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EDITORIAL

A

máxima de que o ano do brasileiro só começa depois do carnaval
não procede em Nova Serrana. É
sabido que a grande maioria das empresas – em especial as indústrias – tem por
hábito conceder férias coletivas ao fim do
ano e retoma as atividades até meados
de janeiro.
No entanto, tal procedimento não

significa que a cadeia produtiva demore
quase dois meses para voltar a todo vapor. Muito pelo contrário: 2017 já começou oficialmente para o setor calçadista
nacional, com a realização da Couromoda
e do Inspiramais. As tendências para as
próximas estações foram divulgadas e os
fabricantes já estão em ritmo acelerado
para atender aos pedidos feitos na feira.
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Para tanto, o ritmo de contratações
deve aumentar nos próximos meses. Assim, o polo calçadista de Nova Serrana inicia 2017 buscando resultados ainda melhores do que os obtidos em 2016. Nova
Serrana figura entre as cidades com maior
número de contratações do ano passado,
sendo a primeira em Minas Gerais e o primeiro polo calçadista nacional.

ABLAC E ABICALÇADOS MANIFESTAM
APOIO À REIVINDICAÇÃO DO CFC

A

Ablac e a Abicalçados, através de
seus presidentes, Marcone Tavares
e Heitor Klein, manifestam apoio
ao ofício enviado pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), nesta terça-feira,
24, ao secretário da Receita Federal, Jorge
Rachid, pedindo a prorrogação do prazo
de entrega da Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf), previsto para
o dia 15 de fevereiro, e a imediata disponibilização do programa para realização da
declaração.
Em anos anteriores, o programa
era disponibilizado no início de janeiro e as
empresas tinham até o dia 28 de fevereiro
para fazer a declaração. Para este ano, a
Receita antecipou o prazo de entrega para
o dia 15 de fevereiro e, até esta terça-feira

(24), não havia disponibilizado o programa
para realização da Dirf.
A Dirf é obrigatória para todas as
pessoas jurídicas, independentemente de
forma de tributação. Por meio da Dirf, o
empregador informa valores de pagamentos, benefícios e de retenções do Imposto de Renda Retido na Fonte. E essa é
uma das preocupações dos profissionais
da contabilidade. “É pela Dirf que o governo fica sabendo quanto foi retido na
fonte das pessoas físicas. É também com
base nessa declaração que as empresas
emitem o Informe de Rendimentos, documento necessário para que o trabalhador
faça sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda”, afirma o presidente
do CFC, José Martonio Alves Coelho. In-

dústrias e lojas de calçados também estão
sujeiras à obrigação.
O dirigente destaca que os processos nas empresas estão bastante informatizados, o que permite realizar a Dirf
em pouco tempo. Porém, dependendo
do volume de funcionários que a empresa tenha ou, no caso das empresas contábeis, do número de empresas clientes,
será difícil cumprir o prazo estabelecido.
A multa pela entrega fora do prazo é de
2% sobre o montante dos tributos e das
contribuições informadas limitadas a 20%.
Para as pessoas físicas, empresas inativas
ou optantes do Simples Nacional, a multa
é de R$ 200,00.
Fonte: Ablac
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BRASIL TEM O PIOR DESEMPENHO EM
INOVAÇÃO ENTRE OS BRICS,
MOSTRA ESTUDO DA CNI E DO SEBRAE

U

m estudo inédito apresentado na
reunião da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), coordenada
pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI), mostra que o cenário da inovação no
Brasil vem se deteriorando ao longo dos
últimos anos. De acordo com a pesquisa
O Desempenho do Brasil no Índice Global
de Inovação, o país tem a pior perfomance
em inovação entre os integrantes dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul). O estudo constatou não apenas que
estamos na lanterna entre as economias
emergentes, mas que a China tem resultados consideravelmente melhores que os
demais países, estando em 25º no ranking
geral. O Brasil aparece na 69ª colocação.
Tanto em termos absolutos quanto
em posições no ranking, China, Rússia e
África do Sul apresentaram melhores resultados, tendo subido, respectivamente,
4, 13 e 5 posições. A Índia perdeu 4 colocações (está em 66º lugar) e o Brasil, 22
colocações. Apesar de os integrantes do
bloco terem dados semelhantes em investimento em inovação, as taxas crescem muito mais rápido na China, que,
inclusive, tem números melhores em resultados da inovação. A Rússia aparece na
43ª posição e, a África do Sul, na 54ª.
Esta é a primeira avaliação do desempenho histórico do Brasil no IGI, principal indicador de inovação do mundo,
elaborado desde 2007 pela Universidade
de Cornell (EUA) e a Escola de negócios
Insead (França), em parceria com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual
(Ompi). O estudo, encomendado pela CNI
e pelo Sebrae e elaborado por pesquisa-

dores das duas universidades, examinou
79 critérios de performance do país, entre
2011 e 2016, incluindo total de recursos,
resultados e eficiência dos investimentos
feitos em inovação no Brasil.
PIORA RECENTE
O panorama da inovação no Brasil mudou de otimismo para preocupação
em seis anos. O país passou da 47ª posição em 2011 - a melhor colocação já registrada - para a 69ª em 2016. A posição
geral só não é pior do que a aferida em
2015, quando o Brasil ocupou o 70º lugar.
Esmiuçando o dado, o Brasil precisaria aumentar em 60% seus investimentos em
inovação, considerando recursos financeiros e humanos, para alcançar os índices
da Suíça, que lidera o ranking.
Apesar de os investimentos terem
crescido no período analisado, a tendência é oposta em termos de resultados em
inovação, que vêm diminuindo, particularmente depois de 2014. “Observamos
um declínio acentuado no indicador de
eficiência da inovação do Brasil”, atesta
o estudo. Em 2011, o país ocupava a 7ª
colocação em eficiência da inovação. Em
apenas cinco anos, despencou 93 posições e atualmente está em 100º lugar.
“A inovação é o motor da competitividade. Os dados mostram que, se não
tornarmos nosso investimento mais eficaz
e estratégico, se não colocarmos a inovação como uma prioridade, não conseguiremos reverter esse cenário. Isso, inclusive, compromete a capacidade de o país
sair fortalecido da crise”, afirma a diretora
de Inovação da CNI, Gianna Sagazio.

PONTOS FORTES E DEBILIDADES
O Brasil melhorou os investimentos em inovação, tendo ganhado 10
posições entre 2011 e 2016: passou de
68º para 58º no período. Cinco critérios
compõem o indicador investimentos:
instituições, capital humano e pesquisa,
infraestrutura, sofisticação de mercado
e sofisticação de negócios. Em todos
os pontos, com exceção de instituições,
o Brasil teve crescimento significativo,
com destaque para a expansão das
tecnologias de informação e comunicação. Entretanto, apesar do aumento
de recursos para a inovação, o país não
conseguiu convertê-los em resultados
no mercado. Além disso, a publicação
aponta problemas nos critérios instituições - sobretudo pela avaliação ruim do
ambiente de negócios - e ensino, especificamente afetada pela baixa formação
de engenheiros.
RECOMENDAÇÕES
O estudo traz algumas recomendações para reverter o mau desempenho do
Brasil. Entre elas, o fortalecimento de políticas em inovação para que investimentos
públicos alavanquem privados, maior cooperação entre empresas e universidades,
além de incentivo à internacionalização e
ao empreendedorismo. “Também precisamos criar instrumentos para gerenciar,
monitorar e avaliar a agenda de inovação,
bem como reforçar nosso ecossistema de
inovação e o sistema de financiamento”,
conclui Gianna Sagazio.
Fonte: Agência CNI de Notícias
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COUROMODA TRADUZ CONFIANÇA EM BONS NÚMEROS

E

ncerrou no dia 18 de janeiro, em São
Paulo/SP, a 44ª edição da Couromoda, feira que apresentou as coleções
de outono-inverno de mais de mil marcas
de calçados no Expo Center Norte desde
o dia 15. A percepção de grande parte dos
expositores é de que o otimismo respirado durante os quatro dias de evento foi
traduzido em números positivos.
Para o presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Heitor Klein, a feira

N

cumpriu o propósito de ser o princípio da
retomada para o setor ao longo de 2017,
quando as condições para a recuperação
da demanda doméstica estarão mais favoráveis, especialmente com a diminuição
da taxa de juros. “A visitação foi muito boa,
mas acima de tudo pela efetividade, já que
o lojista que esteve na mostra veio focado
e para fechar negócios”, avalia o executivo.
Quanto ao mercado externo, Klein
ressalta que os compradores estrangeiros estavam felizes e com bons pedidos

realizados. “Além disso, muitos deles demonstraram interesse em incrementar os
seus negócios com a indústria brasileira
durante o ano”, comemora o dirigente.
RESULTADO
O diretor da Couromoda, Jeferson
Santos, ressalta que a feira foi superior a
do ano passado, confirmando a tendência de recuperação do mercado brasileiro.
“Saímos daqui satisfeitos e com uma taxa
de 70% de renovação de expositores para

o próximo ano”, destaca, acrescentando
que a mostra deve registrar um incremento de 10% a 12% no espaço ocupado
em 2018. A visitação de lojistas brasileiros,
estimada em mais de 35 mil razões sosciais, e de 2,5 mil importadores, foi outro
destaque positivo do evento. “Também
importante registrar a mudança de perfil
do visitante, que hoje é muito mais focado
na realização de negócios”, conclui Santos.
Fonte: Abicalçados

COM SALDO POSITIVO, INSPIRAMAIS PROPÕE MODA
MAIS SUSTENTÁVEL E CONFIRMA PRÓXIMA EDIÇÃO

o primeiro dia (16/01) do Inspiramais - – Salão de Design e Inovação de Componentes, o presidente
da Associação Brasileira de Empresas de
Componentes para Couros, Calçados e
Artefatos (Assintecal), Milton Killing, abriu a
coletiva de imprensa afirmando a importância desta 15ª edição. “Esta é a primeira
vez que um evento de moda trabalha a
sustentabilidade de uma forma tão ampla e concreta, fortalecido com a união
de todo o setor. Antes, já trabalhávamos
em sintonia com os fabricantes de couro e outros materiais e, a partir de agora,
por meio da parceria com a Abit, estamos
também alinhados com os têxteis”, comemorou Killing.
POR UMA MODA MAIS
SUSTENTÁVEL
A sustentabilidade foi o ponto forte desta edição do Inspiramais, que apresentou propostas sustentáveis para todo
o processo de desenvolvimento de materiais das fabricantes de matérias-primas
para roupas, calçados, couros e acessórios em geral. Por meio dos projetos Mix
by Brasil, Origem Sustentável, EcoDesign
e Saberes Manuais, os visitantes puderam
conhecer novos olhares e propostas para
o Sistema Moda. Até o momento, mais de
100 empresas já aderiram ao programa,
entre elas fabricantes de insumos e também indústrias de calçados.
Outro ponto alto do Salão foram

as palestras, sempre disputadas nos dois
dias de Inspiramais: nomes como Chiara Gadaleta, André Carvalhal, Cristiano
Bronzatto (LouLoux), Rozalia Del Gaudio
(C&A), Edmundo Lima (ABVTEX), Guilherme Brammer (WiseWaste), Eloisa Artuso
(UN Moda Sustentável) e Walter Rodrigues
dissertaram sobre inovação e sustentabilidade por meio da apresentação de cases
e pesquisas.
EXPANSÃO E NEGÓCIOS
Dez importadores da América Latina participaram de Rodadas de Negócios durante os dois dias de evento, por
meio do Projeto Comprador, que recebeu
também representantes do setor têxtil,
de confecção e de couros, além de componentes. Realizado pela Assintecal e By
Brasil Components and Chemicals, com
apoio da Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), a ação estima geração a cerca
de US$ 250 mil em negócios durante dois
dias, superando a marca registrada nas últimas edições.
Do Equador, o gerente de produção
Pedro Campoverde veio pela segunda vez
conferir as novidades da feira e ampliar
suas possibilidades de negócios. “É inevitável: a moda chega antes no Brasil. No
Equador, não apenas as tendências, mas
os próprios fornecedores acabam aparecendo mais tarde. Por isso, estar presente
em uma feira como essa é essencial para

que possamos iniciar uma prospecção de
mercado mais embasada e contundente”,
acredita. “Vimos muitas novidades e tendências que com certeza serão aplicadas
na marca, que produz calçados femininos,
masculinos e infantis. Saímos satisfeitos
e agradecidos pelo incentivo da Assintecal ao Projeto Comprador, que nos dá a
oportunidade de enriquecer nosso conhecimento de mercado.”
Maria Cecília Toro, da colombiana
Bosi, líder em calçados casuais femininos,
masculinos e infantis, trouxe a marca pela
primeira vez ao Inspiramais. A empresa,

que produz e importa de diversos países,
tem plena convicção da riqueza dos materiais brasileiros. “A relevância do evento
se sustenta na quantidade de informação
de moda e diversidade de materiais expostos. Foi muito proveitoso poder participar de uma feira com tamanha importância no segmento, estamos indo para casa
muito contentes – e pretendemos voltar!”
A 16ª edição do Inspiramais acontecerá dias 03 e 04 de julho, em São Paulo/SP.
Fonte: Agência Cápsula

PG 4

tecnologia

30/01/2017 A 12/02/2017 – JORNAL SINDINOVA

Com pesquisas, olhos
atentos e visão empresarial, buscamos novas
tecnologias para agregar
ainda mais valor ao setor.
Entre em contato para conhecer a cartela de cores do
Composto de TR e muito
mais novidades. Max Termoplásticos, o melhor em
Composto de TR.

em
termoplásticos
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CENÁRIO POSITIVO PARA INDÚSTRIA
CALÇADISTA, PROJETA IEMI

C

om 2016 encerrado e os números referentes à produção, comercialização e consumo de calçados
do ano praticamente compilados, o IEMI
Inteligência de Mercado apresenta suas
expectativas em relação a 2017. Embora
a confirmação dos dados dos últimos 12
meses só deva sair em fevereiro, o instituto prevê um cenário positivo, com
crescimento na produção (tanto em pares, quanto em reais) e no consumo interno. Otimismo também em relação às
exportações, que devem crescer, e às
importações, que devem diminuir. O que
ainda falta para completar a equação do
crescimento, segundo o IEMI, é a normalização da confiança em todas as pontas
da cadeia.
Por outro lado, conforme o economista e diretor do IEMI, Marcelo Villin
Prado, o que ainda torna incerto um futuro bastante animador é a vulnerabilidade da política brasileira, que foi justamente o que interferiu negativamente
no desempenho do setor calçadista e
da economia nacional como um todo
em 2016. “A parte política continua sendo uma bola de ferro amarrada à perna”, define ele. Entretanto, o economista
opina que, caso questões políticas não

tenham grande interferência negativa no
cenário econômico nacional neste ano, a
recuperação pode ocorrer em uma velocidade surpreendente.
ANOS DIFÍCEIS
Lembrando que a crise instalou-se
no Brasil em meados de 2015 e que culminou na metade de 2016, Prado reconhece
que foram dois anos difíceis para o setor calçadista. “O Brasil tem 12 milhões de
desempregados, mas precisamos lembrar
que ainda temos 88 milhões de empregados, que estão com dinheiro no bolso e
que representam o quinto maior mercado
do mundo para o calçado”, aponta o diretor do IEMI.
Para ele, a única coisa que está
faltando para o Brasil retomar o caminho
do crescimento é todo o setor acreditar
que o cenário está mudando. E a tão importante e esperada confiança pode ser
baseada em fatos reais, como a queda
da inflação e dos juros e a melhoria do
acesso ao crédito.
CAUTELA DO CONSUMIDOR É O
DESAFIO
O novo presidente da Associação
Brasileira de Lojistas de Artefatos e Cal-

çados (Ablac), Marcone Tavares, aponta
que a cautela do consumidor é o principal desafio a ser superado pelo mercado.
Confira ações possíveis para reverter o
quadro e as expectativas da associação
para 2017:
O ANO DE 2016 FOI MAIS DIFÍCIL
DO QUE O PREVISTO PARA O VAREJO CALÇADISTA?
Previa-se que seria um ano difícil, mas o grau de dificuldades aumentou
com o agravamento da crise política. As
incertezas fizeram o consumidor retrair-se
e reduzir as compras. O calçado foi um
dos itens mais afetados e deixou de figurar entre os cinco grupos de produtos com
maior participação nas despesas familiares
em 2016. Perdeu posições para alimentação e os gastos públicos, entre outros.
QUAL A MAIOR DIFICULDADE
ENFRENTADA ATUALMENTE
PELOS VAREJISTAS?
Sem dúvida, a cautela do consumidor diante do cenário de risco ao
emprego. Sem garantia de manutenção da renda e, por vezes, com renda menor, o consumidor foi obrigado a
cortar gastos.

COMO REVERTER A SEQUÊNCIA DE
QUEDA NAS VENDAS?
Fatores como a oferta de novidades, o bom atendimento e as condições
de pagamento são essenciais. Para atrair
de volta os compradores, as lojas também devem realizar promoções, ter sortimento adequado, ter produtos para todos
os bolsos, evitar a ruptura dos clientes,
facilitar o pagamento, oferecer parcelamento, conceder descontos, potencializar
o crediário, desenvolver estratégias de comunicação, promover eventos, implantar/
ativar um programa de fidelidade e utilizar
as redes sociais.
QUAIS SÃO AS EXPECTATIVAS DA
ABLAC PARA 2017?
Devemos ter um pequeno crescimento de vendas, entre 1% e 1,5%. Embora pareça pouco, é um resultado positivo
depois de pelo menos dois anos sucessivos de queda. São necessárias medidas
que ofereçam segurança às pessoas e as
estimulem a voltar a comprar. As lojas fazem a sua parte, mas os agentes políticos
e econômicos devem colaborar.
Fonte: Jornal Exclusivo
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NOVA SERRANA ENCERRA 2016 COMO O PRIMEIRO POLO
CALÇADISTA DO PAÍS EM NÚMERO DE CONTRATAÇÕES
No ranking do CAGED, o município ficou em quarto lugar nacional e em primeiro no estado

A

o longo de 2016, o Jornal Sindinova divulgou o desempenho
econômico de Nova Serrana e
das cidades que compõem o polo calçadista, através dos dados de admissões e demissões do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados, o
CAGED. O mesmo divulgou, na segunda quinzena de janeiro, os resultados
referentes ao mês de dezembro e demonstrou que Nova Serrana fechou
2016 com 1.870 novos postos de trabalho. O resultado é obtido descontando-se o número de demissões das admissões: de janeiro a dezembro, foram
18.319 admissões contra 16.449 demissões. Em relação às admissões, o setor

calçadista representa 78% (14.296). Já
nas demissões, o setor corresponde a
74,87% (12.315).
Os resultados colocam o município em primeiro lugar no estado
e em quarto no país. Em relação aos
polos calçadistas nacionais, Nova Serrana é a primeira colocada. A cidade
de Franca, no interior de São Paulo,
fechou o ano com saldo de 382 vagas
negativas: foram 15.514 admissões
contra 15.896 demissões. Já a cidade
de Novo Hamburgo, no Rio Grande do
Sul, encerrou 2016 com 54 vagas positivas, sendo 3.504 admissões contra
3.450 demissões.
Entre as cidades do Arranjo

Produtivo Local, Nova Serrana também despontou. A segunda maior
cidade em contratações, Perdigão,
obteve 207 novos postos de trabalho em 2016. Divinópolis e Pará de
Minas foram as cidades do APL com
pior desempenho, fechando o ano
com -1.012 e -706 vagas, respectivamente. De forma geral, os resultados
apontam para o crescimento do polo
calçadista. De 2014 para 2015, houve
uma queda de 3,5% em novas vagas
(de 141.953 para 136.938) e, de 2015
para 2016, o crescimento em número de contratações foi de 0,05% (de
136.938 para 137.004).
Os dados detalhados de 2016

ainda não foram divulgados pela Relação Anual de Informações Sociais, a
RAIS, mas para o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, os números já divulgados pelo CAGED confirmam a credibilidade que o Arranjo
Produtivo Local de Nova Serrana tem
conquistado a cada ano. “Todos estes resultados comprovam que Nova
Serrana tem potencial para ser cada
vez mais forte e competitiva, oferecendo ao mercado produtos com alta
qualidade e valor agregado. Eles são
fruto de um trabalho sério de nossos
empresários, sempre comprometidos
em oferecer o melhor aos lojistas e
consumidores”, finalizou.

Cuidar hoje do amanhã.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.
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NOVAS MARCAS PARTICIPAM DA 19ª FENOVA

EM MENOS DE UM MÊS, A 19ª EDIÇÃO DA FENOVA REUNIRÁ MAIS DE 200 MARCAS DO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA.

A

cada semestre, os estandes da Fenova recebem as marcas de calçados do polo calçadista de Nova
Serrana. Na 19ª edição, participarão mais
de 200 marcas e, em todas, há muita novidade em termos de qualidade, moda e
custo benefício.
As marcas Via Vênus e Rekoba estão retornando à feira. Para Patrícia Daniela
Chaves, proprietária da Via Vênus, é uma

ótima oportunidade de divulgar aos lojistas
de todo o país a sua nova linha de sapatilhas e rasteiras. “A Fenova é um sucesso e,
por isso, vamos apostar na feira mais uma
vez”, comenta a empresária. Já o sócio-proprietário da Rekoba, Marcos Willy da
Silva, acredita que a feira auxilia a marca
a posicionar-se no mercado. “O evento é
uma ótima oportunidade de estreitar contatos com nossos clientes”, afirma.

OUTROS SEGMENTOS
A cada edição, a Fenova traz para
o Centro de Convenções de Nova Serrana novos expositores, tanto do setor calçadista quanto de setores relacionados. É
o caso da marca Sitoxu, vinda de Curvelo
e que produz confecção especializada
em moda jeans. “As pessoas estão diversificando muito os pontos de venda. Conhecemos o mercado de Nova Serrana

há mais de 20 anos e estamos na feira
para abrir novos mercados e parcerias”,
explica a sócia-proprietária da marca,
Ieda Rodrigues de Souza.
A 19ª Fenova será realizada de
13 a 15 de fevereiro de 2017, das 10 às
19 horas, no Centro de Convenções de
Nova Serrana, e apresentará os últimos lançamentos para o outono inverno 2017.
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FÁBRICA CONCEITO AUMENTA PRODUÇÃO
E TRAZ TECNOLOGIA PARA 41ª FIMEC
Espaço ganhou ampliação de área e novas linhas de produção

E

ntre os dias 14 e 16 de março acontece a 41ª Fimec (Feira Internacional
de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para
Calçados e Curtumes). O evento reúne visitantes que buscam inovações tecnológicas,
produtos, novidades em processos de produção, máquinas com tecnologia de ponta,
entre outros. Vindo ao encontro dessa demanda dos visitantes, a Fimec conta com
a Fábrica Conceito, um espaço destinado
para a produção de calçados em tempo
real, como uma indústria em pleno funcionamento fazendo com que os visitantes
tenham a oportunidade de conferir a aplicabilidade de tudo o que a feira apresenta.
A edição de 2017 intitulada de “A

N

Tecnologia como fator de produtividade”
contará com várias novidades. Além de
um espaço 25% maior do que na última
edição, totalizando cerca de 1.000m2, serão quase 60 colaboradores que produzirão quatro linhas, através de aproximadamente 90 máquinas. A expectativa é
produzir 5 mil pares em três dias. Serão
quatro linhas de produção sendo três de
calçados femininos, uma em couro, outra
com cabedal poliuretano e uma terceira com cabedal de alta frequência, ainda
uma linha de calçados masculinos em
couro será produzida. O Senai participa
dessa edição assumindo uma das linhas
de produção que ficará por conta dos
alunos do centro de ensino. A produção

com sistema de injeção direta de solados
de Poliuretano ao cabedal é um sistema
aumenta a produtividade das indústrias,
melhora a qualidade do calçado e reduz
custos de fabricação. Um processo que
vem bem ao encontro do conceito do
projeto deste ano.
Para que a ação seja um sucesso
mais uma vez, a Fábrica Conceito conta
com cerca de 70 empresas parceiras —
incluindo empresas de fora do país como
Itália, que trará o que há de mais moderno
em máquinas automatizadas, e Inglaterra
com software completo e moderno para
controle e simulação de produção.
Também nessa próxima edição
a Fábrica Conceito contará com a apre-

sentação do Projeto SOLA, sistema de
codificação de produto que contribui para
o controle total dos insumos e matérias
primas adquiridos pelas indústrias calçadistas, como também, o controle das
mercadorias expedidas, melhorando a
organização e reduzindo a praticamente
zero os custos com problemas na expedição e entrega de produtos aos lojistas.
A Fábrica Conceito é um projeto
realizado pela Fenac, IBTeC e Coelho Assessoria Empresarial, e acontece durante
a Fimec, que será realizada entre os dias
14 e 16 de março das 13 às 20 horas, nos
pavilhões da Fenac em Novo Hamburgo.
Saiba mais em: http://fimec.com.br/
Fonte: Talenttare

CONTEÚDO DAS REDES SOCIAIS
DEVE SER RELEVANTE

o mundo digital, marcas crescem de
um dia para o outro e outras morrem
da noite para o dia. A afirmação do
consultor criativo de marketing e moda Fábio
Monnerat é uma espécie de alerta a gestores
de marcas de todos os segmentos, inclusive
da indústria e do varejo de calçados.
Em sua palestra na Couromoda,
Fábio disse que, em dez anos, o avanço
das redes sociais no Brasil mudou radicalmente o mundo dos negócios e que, nos
próximos dez, a transformação deverá ser
ainda maior. Por isso, as marcas precisam
reinventar-se continuamente para poder acompanhar os hábitos e desejos do
que ele chama de novo consumidor. Essa
nova categoria envolve principalmente o
público jovem, mas também é integrada

por pessoas de outras faixas etárias que
fazem uso das redes sociais.
Mais do que alertar os gestores,
Fábio Monnerat disse querer mostrar as
infinitas possibilidades de negócios que
decorrem desse fenônmeno contínuo.
Afinal, no Brasil, hoje, são 168 milhões
smarphones em uso e 105 milhões de
internautas ávidos por novidades e uma
forma interativa de relacionamento com
marcas de todos os segmentos.
Esse público quer muito mais do
que marcas (etiquetas famosas). Quer interação e histórias que lhe façam sentido
e com as quais possa colaborador a qualquer momento e da forma que julgar mais
adequada. O Feedback delas pode ser determinante para a definição de conteúdos

interessantes e produtos bem-sucedidos.
Nesse sentido, as redes sociais são
aliadas estratégicas. Não é preciso ter atuação em todas as plataformas, mas deve-se aproveitar muito bem as que se escolhe/se tem. “Mais cuidado: o conteúdo não
de ser apenas produtos. Tem que incluir
também informação de utilidade para os
seus consumidores”, ressalta Fábio, que
também é consultor do Sebrae RJ.
Conforme Fábio, o Instagram é a
grande estrela do momento entre as redes sociais. Possui 35 millhões de usuários
no Brasil e é um excelente meio de relacionamento das marcas com seu público.
O Whats´APP também vem sendo uma
boa opção para as marcas, sobretudo
para postagem de vídeos que possam ser

compartilhados pelos consumidores. Mas
também tem que ser algo interessante e
que faça sentido às pessoas.
Outra sugestão do consultor é fazer
parcerias com ‘influencers’, isto é, blogueiras
e pessoas com milhares/milhões de seguidores. Isso pode ser feito inclusive em nível
local pelas marcas e oferece bons resultados em termos de divulgação e vendas.
Da mesma forma, fazer parcerias com outras marcas com identidade
semelhante é uma boa estratégica. “Esqueça um pouco o aspecto concorrência. Una-se a outras marcas e veja que a
energia colaborativa pode ser uma excelente fonte de economia de custos e potencialização de negócios”, destaca.
Fonte: Ablac
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7 PREVISÕES DA CNI PARA A ECONOMIA
BRASILEIRA EM 2017
Estimativas da indústria mostram que o país começará a sair lentamente da recessão. Inflação deve fechar o ano
próxima do centro da meta e o consumo das famílias provavelmente terá leve alta em relação a 2016

A

economia brasileira crescerá apenas 0,5% neste ano, o que é muito
pouco para o país se recuperar da
pior crise da sua história, avalia a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na Economia Brasileira 2016, edição especial do
Informe Conjuntural, a instituição faz o balanço de 2016 e apresenta as perspectivas
para a economia e a indústria em 2017.
Veja o que a indústria espera deste ano:
1. PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
Importante termômetro da economia, o PIB é a soma de todas as riquezas
produzidas por um país em um determinado período. O crescimento elevado e
contínuo do PIB mostra que a economia
do país está se expandindo. Mas não é
isso que ocorre hoje no Brasil. Os dados
oficiais só serão divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
em 7 de março. Mas tudo indica que o
PIB brasileiro terá uma queda de 3,6% em
2016, o que aprofundará ainda mais a crise, pois em 2015 a retração foi de 3,8%.

Para 2017, a CNI estima um crescimento
de 0,5% em relação a 2016.
2. PIB INDUSTRIAL
É um dos componentes do PIB, que
soma as riquezas produzidas pela indústria
de um país em um período determinado.
No Brasil, o PIB industrial fechará 2016 com
uma queda de 3,9%. Será a terceira retração consecutiva da indústria. No entanto,
em 2017, a CNI projeta uma expansão de
1,3% no PIB industrial frente a 2016.
3. CONSUMO DAS FAMÍLIAS
É outro componente do PIB. O aumento do consumo estimula a atividade
na indústria, no comércio e no setor de
serviços, contribuindo para a expansão da
economia. O consumo das famílias brasileiras deve ter uma redução de 4,5% em
2016. Será o segundo ano consecutivo
de queda no indicador. Mas a estimativa
da CNI é que o consumo pare de cair em
2017 e tenha uma leve alta de 0,2% em
relação a 2016.

4. FORMAÇÃO BRUTA DE
CAPITAL FIXO
São os investimentos feitos em um
país em determinado período. No Brasil, os investimentos estão caindo desde
2014. Encolheram 13,9% em 2015 e devem
ter uma queda de 11,2% em 2016. Neste
ano, a CNI projeta uma expansão de 2,3%
frente a 2016.
5. TAXA DE DESEMPREGO
Também é um termômetro importante da economia. Uma taxa de desemprego baixa indica que as empresas estão
criando oportunidades de trabalho e de
renda para as pessoas. No Brasil, a taxa
de desemprego não para de crescer e a
média anual alcançou 11,2% em 2016. Para
este ano, a previsão da CNI é que a média
anual da taxa suba para 12,4%.
6. INFLAÇÃO
A inflação baixa é sinal de estabilidade na economia. Facilita e dá segurança para as famílias e as empresas pla-

nejarem o orçamento, calculando desde
gastos diários até compras de maior
valor. Em 2015, a inflação medida pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) alcançou 10,7% e ficou muito acima do limite máximo de 6,5% estabelecido pelo governo. A CNI estima que a
inflação fechará 2017 em 5%, próxima
do centro da meta que é de 4,5% para
o ano.
7. DÍVIDA PÚBLICA
O tamanho da dívida pública é um
importante indicador do equilíbrio das
contas do governo e da capacidade de
um país em honrar seus compromissos
com credores internos e externos. No Brasil, a expansão dos gastos públicos sem
o correspondente aumento das receitas
tem elevado a dívida pública, que deve alcançar 76,2% do PIB neste ano, conforme
a projeção da CNI. Em 2014, a dívida equivalia a 57,2% do PIB.
Fonte: CNI

PG 11

OPINIÃO

30/01/2017 A 12/02/2017 – JORNAL SINDINOVA

Colunista: Olavo Machado Junior
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Sistema FIEMG) da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Sistema FIEMG)

AGENDA PARA 2017

O

Brasil aproxima-se de completar três anos de uma grave crise econômica. Ao final de 2016,
acumularam-se sete trimestres consecutivos de contração. Fechamos o ano
com doze milhões de pessoas desempregadas – isso, sem contar o contingente de pessoas que simplesmente
desistiram de procurar trabalho.
No primeiro semestre de 2016,
a mudança no comando do país, em
razão do impeachment, coincidiu com
a melhoria de uma série de indicadores
econômicos, incluindo a redução risco-país e a elevação da confiança de empresários e consumidores. A sensação
era, então, de que o pior da crise havia
passado e que as mudanças na orientação da política econômica, conduzida
por técnicos de reconhecida compe-

tência, nos levariam ao fim da recessão. Naquele momento, a produção
de máquinas e equipamentos chegou
a crescer, indicando que diversos empresários preparavam-se para um novo
ciclo de crescimento.
Em meados do segundo semestre, no entanto, a esperança de
retomada do crescimento ainda em
2016 mostrou-se uma ilusão. O elevado comprometimento da renda das
famílias com endividamento, aliado à
expansão do desemprego, desestimularam o consumo agregado, principal
motor do crescimento nos últimos anos.
Apesar do grande esforço feito nos últimos trimestres, tem sido muito difícil
conquistar mercados em outros países.
O setor público encontra-se em situação fiscal extremamente delicada, inca-

paz de arcar com seus gastos de custeio
e impossibilitado de expandir os investimentos. Por fim, nossa última esperança,
o avanço do investimento privado, vem
sendo desestimulado tanto pelas nossas
condições internas quanto pela renovada
instabilidade do ambiente internacional.
Apesar de todos os problemas, a
indústria mineira não pode parar – e,
para isso, é preciso manter uma agenda positiva e proativa para 2017, capaz
de interromper o círculo vicioso no qual
nos encontramos e criar as condições
para que o próximo ciclo de crescimento econômico seja longo e sustentável.
É preciso, com urgência, que as federações industriais, lideradas pela Confederação Nacional da Indústria – CNI se
mobilizem por mudanças institucionais
que destravem o ambiente de negó-

cios. Em particular, temos que persistir
na busca da simplificação do sistema
tributário, a revisão do sistema trabalhista e a redução do custo do dinheiro
no país. É hora de reduzir a burocracia
e de estimular a transparência nas interações entre o poder público e o setor
privado. Estes são valores básicos dos
quais não abrimos mão.
É imprescindível, também, expandir o apoio à educação fundamental
e profissionalizante no país, tarefa que
a indústria tem realizado com sucesso
cada vez maior por meio do SESI e do
SENAI. Por fim, as empresas precisam
se renovar e se reinventar, para inovar
em produtos e processos, para buscar
a internacionalização e a maior inserção
nas cadeias globais de valor.
Esta é a agenda a cumprir em 2017!
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