Codemig de Incentivo 
ao Micro e Pequeno Empreendedor.

A iniciativa também inclui o setor 
da moda. O objetivo é fomentar e fortale-
cer as micro e pequenas empresas minei-
ras, promovendo seu crescimento e parti-
cipação no produto interno bruto estadual 
e nacional. O programa, dividido em duas 
fases, prioriza dentre outros segmentos 
o da indústria criativa, entendida como a 
cadeia produtiva composta pelos ciclos de 
criação, produção e distribuição de bens 
e serviços. 

“Dentro da indústria criativa vamos 
focar nas áreas de moda, gastronomia 
e audiovisual, consideradas estratégicas 
para o crescimento do estado e já apoia-
das pela Codemig em outros contextos”, 
ressalta o presidente da Codemig, Marco 
Antônio Castello Branco.

De acordo com ele, o programa 
vai ao encontro dos principais objetivos 
estratégicos da Codemig, na medida em 
que atua para reduzir as diferenças re-
gionais de Minas Gerais e contribui para o 
desenvolvimento sustentável e integrado 
do estado.

SERVIÇO
Para participar da primeira fase do 

Programa Codemig de Incentivo ao Micro 
e Pequeno Empreendedor, os empresá-
rios devem procurar o Sebrae -  www.
sebrae.com.br/minasgerais. Outras infor-
mações em www.codemig.com.br.
Fonte: Agência Minas Gerais

MUNICÍPIOS MINEIROS SE DESTACAM
NA CADEIA PRODUTIVA DA MODA
Estudo inédito aponta que a participação da moda na indústria

é maior do que a média do estado em 135 cidades

O MINAS TREND É UM DOS MAIORES SALÕES DE NEGÓCIOS DE MODA DO BRASIL

PEDRO PAULO DA LUZ
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Foi publicada no dia 12 de janeiro a Ins-
trução Normativa nº 129 (IN 129) da 
Secretaria de Inspeção do Trabalho 

(SIT), que estabelece Procedimento Espe-
cial para a ação fiscal da Norma Regula-
mentadora nº 12 – Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos – do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MTE). Em 
síntese, o ato normativo determina que 
ao verificar as condições de segurança no 
trabalho em máquinas e equipamentos 
em utilização, o auditor fiscal do trabalho 
(AFT) deverá instaurar, obrigatoriamente, o 
procedimento especial de ação fiscal (PEF). 
Essa instrução Normativa tem vigência de 
36 meses e é válida para todas as empre-
sas, independentemente do porte.

Para o presidente do Sindinova, 
Pedro Gomes da Silva, a IN 129 é uma 
grande conquista. “Temos lutado por mais 

de três anos para garantir direitos justos 
aos empregadores, no que diz respeito à 
NR 12. A norma é realmente importante 
para a qualidade do processo produtivo, 
mas beneficiava apenas uma das partes. 
A nova instrução torna as exigências mais 
possíveis aos fabricantes e, ainda que seja 
apenas uma das conquistas almejadas, é 
fundamental para o crescimento das in-
dústrias”, pontuou Silva.

O QUE MUDA
A IN 129 estabelece que, em uma 

ação da fiscalização no local de trabalho, 
caso seja identificada alguma irregulari-
dade em máquinas e equipamentos em 
utilização, será feito pelo auditor fiscal do 
trabalho um Termo de Notificação, que 
iniciará o PEF. Com isso, ao invés da em-
presa ser autuada na primeira inspeção no 

INSTRUÇÃO NORMATIVA GARANTE MAIORES PRAZOS
DE ADEQUAÇÃO À NR-12

Conquista tem sido pleiteada pelo Sindinova desde 2013

local de trabalho, o referido termo fixará 
prazos de até 12 meses para a correção 
das irregularidades constatadas, podendo 
ser definidos prazos diferentes de acordo 
com a exigência. O atual regramento per-
mite prazo máximo de 60 dias para even-
tuais correções de irregularidades.

A Instrução Normativa prevê 
também a possibilidade do emprega-
dor, mediante justificativas técnicas e/ou 
econômicas devidamente comprovadas, 
apresentar um plano de trabalho com 
prazos distintos do fixado no Termo de 
Notificação. Contudo, o plano de traba-
lho com cronograma de implementação 
deverá ser apresentado em até 30 dias, 
contados a partir do termo de notificação, 
ou em prazo superior a ser ajustado com 
o AFT que, a partir da entrega, deverá 
aprovar o plano elaborado pela empresa. 

Essa aprovação será formalizada com um 
termo de compromisso.

Já os que tiverem cronograma de 
implementação superior a 12 meses, de-
verão, além de ser aprovados pelo AFT, 
ser submetidos à anuência da chefia ime-
diata. Essa chefia pode designar outro au-
ditor fiscal do trabalho para analisar e sub-
sidiar a decisão pela aprovação do plano 
de trabalho apresentado pelo emprega-
dor. Esse plano de trabalho, com crono-
grama de implementação, deverá perma-
necer no estabelecimento e disponível à 
fiscalização do trabalho e à representação 
sindical preponderante dos trabalhadores. 
São vedadas novas autuações durante vi-
gência do cronograma de implementação.

A Instrução Normativa nº 129 pode 
ser lida na íntegra no site do Sindinova: 
www.sindinova.com.br.

de zero a 100. Quanto mais próximo de 
100, mais otimistas estão os empresá-
rios e quanto mais próximo de zero, me-
nos confiantes eles estão. Na variação 
anual com dezembro do ano passado, 
o dado saltou de 40,0 pontos para os 
atuais 48,9 pontos.

Para o presidente da CNDL, Ho-
nório Pinheiro, a confiança dos empre-
sários é um indicador muito importan-
te a ser analisado no momento atual, 
por ser um componente essencial para 

a retomada econômica. “A confiança 
ainda está longe de ser satisfatória e 
parece não encorajar o investimento, 
como apontam outros indicadores. É 
ela que pode induzir o investimento 
por parte das empresas, gerando em-
pregos e estimulando o consumo, hoje 
em baixa por causa da recessão. No 
entanto, a consolidação da melhora da 
confiança dos empresários depende 
de cenários que ainda são fontes de 
incertezas: novas instabilidades políti-

cas, avanço das reformas debatidas no 
Congresso e um ambiente externo fa-
vorável”, avalia Pinheiro.

O Indicador de Confiança do SPC 
Brasil e da CNDL é baseado nas avalia-
ções dos micro e pequenos empresários 
sobre as condições gerais da economia 
brasileira e também sobre o ambien-
te de negócios, além das expectativas 
para os próximos seis meses tanto para 
a economia quanto para suas empresas.
Fonte: Jornal Exclusivo

Depois de dois meses seguidos aci-
ma de 50,0 pontos, demostrando 
maior confiança na economia, o 

Indicador de Confiança dos micro e pe-
quenos empresários de varejo e serviços 
(MPEs), calculado pelo Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confe-
deração Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), voltou a recuar. Na comparação 
entre novembro e dezembro deste ano, 
o indicador passou de 50,2 pontos para 
48,9 pontos, em uma escala que varia 

CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS NA
ECONOMIA AVANÇA

EM NOVEMBRO DE 2013, O ESPAÇO SINDINOVA RECEBEU FABRICANTES DO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA PARA DISCUTIR SOBRE AS AUTUAÇÕES DA NR-12
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Com pesquisas, olhos 
atentos e visão empre-
sarial, buscamos novas 
tecnologias para agregar 
ainda mais valor ao setor. 
Entre em contato para con-
hecer a cartela de cores do 
Composto de TR e muito 
mais novidades. Max Ter-
moplásticos, o melhor em 

Composto de TR.
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BNDES DARÁ R$ 5 BI PARA CAPITAL DE GIRO
O BNDES anunciou novas medi-

das para facilitar a contratação 
de capital de giro, com condições 

especiais de custo para as micro, peque-
nas e médias empresas, que usualmente 
enfrentam maior dificuldade de acesso a 
crédito. O banco vai ampliar em R$ 5 bi-
lhões a linha BNDES Progeren, de forta-
lecimento da capacidade de geração de 
emprego e renda, que passa a ser ofere-
cida de forma direta, sem intermediação 
de agentes financeiros.

Micro, pequenas e médias empre-
sas, com faturamento anual de até R$ 90 
milhões, poderão contratar a linha 100% em 
TJLP. Já as medias, com receita até R$ 300 
milhões, terão encargos meio a meio, entre 
TJLP e juros de mercado. As grandes, por 
sua vez, com receita anual acima de R$ 300 
milhões, terão como referência o mercado.

O BNDES Progeren se insere nas no-
vas políticas operacionais a serem anuncia-
das pela presidente do banco, Maria Silvia 
Bastos Marques, e por diretores da institui-
ção. Serão detalhados os critérios para a 
aprovação de financiamentos e determina-
das as condições para futuros empréstimos.

O valor mínimo de financiamento do 
Progeren direto será de R$ 10 milhões por 
operação, reduzindo o limite mínimo para 
operações diretas com o BNDES, que é de R$ 
20 milhões. Os R$ 5 bilhões serão adicionais 
ao atual Progeren, de R$ 10 bilhões. A linha 
terá vigência até 31 de dezembro de 2017.

O BNDES vem dando sinais de 
apoio cada vez maior a empresas de 

menor porte via ampliação de limites de 
crédito e aumento de prazos, entre outras 
medidas, como maior agilidade e simplifi-
cação no acesso a crédito, além de linhas 
de capital de giro. De janeiro a julho, as 
micro, pequenas e médias empresas re-
presentaram 31,8% dos desembolsos. As 
grandes responderam por 62,9%.

A prioridade do banco às micro, 
pequenas e médias empresas marca uma 
mudança em relação ao governo anterior, 
quando o BNDES apoiou grandes com-
panhias sem que isso se traduzisse em 
aumento da taxa de investimento, como 
mostraram diversos estudos feitos por 
economistas. O foco do BNDES agora é 
apoiar projetos que tenham retornos so-
ciais maiores do que os privados, como 
saneamento, ambiente e educação.

“O crédito direcionado [formado por 
recursos públicos] para empresas de me-
nor porte pode valer a pena”, diz Paulo Vaz, 
professor da Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE). Vaz entende que a política 
do BNDES de ampliar o apoio financeiro às 
micro, pequenas e médias empresas é im-
portante, na atual conjuntura de dificuldade 
de acesso a crédito, para aumentar tanto o 
investimento como a produtividade.

Vaz fez trabalho avaliando o impac-
to do crédito para micro, pequenas e mé-
dias empresas. “A mensagem é que é im-
portante melhorar o acesso a crédito para 
firmas de menor porte, mas, ao mesmo 
tempo, é preciso rever os fundamentos da 
economia senão as empresas ficarão de-

pendentes do subsídio para sempre”, diz.
Nesse contexto, no universo das 

micro, pequenas e médias empresas, se-
ria importante reduzir cada vez mais os 
subsídios no crédito direcionado, o que 
depende de uma taxa de juros mais baixa 
na economia e de um ambiente de negó-
cios mais favorável, diz Vaz.

Para Sérgio Lazzarini, do Insper, “o BN-
DES tem que caminhar para ser um banco vol-
tado para o empreendedorismo”. Citou como 
exemplo a Corfo, do Chile, que estimula o em-
preendedorismo via garantias de crédito, par-
ticipação em equity (capital) e em empresas. 

Lazzarini já fez estudos mostran-
do que o uso de crédito direcionado para 
apoiar grandes empresas de capital aber-
to nem sempre se traduz em aumento 
do investimento e da produtividade na 
economia. Em 2016, os desembolsos do 
BNDES responderam por pouco menos de 
10% da formação bruta de capital fixo.

Em 2009, o banco foi responsável 
por financiamentos equivalentes a 21,4% 
dos investimentos agregados na econo-
mia, o mais alto percentual da série histó-
rica. A participação do banco nos últimos 
dois anos, ligeiramente superior a 10% 
dos investimentos, se aproxima da média 
observada no início da década passada, 
antes da grande expansão do crédito di-
recionado. É razoável supor que o banco 
não vai voltar aos níveis de 2009.

A aposta do BNDES é que a re-
dução da Selic, a taxa básica de juros, e, 
consequentemente, do diferencial entre a 

Selic e a TJLP, vai abrir espaço para outras 
formas de financiamento na economia.

Há entre especialistas quem enten-
da, porém, que o BNDES não tem como ser 
um banco voltado para o empreendedoris-
mo, pois não falta capilaridade e seu corpo 
funcional está quase todo concentrado no 
Rio de Janeiro. “Falar em o BNDES ser um 
banco do empreendedorismo é soltar fogos 
[fantasia]. Esse é um segmento que exige 
um número enorme de operações, mas 
[gera] um volume pequeno de dinheiro. O 
que a economia precisa é de investimento 
maciço”, disse um ex-economista do banco.

Vaz, da UFPE, considera adequado 
que o BNDES dê mais apoio a empresas 
de menor porte, uma vez que cerca de 
50% dos empregos do Brasil estão nas mi-
cro e pequenas empresas. “Expandir linhas 
tipo cartão BNDES ou Finame para empre-
sa de menor porte é importante”, afirmou.

O BNDES Progeren pode ser aces-
sado por empresas que apresentem indi-
cador financeiro (dívida Líquida/ebitda) igual 
ou menor a 4,0, apurado em balanço au-
ditado por empresa de auditoria indepen-
dente cadastrada na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), ou por empresas que 
possuam fiança bancária como garantia.

O limite de financiamento da nova 
modalidade é de R$ 70 milhões por ano, ou 
20% da receita operacional bruta anual do 
grupo do último exercício fiscal, o que for me-
nor. O prazo de pagamento é de até 5 anos, 
incluído período de carência de até 24 meses.
Fonte: Valor Econômico



PG 6 16/01/2017 A 29/01/2017 – JORNAL SINDINOVA

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.

Minas, Pitangui e Oliveira. Presidente do 
Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
de Calçados de Nova Serrana (Sindi-
nova), Pedro Gomes avaliou a lei como 
positiva e acredita que ela facilitará a 
expansão do setor. “Ela vai melhorar 
nossa visibilidade como polo, resultan-
do em mais atração de investimentos, 
e contribuir para integrar esse polo. Isso 
vai fortalecer muito o setor em termos 
de ações em prol das necessidades da 
indústria de calçados da região”, frisou 
Gomes. Hoje, o Sindinova representa 
1.200 indústrias na região, sendo 830 
delas só em Nova Serrana.

Os objetivos do governo com a 
criação do polo são o fortalecimento da 
cadeia produtiva calçadista, o incentivo à 
produção e comercialização de calçados, 
a promoção do desenvolvimento e divul-
gação de tecnologias voltadas ao setor e 
à geração de empregos. A lei também es-

tabelece algumas diretrizes que deverão 
ser seguidas pelo Estado para o estímulo 
ao desenvolvimento sustentável do polo.

Dentre elas, o secretário de desen-
volvimento econômico sustentável de Di-
vinópolis, Paulo César dos Santos, destaca 
a possibilidade de um tratamento tribu-
tário diferenciado e a implantação de um 
sistema de informação de mercado interli-
gado entre os diversos órgãos envolvidos. 
Para ele, se executadas, essas medidas 
trarão um grande benefício ao setor. O 
dirigente, no entanto, avalia que a criação 
do polo não representa a solução de to-
dos os problemas da indústria calçadista.

“É uma ação bastante positiva, 
apesar de vivermos uma época de de-
pressão econômica. É uma tentativa do 
governo que acredito que contribui. Não é 
a salvação, mas penso que vai contribuir 
de alguma maneira para que o segmento 
seja fortalecido”, analisa Santos.

PRODUTIVIDADE
O presidente do Sindinova explica 

que hoje o maior desafio do setor cal-
çadista, comum a outros ramos da in-
dústria, é a produtividade. Em função da 
crise econômica, a produção industrial 
nacional tem apresentado níveis muito 
baixos. Apesar do contexto desfavorável, 
Gomes afirma que o segundo semestre 
de 2016 foi muito bom para o setor na 
região e dá um novo ânimo para o pró-
ximo ano.

“Era um ano que estávamos pre-
ocupados com a situação. Mas isso não 
significa dizer que as empresas recupera-
ram. O que aconteceu é que houve, do 
meio do ano para cá, uma produtividade 
significativa”, disse. Neste ano, o dirigente 
acredita que o desempenho da indústria 
calçadista de Nova Serrana deve ser se-
melhante ao de 2015.
Fonte: Diário do Comércio

A cidade mineira de Nova Serrana 
representa agora, oficialmente, o 
principal polo calçadista do Estado. 

No dia 23 de dezembro, o governador de 
Minas Gerais, Fernando Pimentel, sancio-
nou a Lei 22.451, instituindo o Polo de Cal-
çados na Microrregião de Divinópolis, no 
Centro-Oeste, e definiu o município como 
sua sede. Na prática, a medida tem como 
objetivo promover o desenvolvimento 
da indústria local por meio de incentivos 
como a destinação de recursos específi-
cos para o aprimoramento da produção 
regional, tratamento tributário diferencia-
do e até mesmo o fomento à criação de 
linhas de crédito especiais.

Além de Nova Serrana, o polo vai 
abranger outros 12 municípios mineiros. 
São eles: Perdigão, Araújos, São Gonça-
lo do Pará, Bom Despacho, Conceição 
do Pará, Divinópolis, Igaratinga, Lean-
dro Ferreira, Onça do Pitangui, Pará de 

GOVERNO ESTADUAL INSTITUI OFICIALMENTE 
POLO EM NOVA SERRANA

Lei estabelece incentivos para o setor na região
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41ª EDIÇÃO DA FIMEC ACONTECE EM MARÇO
Considerada a única que tem tudo, feira apresenta lançamentos do setor

Com data marcada para os dias 14, 15 
e 16 de março, a 41ª edição da Fimec 
(Feira Internacional de Couros, Pro-

dutos Químicos, Componentes, Máquinas e 
Equipamentos para Calçados e Curtumes), 
reúne os principais lançamentos do com-
plexo coureiro-calçadista durante três dias, 
das 13 às 20 horas, nos pavilhões da Fenac, 
em Novo Hamburgo. Serão mais de 500 
expositores reunidos em um só lugar apre-
sentando produtos, processos de produção 

e inovação de mais de 900 marcas relacio-
nadas ao setor. Considerado um dos even-
tos mais importantes do complexo courei-
ro-calçadista na América Latina, a Fimec é 
um espaço de inovação e fortalecimentos 
de negócios, já que durante o evento, visi-
tantes conferem métodos tecnológicos que 
permitem o aumento da produtividade na 
indústria e formalizam compras das produ-
ções das próximas temporadas.

Para a próxima edição, a Fimec 

apresentará novidades no que se refere à 
Fábrica Conceito e Estúdio Fimec.  A Fábrica 
Conceito traz para os pavilhões da Fenac 
a produção de calçados em tempo real, 
como uma indústria calçadista em pleno 
funcionamento fazendo com que os visi-
tantes tenham a oportunidade de conferir 
inovações tecnológicas inéditas de perto, 
além de máquinas e demais itens dos ex-
positores em pleno funcionamento. No Es-
túdio Fimec o foco é a moda. Em um espa-

ço de inspiração serão expostas por meio 
de produtos, tendências e novidades para 
o setor calçadista no que diz respeito a ma-
teriais e temas para as próximas estações. 

A Fimec 2017 será realizada entre 
os dias 14 e 16 de março, nos pavilhões da 
Fenac, em Novo Hamburgo. O evento terá 
abertura dos portões às 13 horas e encer-
ra às 20 horas. Para demais informações, 
acesse: www.fimec.com.br.
Fonte: Talenttare
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100 bolsas
100%de até

Mais de
*

%%
*

%
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%

ve s ti b ul a r 

2 0 1 7

Prova: 28/1

*Consulte o edital.

A Una chegou a Nova Serrana.

(37) 3521-9550 
Inscreva-se: 
una.br/concurso
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CALENDÁRIO DE FEIRAS E EVENTOS
DO SETOR CALÇADISTA - 2017

COUROMODA
DE 15 A 18 DE JANEIRO

WWW.COUROMODA.COM

40 GRAUS
DE 6 A 8 DE MARÇO

WWW.FEIRA40GRAUS.COM.BR 

SICC
DE 22 A 24 DE MAIO
WWW.SICC.COM.BR

INSPIRAMAIS
16 E 17 DE JANEIRO

WWW.INSPIRAMAIS.COM.BR

FIMEC
DE 14 A 16 DE MARÇO
WWW.FIMEC.COM.BR

FRANCAL
DE 2 A 5 DE JULHO

WWW.FEIRAFRANCAL.COM.BR

19ª FENOVA
DE 13 A 15 DE FEVEREIRO
WWW.FENOVA.COM.BR

MINAS TREND
DE 4 A 7 DE ABRIL

WWW.MINASTREND.COM.BR

ZERO GRAU
DE 20 A 22 DE NOVEMBRO

WWW.FEIRAZEROGRAU.COM.BR
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A economia brasileira inicia 2017 
com a combinação de otimis-
mo moderado e preocupação. A 

perspectiva levemente otimista se fun-
damenta na expectativa de continuidade 
das mudanças estruturais que se deline-
aram na segunda metade do ano passa-
do, mas que precisam ser aprofundadas 
com determinação e celeridade para re-
colocar o país nos trilhos.

A preocupação resulta das enor-
mes dificuldades que as empresas enfren-
tam para produzir, cumprir compromissos 
com a folha de salários, com o pagamen-
to aos fornecedores e outras obrigações, 
em especial as financeiras e tributárias.

Será mais um ano difícil. A deman-
da de consumo das famílias segue con-
tida, as condições de retorno do inves-
timento privado permanecem difíceis e 
existe uma profunda crise financeira que 
atinge não apenas o setor público, mas 
também a iniciativa privada.

Após dois anos de forte retração 
da economia, a recessão pode ser, enfim, 

interrompida. Mas o crescimento espera-
do, de apenas 0,5% no ano, ainda que se 
concretize, será insuficiente para promo-
ver alta na renda per capita e impacto no 
nível de emprego.

As agruras das famílias com ren-
da em queda e medo do desemprego 
devem manter o nível de confiança dos 
consumidores bastante contido. A indús-
tria sofreu profundamente com a crise e 
sua recuperação é fundamental para a 
retomada do crescimento.

A busca pelo reequilíbrio fiscal, 
com a redução gradual do déficit e o con-
trole da dívida pública, é um imperativo. 
A aprovação da PEC que impõe um teto 
ao crescimento dos gastos federais foi o 
primeiro avanço estrutural, que precisa 
ser seguido de outros, como a reforma da 
Previdência. Sem alterações nos critérios 
que elegem os beneficiários, o sistema é 
insustentável.

Da mesma forma, é indispensável 
controlar os gastos em outras esferas de 
governo, como os Estados. Sem mecanis-

mos de contrapartida, a renegociação das 
dívidas estaduais é apenas um paliativo.

Para recriar condições de retomada 
da atividade produtiva, também é impres-
cindível combinar ajuste fiscal com me-
lhora na eficiência microeconômica. Isso 
estimularia a produção, elevaria a produti-
vidade e o investimento privado, que de-
pende da confiança empresarial.

O licenciamento ambiental deve 
ser acelerado, com a criação de mecanis-
mos especiais de liberação.

As agências reguladoras precisam 
ser modernizadas, com a definição clara de 
marcos legais, criando um ambiente de se-
gurança jurídica, racionalidade e eficiência.

A melhora do ambiente de negó-
cios exige, também, a continuidade das 
reformas nas relações de trabalho inicia-
das em dezembro. O Congresso precisa 
aprovar, por exemplo, o projeto que disci-
plina a terceirização nas empresas.

Um ponto emergencial é a recu-
peração do equilíbrio das empresas, cujas 
condições financeiras estão deterioradas 

MAIS UM ANO DIFÍCIL

Presidente da Confederação Nacional da Indústria

Colunista: Robson Braga de Andrade

pela combinação de recessão, juros altos 
e restrição de crédito. Parcela significativa 
das companhias não consegue resultado 
suficiente para saldar as dívidas, o que 
restringe sua capacidade.

É necessário, portanto, liberar re-
cursos para o refinanciamento das dívidas 
das empresas com o BNDES e os bancos 
privados. Uma ideia é criar linhas especiais 
de crédito com parte dos depósitos com-
pulsórios recolhidos ao Banco Central.

A retomada dos investimentos pri-
vados também passa pela criação de pro-
grama de reorganização das dívidas tribu-
tárias que permita normalizar as relações 
com o Fisco.

Se o país obtiver sucesso em avan-
çar nessa agenda nos primeiros meses do 
ano, as perspectivas de reação da produ-
ção e do investimento serão percebidas, 
com maior clareza, no segundo semestre. 
Os problemas são conhecidos e precisam 
ser solucionados com rapidez e firmeza 
para que tenhamos um 2017 melhor do 
que o previsto até agora.
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