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EDITORIAL

A

economia nacional, segundo o
presidente Michel Temer e os
principais economistas do país,
tem dado sinais de reação. A subida e
a valorização da Bolsa de Valores, o
ganho de valores que tiveram o Banco
do Brasil, a Petrobras, a Vale, e a que-

da do risco Brasil e do dólar são poderosos indicadores dessa realidade.
Tanto que, de acordo com a
CNI, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) está 16 pontos
acima do apresentado em fevereiro
de 2016 e, atualmente, ultrapassou a
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linha divisória que separa a confiança
da falta de confiança. Este resultado
foi endossado pela 19ª Fenova, que
apresentou expositores conscientes
da realidade nacional e, ainda assim,
esperançosos quanto ao futuro do
mercado calçadista.
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Oficiais da Marinha do Brasil e autoridades conheceram as instalações da entidade

N

o dia 13 de fevereiro, o Sindinova
recebeu os oficiais da Marinha do
Brasil para dar início aos processos licitatórios entre as indústrias do polo
calçadista de Nova Serrana, para o fornecimento de materiais. Convidados pela
FIEMG para participar da 19ª Fenova, a
comitiva busca parcerias para fomentar
a participação das indústrias nos processos de aquisição da Marinha, que possui
potencial de compra em mais de R$ 40
milhões para composição de fardamento.
Os oficiais se reuniram com
empresas que já iniciaram o processo licitatório e que possuem perfil de
fornecimento. De acordo com o Contra-Almirante Intendente da Marinha do
Brasil, Sérgio Henrique da Silva Almeida,
a ideia é ampliar o número de empresas
que possam fornecer os itens solicitados,
além de desenvolver novos produtos.
“A reunião foi extremamente importante, pois houve troca de demandas
e necessidades. Acredito eu que, num
futuro próximo, conseguiremos firmar
uma parceria que só vai trazer lucro para
ambos os lados. Haverá um envolvimento maior do polo calçadista e, da parte
da Marinha, haverá novos parceiros para
desenvolver produtos de acordo com as
nossas necessidades”, explica Almeida.
PRESIDENTE
Também no dia 13, o presidente
da FIEMG, Olavo Machado Júnior, visitou
a sede do Sindinova. Um dos destaques
da visita foi a apresentação do Centro de
Promoção de Negócios, iniciativa finalista
do Prêmio Melhores Práticas Sindicais. “O
Sindinova é um dos sindicatos mais atuantes do estado. Ações como a Fenova
e o Centro de Promoção de Negócios
endossam a competência da entidade
e de seus diretores”, afirma o presidente
da FIEMG.
SINBI
No dia 15 de fevereiro, o Sindinova recebeu a visita de comitiva
do Sidicato das Indústrias do Calçado
e Vestuário de Birigui (SINBI). Os visitantes estiveram também na 19ª Fenova e aproveitaram a oportunidade
para realizar ações de benchmarking.
O presidente do Sinbi, Carlos Alberto
Mestriner, e o diretor executivo da entidade, Antenor Marques, conheceram
também as instalações do Centro de
Promoção de Negócios.
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“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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EMPRESÁRIOS RECUPERAM A CONFIANÇA,
INFORMA CNI
ICEI está 16 pontos acima do registrado em fevereiro de 2016. A volta do otimismo é resultado, principalmente,
da melhora das expectativas sobre o desempenho futuro das empresas e da economia
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) aumentou 3 pontos
em relação a janeiro e alcançou os 53,1
pontos em fevereiro. Com isso, o indicador ultrapassou a linha divisória dos 50
pontos, que separa a confiança da falta
de confiança. Na comparação com fevereiro de 2016, o Índice subiu 16 pontos, informa a pesquisa divulgada no dia 16 de
fevereiro pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
Foi o segundo mês consecutivo
em que o ICEI ficou acima dos 50 pontos.
A confiança é maior nas grandes empresas, segmento em que o índice alcançou
55,5 pontos. Os indicadores da pesquisa
variam de zero a cem pontos, quando ficam acima de 50 pontos mostram empresários confiantes.
A recuperação da confiança, observa a CNI, é resultado, especialmente,
da melhora das perspectivas dos empresários sobre a situação das empresas e
da economia nos próximos seis meses. O
indicador de expectativas em relação à situação das empresas atingiu 59,4 pontos,

o maior valor desde outubro de 2016. O
indicador de previsões para o desempenho da economia subiu para 53,7 pontos
neste mês.
A pesquisa mostra ainda que os
empresários ainda não recuperaram, por
completo, a confiança no desempenho
atual da economia e das empresas. “Mas
a falta de confiança está menos intensa e
menos disseminada. Os empresários percebem que o pior ficou para trás”, diz o
economista da CNI, Marcelo Azevedo. O
índice de condições atuais ficou em 44,7
pontos neste mês, abaixo dos 50 pontos.
Mas está 3,5 pontos acima do registrado
em janeiro e 15,8 pontos maior do que o
de fevereiro de 2016.
“A melhora da confiança é disseminada entre todos os setores das
indústrias extrativa, de transformação
e da construção”, informa a pesquisa.
Neste mês, o ICEI ficou abaixo dos 50
pontos em apenas sete dos 32 setores
pesquisados. Em janeiro, faltava confiança (ICEI abaixo dos 50 pontos) em
21 setores.

O ICEI é importante, pois antecipa tendências de produção e de investimento. Empresários confiantes acreditam
no aumento do consumo e da produção,
voltam a contratar a fazer investimentos,
explica Azevedo. Com isso, a economia
volta a crescer.

SAIBA MAIS
Acesse a página do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) para
conhecer todos os detalhes do estudo:
http://www.portaldaindustria.com.br/
estatisticas/icei-indice-de-confianca-do-empresario-industrial/

PG 4

06/03/2017 A 19/03/2017 – JORNAL SINDINOVA

“BRASIL ESTÁ CRESCENDO, E A RECESSÃO
JÁ TERMINOU”, DIZ MEIRELLES

A

o governo federal”, acrescentou Temer,
durante a reunião da Comissão Especial
da Reforma da Previdência, no Palácio do
Planalto.
Segundo Temer, o fato de a Assembleia Legislativa do Rio já ter aprovado a matéria serve como exemplo para
que a área federal possa também buscar
a aprovação dessa matéria no Congresso.
“RECESSÃO TERMINOU”
Ao abrir a reunião, o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o
Brasil dá “sinais sólidos de recuperação”,
com a subida e a valorização da Bolsa de
Valores, o ganho de valores que tiveram o
Banco do Brasil, a Petrobras, a Vale, e com
a queda do risco Brasil e do dólar.
“Tudo isso é mensagem de confiança no ajuste e nas reformas que estamos fazendo. É um apoio profundo às
mudanças fundamentais. Todas as reformas disponibilizarão recursos para a sociedade brasileira. Crescimento dos gastos
geraria crise, não fosse esse tipo de medida tomada”, afirmou.
De acordo com o ministro, o Brasil
hoje está crescendo. “O Brasil hoje já está
crescendo e essa recessão já terminou.
É uma recuperação sólida, impulsionada
por medidas fundamentais. A PEC [proposta de emenda à Constituição] do Teto

foi impulsionadora desse crescimento, e a
da Previdência, além de ser fundamental,
está no centro desse processo. A mensagem [a ser passada] é de que é mais importante ter a segurança de que vão receber a aposentadoria do que a expectativa
de que vão se aposentar um pouquinho
mais cedo ou tarde, gerando insegurança
no futuro”, disse Meirelles.
Sobre a reforma tributária, o ministro afirmou que pretende reduzir em um

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.

quarto o tempo de trabalho que é destinado ao pagamento de impostos. “Além
de [o sistema tributário] ser complicado,
tem o problema do tempo gasto para pagar imposto. O tempo médio é 2,6 mil horas por ano [de trabalho], pelas empresas,
só para conseguir pagar. Com todas essas
medidas que estão sendo tomadas, será
possível reduzir esse tempo para menos
de 600 horas”.
Fonte: Agência Brasil
ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

O PRESIDENTE MICHEL TEMER, EM REUNIÃO COM A COMISSÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

tecnologia

o lado do presidente Michel Temer,
o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, disse no dia 21 de fevereiro que a recessão já terminou no Brasil
e que o país está em crescimento, com
sinais sólidos de recuperação. Os dois participaram da reunião da Comissão Especial
da Reforma da Previdência, no Palácio do
Planalto.
No encontro, Temer comentou a
aprovação na véspera, pela Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro, do projeto
que permite a privatização da Companhia
Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). Segundo o presidente, com a aprovação, o
projeto deve ser enviado ainda hoje ao
Congresso, visando às contrapartidas dos
estados para receber recursos federais.
“Ontem, a Assembleia do Rio de
Janeiro permitiu, por meio da aprovação
de um projeto, a privatização da Cedae,
que é um órgão importantíssimo, o que
nos entusiasma aqui, na área federal,
a tentar aprovar um projeto que deverá
chegar hoje ao Congresso, disse o presidente. “Nós só podemos auxiliar a União
se tivermos essa conjugação: a lei federal,
que autoriza as chamadas contrapartidas,
e a lei estadual, fazendo as contrapartidas, sob pena de incidirmos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, o que seria política e economicamente desastroso para

em
termoplásticos
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MESMO COM REACELERAÇÃO LENTA DA ECONOMIA NACIONAL,
19ª FENOVA REFORÇA A EVOLUÇÃO PRODUTIVA DE NOVA SERRANA
CHRYSTIAM DE LIMA

APESAR DA ECONOMIA NACIONAL AINDA ESTAR EM RITMO LENTO DE REACELERAÇÃO, A 19ª FENOVA RESSALTOU A EVOLUÇÃO PRODUTIVA E CRIATIVA, BEM COMO A COMPETITIVIDADE DO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA

A

s mais de 200 marcas participantes da 19ª Fenova, que se encerrou
no dia 15 de fevereiro, as coleções
para o outono inverno 2017 ressaltaram,
além das principais tendências da moda,
mudanças positivas nos processos produtivo e criativo das indústrias do polo calçadista de Nova Serrana. “Como sempre,
estou gostando da feira. A concentração
de fábricas sempre traz novidades interessantes e, de uma edição para a outra,
percebemos a evolução na qualidade dos
produtos”, comenta Flávio Bigão, lojista da
GB Calçados, de Belo Horizonte/MG e que
participa pela quinta vez do evento.
Tal evolução foi bem percebida pela
empresária Lucimar Aparecida da Silva.
Expondo a marca Luma Luz pela terceira
vez na Fenova, ela afirma que, de fevereiro de 2016 para cá, houve um crescimento de 80% da marca. “O retorno de nossa
participação na Fenova tem sido ótimo.
Vários clientes que compraram nas outras
edições retornaram e elogiaram nossos
produtos, tanto em termos de qualidade
quanto de design. Percebemos um crescimento de 80% em nossa empresa e, com
certeza, a próxima edição será ainda melhor”, comemora a empresária.

Ana Paula Rodrigues, proprietária da marca Wilhams, apresentou uma
nova marca durante a 19ª Fenova. Com
foco no público feminino, a Yes Fit produz tênis esportivos com solado em EVA.
“Gostei muito da feira. Vendemos bem e
as expectativas foram superadas, especialmente em relação ao lançamento da
nossa nova marca. Tivemos uma ótima
aceitação dos clientes”, afirma.
A Lindíssima também expôs outras mudanças além da nova coleção.
De cara nova, a marca apostou na alteração da identidade visual e em um
novo mix de produtos. “Mudamos um
pouco o perfil de nossos produtos,
acrescentando tênis mais sofisticados e,
para o inverno, botas adultas e infantis.
Buscamos produzir calçados com preços
competitivos e que encham os olhos do
consumidor”, explica a empresária Marlivânia Rodrigues Cândida.
ECONOMIA
A competitividade dos produtos de
Nova Serrana e de todo o polo calçadista
favorece as negociações na Fenova. Há
30 anos no mercado, a loja Vilma Calçados, de São José da Lapa/MG, sempre co-

mercializou os produtos do polo. “Os produtos de Nova Serrana já estão presentes
na loja e são bem aceitos pelos clientes.
Vejo a Fenova como uma oportunidade de encontrar, dentro de Minas Gerais,
produtos com a mesma qualidade que os
das marcas de outros estados. Há, ainda,
a vantagem do ICMS reduzido, que torna
o produto mais competitivo”, garante a
proprietária Girlene Rocha.
O lojista Nilo Rocha, da Nika Calçados, do Rio de Janeiro/RJ, ressalta, porém,
que ainda há insegurança no mercado.
“Infelizmente a economia nacional tem
nos deixado apreensivos para comprar.
Entretanto, comprar em Nova Serrana
é bom, pois tem todo tipo de produto e
com ótimos preços. A feira sempre tem
muitas novidades, em todos os setores”,
argumenta o empresário.
Em fevereiro de 2016, na 17ª Fenova, o clima entre os participantes do
evento era de tensão. No ápice da crise
econômica nacional, expositores e lojistas
fizeram planejamentos realistas e as vendas, ainda que comedidas, foram além do
esperado. Um ano depois, a economia
começa a dar sinais de melhora. Nesse
cenário, a 19ª Fenova manteve o realismo

entre quem participou. “Como organizadores, sempre teremos grandes expectativas para a Fenova, tanto em volume
de visitação quanto de vendas. Apesar da
reaceleração da economia nacional ser
lenta, foram feitos bons negócios e todos
venderam bem”, afirma o presidente do
Sindinova, Pedro Gomes da Silva.
MUDANÇA
Silva avalia ainda que outro fator
influenciador dos resultados da 19ª Fenova
foi a mudança do período da semana. Iniciado pela primeira vez numa segunda-feira, a proposta procurou atender à demanda vinda dos próprios lojistas e expositores.
“São nossos fabricantes que fazem a Fenova acontecer e é para eles e para os lojistas
que ela existe. Estaremos sempre dispostos
a escutá-los e a estudar novas possibilidades de atuação”, finalizou o presidente.
Em virtude disso, o calendário da
feira para as próximas edições será alterado. A 20ª Fenova será realizada em nova
data, de 15 a 17 de agosto (de volta para a
terça-feira), das 10 às 19 horas, no Centro
de Convenções de Nova Serrana. Já a 21ª
Fenova ocorrerá após o carnaval de 2018:
de 6 a 8 de março.

15 A 17 | AGOSTO | 2017
10 ÀS 19H
centro de convenções de nova serrana

FEIRA DE CALÇADOS
DE NOVA SERRANA

fenova.com.br

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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FOI DADO O PONTAPÉ INICIAL PARA BUSCAR SOLUÇÕES
PARA OS GARGALOS DA INDÚSTRIA CALÇADISTA

N

o dia 20 de fevereiro ocorreu, na
sede da Assintecal, em Novo Hamburgo/RS, a palestra de sensibilização e apresentação do Projeto Setorial
de Componentes, realizado pelo Sebrae e
pela Assintecal.
Na ocasião, foram apresentados
os resultados da pesquisa dos Indicadores
Estratégicos da Indústria calçadista, que
foi realizada com indústrias calçadistas e
de componentes para buscar soluções
para os gargalos do setor. A pesquisa foi
realizada nos anos de 2015 e 2016. Agora,
a partir dela, será formado um grupo de
trabalho que buscará soluções para estes
“gaps”, através de várias ações (consultorias, capacitações individuais e coletivas,
participações em ações estratégicas de
mercado etc).
Será criado um grupo de 36 empresas (30 de componentes e 6 grandes
âncoras calçadistas). O investimento será
de R$ 180 mil feito pelo Sebrae e as empresas participantes arcam com 10 parcelas de R$ 450,00/ano.
A superintendente da entidade de
componentes, Ilse Guimarães, ressaltou
alguns pontos da pesquisa. “Nos chamou
a atenção que o preço não é um fator
decisor, é importante, mas não preponderante”, disse. Segundo ela, alguns dos

itens mais citados pelas calçadistas foram pontualidade, conformidade, inovação e serviços agregados. “Ouvimos 50
empresas calçadistas e 100 empresas de
componentes. Percebemos que há muitos
gaps nesta cadeia e, ao mesmo tempo,
uma janela de oportunidades.”
O gestor de projetos do Sebrae,
Maico Fabiano Fernandes, apresentou os
tópicos levantados pela pesquisa. “O que
mais nos chamou a atenção foi que falta
uma clareza de posicionamento no setor, que não sabe se quer competir por
preço ou por valor agregado, os elos da
cadeia não conversam. As empresas são
descartáveis porque não há integração”,
apontou. Entre as oportunidades, destacam-se: posicionamento, integração da
cadeia de valor, micro e pequenas empresas como agentes da mudança, design, inovação e otimização.
A diretora do Instituto by Brasil, SilvanaDilly, frisou que, após essa palestra
e a adesão das participantes, serão feitas visitas e reuniões de alinhamento e,
então, iniciarão as consultorias, oficinas e
workshops. Ao final, teremos a apresentação de dois novos produtos ou processos finalizados de cada participante. “O diferencial deste projeto, que durará 2 anos,
é que trabalharemos em conjunto com a

indústria calçadista”, falou.
O gerente regional do Sebrae,
Marco Copetti, sublinhou que o Sebrae
está alicerçado com os principais parceiros do setor. “Nossa preocupação
não é ofertar qualquer produto ou projeto sem ter um processo de inteligência e consistência técnica. As empresas
estarão muito bem respaldadas pelo IBB
e a Assintecal, pela sua caminhada, e
o Sebrae estará acompanhando. Neste
momento em que o cenário econômico
mostra-se mais favorável, esta é uma
oportunidade única para as empresas
investirem nesta proposta.”

INDICADORES | GAPS NA
INDÚSTRIA:
- Agilidade e/ou velocidade de resposta a
um pedido não planejado; - Assertividade
de entrega – quantidade;
- Flexibilidade de volume ou entrega de
pequeno lote;
- Pontualidade da entrega;
- Prazo de entrega;
- Preço do material comprado;
- Qualidade – Conformidade com a
amostra;
- Tempo de desenvolvimento de coleção
ou novo material.
Fonte: Assintecal
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BNDES LANÇA APLICATIVO PARA MICRO,
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

O

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) criou um aplicativo móvel
para o segmento de micro, pequenos e
médios empresários. O app BNDES MPME
foi lançado oficialmente na Feira do Empreendedor 2017, realizada em São Paulo
de 18 a 21 de fevereiro, e já está disponível para download para smartphones e
tablets nos sistemas Android e iOS.
Segundo o chefe do Departamento de Relacionamento Institucional
do banco, Carlos Alberto Vianna Costa,
“o aplicativo navega internamente nos

sistemas operacionais da instituição e
permite às MPMEs que já são clientes do
BNDES pesquisarem o status de suas demandas de crédito junto ao banco”.
A ferramenta, segundo o coordenador do Departamento de Sistemas
da Área de Tecnologia da Informação do
BNDES, Rodrigo Gama, vai desburocratizar o acesso a essas informações.
“[O aplicativo] permite que você,
com um simples toque na tela do seu
celular, atualize ou veja o andamento de
todas as operações que escolheu, colocou entre seus favoritos. Essa é a princi-

pal coisa que o aplicativo traz de novo”.
O app também atende aos bancos
repassadores de recursos do BNDES e aos
fornecedores de máquinas e equipamentos.
AMPLIAÇÃO
A expectativa é que o novo aplicativo contribua para ampliar a participação do segmento de micro e pequenas
nos desembolsos do BNDES. Além dessa
ferramenta, o banco tem investido em
outras ações com esse objetivo, entre
elas a criação de um portal de acesso

exclusivo às linhas de crédito do banco,
que deve ser lançado em junho.
“Por meio desse portal, a gente pode oferecer as linhas aos agentes
financeiros, permitir o fomento ao ambiente de negócios e ampliar o acesso
desse público às linhas do BNDES”, disse
Vianna Costa.
A participação das micro, pequenas e médias empresas nos desembolsos do BNDES no ano passado atingiu R$
27,2 bilhões, cerca de 30% do total liberado pelo banco.
Fonte: Fashion Network

EMPRESA DE NOVA SERRANA CRIA SOLUÇÃO
PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

O

polo calçadista de Nova Serrana
tem sido cada vez mais destaque
em produção de calçados, tanto
pela excelência na produção quanto pela
aplicação de conceitos de ponta em design. No entanto, quando um consumidor
compra um calçado, não se tem noção
do trabalho que há por trás daquele produto. O polo mobilizou, em 2015, mais
de 40 mil trabalhadores na indústria de
transformação, em cerca de 800 empresas envolvidas direta e indiretamente
com o setor.
Uma delas é a do empresário Emílio Camilo, que oferece soluções em tecnologia para a cadeia produtiva e que, recentemente, desenvolveu um maquinário
que inverte automaticamente o sentido
do calçado de uma esteira para a outra. O
movedor de produtos (ou “virador de carrinhos para esteira”, como vem sendo conhecido pelos fabricantes que já implantaram o sistema) favorece a automação do
processo e economiza em mão de obra,
além de aumentar a qualidade do produto.

O VIRADOR DE CARRINHOS PARA ESTEIRA É APLICADO NAS ESTEIRAS DE PRODUÇÃO E PROPORCIONA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE.

“A ideia surgiu do conceito de gestão de processos, de eliminar atividades
que não agregam valor ao produto”, explica Camilo, que já conta com mais de
30 empresas com o sistema implantado

e contabilizando resultados. “Algumas
empresas conseguiram reduzir a mão de
obra. Em outros casos, o virador foi colocado para aumentar o tempo de secagem
natural da cola, o que diminui o uso da

secagem a ar quente e gera, assim, economia de energia elétrica. Há também os
casos de melhora no acabamento e na
qualidade do produto, em função da redução da manipulação”, finalizou.
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SINDINOVA PREPARA 11ª FEBRAC
Feira de máquinas e componentes para calçados acontece em agosto

O

mês de agosto será movimentado para o polo de Nova Serrana.
Além da 20ª Fenova – Feira de
Calçados de Nova Serrana, o Sindinova
realizará a 11ª Febrac – Feira de Máquinas
e Componentes para Calçados. O evento
será entre os dias 29 e 31 de agosto, no
Centro de Convenções.
Durante três dias, expositores de

todo o país irão apresentar as novidades
em máquinas e materiais para indústria
de calçados. Uma oportunidade para
empresários e àqueles ligados ao setor
de se atualizarem sobre as mais recentes
inovações para a indústria calçadista, podendo também investir no parque fabril.
Segundo Edimar Góis, responsável
por feiras e eventos, a Feira de Máquinas

feir

e Componentes para Calçados é mais
uma iniciativa do Sindicato, relevante
para o crescimento da indústria calçadista. “Teremos novidades em matéria-prima, material têxtil, máquinas e componentes. Ali, os empresários tem acesso
ao que há mais moderno e essencial
para a produção. A Febrac reforça Nova
Serrana como um dos maiores polos do

c.com
a
r
b
e
af

país”, diz.
A Febrac é organizada a cada dois
anos. A cada edição, expositores renomados integram o Centro de Convenções, local do evento. O coquetel de lançamento da Febrac será realizado no dia
23 de março (quinta-feira), às 19 horas no
Sindinova. Os convites estão disponíveis
para retirada na recepção da entidade.

.br

29 A 31

AGOSTO

2017
14H ÀS 21H
CENTRO DE CONVENÇÕES
DE NOVA SERRANA
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A Una chegou a Nova Serrana.
Sala de
Aprendizagem Ativa
e projeto acadêmico inovador

Cursos:

Garantia de estudo
Estude até 5 meses sem pagar
em caso de perda de emprego

Administração | Ciências Contábeis
Gestão de RH (graduação tecnológica) | Pedagogia

Inscreva-se:

una.br/concurso
(37) 3521-9550
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C U R S O

ELÉTRICA INDUSTRIAL
OBJETIVO: Desenvolver as capacidades relativas á instalação e montagem de componentes e dispositivos eletroeletrônicos para acionamento de máquinas industriais em redes elétricas de baixa tensão, obedecendo as especificações de
projeto elétrico bem como normas técnicas de instalação elétrica, de saúde, meio ambiente e de segurança no trabalho.
PÚBLICO ALVO: Colaboradores de empresas do setor de calçados e comunidade.
PRÉ-REQUISITO: Bota de segurança compátivel e jaleco Senai. Idade mínima 16 anos.
INSTRUTOR: João Paulo Santana e Lucas Vital
CARGA HORÁRIA: 75h
DATA: 20 de março a 28 de abril - das 18h30 às 22h30
INVESTIMENTO PARA ASSOCIADO SINDINOVA: 2X R$ 210,00 = R$ 420,00
INVESTIMENTO PARA NÃO-ASSOCIADO SINDINOVA: 2X R$ 250,00 = R$ 500,00
LOCAL DO CURSO: SENAI Nova Serrana CFP Geny José Ferreira
ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO
Realização:

Apoio:

Informações: (37) 3228-8500 | cursos@sindinova.com.br

W O R K S H O P

MUDANÇAS E MOVIMENTOS DO MERCADO
Suas Ameaças e Oportunidades para as Indústrias de Calçados Contribuições para Reflexão e Debate

OBJETIVOS: Através de um processo baseado em exposição dialogada e debate, oportunizar aos participantes :
a) Conhecer de maneira crítica e em profundidade a situação atual, cenários e tendências do mercado brasileiro de calçados, bem como, as suas perpectivas
em termos de ameaças e oportunidades para as Indústrias que atuam neste negócio;
b) Tomar conhecimento dos fatores estratégicos e essenciais que determinarão, o sucesso (ou fracasso) da Indústria frente a estes cenários e perspectivas;
c) Exercitar a análise e avaliação das atuais condições da sua empresa e delinear os primeiros “contornos” de um plano de adequação e desenvolvimento competitivo do seu negócio.
CONTEÚDO: 1. Estudo e “leitura” do mercado brasileiro de calçados: a) o que aconteceu, o que está acontecendo; b) cenários, tendências, perspectivas futuras
do mercado de calçados: - movimentos e mudanças no comportamento do Consumidor; - o impacto destas mudanças para o varejo e suas consequências. 2.
Efeitos e consequências destas mudanças para as Indústrias de Calçados: a) identificação de ameaças e oportunidades; b) movimentos dos “polos” produtores
de calçados. 3. Frente a estes cenários e tendências futuras do mercado, reflexão e debate, em torno dos caminhos estratégicos, não só aqueles necessários para
a preservação da empresa, como, principalmente, para o seu fortalecimento competitivo. 4. Discussão e debate, em torno da necessidade de adoção de um
“modelo” de gestão integrado (produto, comercialização, e produção) baseado em informação, conhecimentos, métodos e processos sistemáticos.
PÚBLICO ALVO: Dirigentes e Gestores das Indústrias de Calçados
INSTRUTOR: Shozo Sugo - Japonês, 67 anos de idade, pai de um casal de filhos; Formado em Economia pela Universidade de São Paulo (1974), Mestrado
em Administração de Empresa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1979), além de outros cursos de especialização nas áreas de Gestão da Qualidade, Produtividade, e Competitividade entre os quais alguns realizados no Japão e nos Estados Unidos.
DATA: 21 de março de 2017 - 19h
LOCAL: Sindinova

Realização:

ENTRADA GRATUITA

Informações: (37) 3228-8500 | cursos@sindinova.com.br
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ENTRA EM VIGOR ACORDO GLOBAL QUE PODE
GERAR US$ 1 TRILHÃO DE COMÉRCIO POR ANO

U

m acordo global para agilizar o comércio exterior entrou em vigor
no dia 22 de fevereiro. De acordo
com a Organização Mundial do Comércio
(OMC), 110 países, o que equivale a dois
terços dos membros do organismo, confirmaram a adesão ao Acordo de Facilitação de Comércio (AFC), número necessário para que entre em vigor.
A estimativa é que o acordo reduza os custos das operações comerciais em 14,3% em média e gere US$ 1
trilhão de comércio por ano. Desse total,
US$ 730 bilhões serão gerados em países em desenvolvimento.
Segundo o diretor-geral da OMC,
Roberto Azevêdo, os procedimentos e os
custos são maiores em países em desenvolvimento. “Nestes países há mais espaço para cortar custos e ganhar com a racionalização de procedimentos, com mais
transparência e menos burocracia”, disse
Azevêdo à Agência Brasil.
O Acordo de Facilitação de Comércio (AFC) foi negociado na Conferência Ministerial da OMC em Bali em 2013.
O AFC busca agilizar o processamento de
mercadorias nas fronteiras. Sua entrada
em vigor abre uma nova fase para reformas que simplificam e desburocratizam
o comércio em todo o mundo, gerando
impacto significativo para os fluxos de comércio exterior, explicou a OMC.
O Brasil ratificou o AFC em março
de 2016 e, portanto, faz parte do grupo
inicial de 110 membros que garantiu a entrada em vigor do acordo.
Segundo a OMC, todos os setores
se beneficiam do acordo. “Alguns, em particular, podem obter ganhos significativos,
especialmente aqueles que dependem de
agilidade adicional nas fronteiras, o que é
o caso de produtos perecíveis (alimentos
em geral, medicamentos) e produtos sensíveis à mudança de estações (setor de

E

calçados, segmentos da moda)”.
“De forma geral, empresas que dependem de insumos importados também
ganham com a maior agilidade e previsibilidade nas transações comerciais, além da
redução de custos nas aduanas. Também
ganham empresas integradas em cadeias
globais de valor, ou com potencial para
participar mais intensamente de fluxos
globais de comércio”, acrescentou a OMC.

posições do acordo a partir do início da
sua vigência.

IMPACTO
De acordo com a OMC, o Acordo
de Facilitação de Comércio deve reduzir o
tempo dos trâmites de exportação em até
dois dias. Para as importações, a redução
será de até um dia e meio. Isso representa
uma redução de 91% e 47% respectivamente em relação ao tempo médio gasto
nesses procedimentos.
A OMC acrescentou que ao facilitar
os trâmites aduaneiros, a implementação
do AFC também deve ajudar novas empresas a participar no comércio exterior.
Segundo a OMC, estimativas mostram
que o número de exportadores nos países
em desenvolvimento pode aumentar em
até 20% quando o acordo estiver plenamente implementado.

PAÍSES PARTICIPANTES
Além do Brasil, mais de 100 outros
membros da OMC ratificaram o Acordo
de Facilitação de Comércio, como Estados Unidos, a União Europeia, China, o
Paraguai, Uruguai, México, Peru, a Coreia,
Turquia, Índia, Rússia e o Chile.
Para Azevêdo, a tendência que o
apoio ao acordo “cresça ainda mais, à medida que as reformas previstas nele sejam
efetivamente implementadas e as vantagens se tornem ainda mais evidentes”.
“Representantes de todas as tendências políticas concordam que a burocracia ao comércio não é um bom negócio. Significa um peso desnecessário nos
ombros dos empresários, aumenta os
custos para o consumidor final e faz com
que o governo aloque recursos de forma
ineficiente, explicou. “Essa lógica econômica fez com que mais de 110 países, incluindo os EUA, ratificassem o Acordo de
Facilitação de Comércio da OMC”, acrescentou o diretor-geral da entidade, questionado sobre o discurso protecionista do
presidente americano Donald Trump.

IMPLEMENTAÇÃO
O AFC prevê que países em desenvolvimento e com menor desenvolvimento relativo possam definir seus cronogramas de implementação de acordo com
sua capacidade e necessidades. Os países
mais vulneráveis também poderão acessar os recursos necessários para cumprir
com as reformas do acordo. A OMC criou
o chamado “Mecanismo do Acordo de
Facilitação de Comércio” para conectar
doadores e beneficiários, divulgar informações e facilitar parceiras.
Os países desenvolvidos se comprometeram a implementar todas as dis-

MEDIDAS PREVISTAS NO AFC
O acordo define uma série de reformas na área de facilitação de comércio. A OMC destaca que ao longo de 12
artigos, o AFC determina medidas para
aumentar a transparência, simplificar e
harmonizar procedimentos, além de reduzir custos e dar mais previsibilidade ao
comércio internacional.
Acesso à informação: O AFC estabelece a publicação das informações específicas relacionadas às exigências para a
importação e a exportação (procedimentos, formulários, documentos, alíquotas,
taxas, regras para classificação aduaneira,

entre outros). Estas informações devem
ser fornecidas na internet se possível. Os
países também devem estabelecer pontos focais para esclarecer dúvidas e, de
preferência, não devem cobrar os usuários
por este serviço.
Consultas prévias: O acordo também prevê que os países tenham um canal de diálogo com importadores, exportadores e outras partes interessadas para
discutir propostas de normas relacionadas
à liberação e ao desembaraço de mercadorias, assim como sobre a adoção de
novas regras no setor aduaneiro.
Pagamento eletrônico: O acordo
encoraja a utilização de meios de pagamento eletrônico para o pagamento de
taxas e encargos aduaneiros.
Processamento pré-chegada: O
acordo exige que os países adotem procedimentos que permitam o processamento
de documentação das mercadorias antes
de sua chegada às aduanas, visando a
acelerar sua liberação quando chegarem.
Coordenação de órgãos aduaneiros: O acordo prevê a coordenação e troca
de informações entre os órgãos envolvidos no desembaraço de uma mercadoria,
evitando duplicidade e atrasos. O acordo
também estabelece a coordenação entre
autoridades aduaneiras de dois países que
compartilhem fronteira. Isto pode incluir,
por exemplo, alinhamento dos horários
de funcionamento das aduanas, compartilhamento de instalações, alinhamento de
procedimentos e controles conjuntos.
Janela única: O acordo prevê que,
tanto quanto possível, os países estabeleçam um canal único para que as empresas
apresentem a documentação exigida nos
trâmites comerciais, evitando que a mesma informação tenha que ser submetida
a diferentes autoridades de governo. Esta
“janela única” deve ser informatizada.
Fonte: Agência Brasil

NORMAS DE COURO, CALÇADOS E
COMPONENTES EM CONSULTA NACIONAL

stão em Consulta Nacional três normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Os projetos foram desenvolvidos pela Comissão
de Estudos de Ensaios Físicos em Couro,
Comissão de Estudo de Conforto de Calçados e, Comissão de Estudos de Substâncias Restritivas em Couro, Calçados e

Componentes, que pertencem ao Comitê
Brasileiro de Couro, Calçados e Artefatos
de Couro – CB-011.
COURO
Determinação da resistência à água
em couros flexíveis. Parte 1: Compreensão
Linear Contínua (penetrômetro). Em con-

sulta até 21/03.
CALÇADOS
Determinação de temperatura internado do calçado. Em consulta até 30/03.
CALÇADOS E COMPONENTES SUBSTÂNCIAS RESTRITIVAS

Determinação de chumbo (Pb) total e cádmio (Cd) total. Em consulta até
23/04.
As consultas estão disponíveis em:
http://www.abntonline.com.br/consultanacional/.
Fonte: ABNT
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10 TENDÊNCIAS PARA O VAREJO GLOBAL EM 2017

A

Era Digital traz diversas oportunidades e
desafios para as empresas – e no varejo
não é diferente. Pelo contrário, o contato
direto com o cliente obriga o setor a se reinventar
e inovar constantemente ou o engajamento do
público acaba escoando de forma muito rápida.
A partir desse cenário, a Bain & Company seleciona 10 tendências para o varejo internacional,
que devem transformar e movimentar o mercado.
Confira:
1- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Mesmo que pareça distante, estamos
cada vez mais próximos do momento em que
programas de computador e máquinas com capacidade de aprendizagem, de resolução dos
problemas e até de tomada de decisões estarão
no dia a dia das empresas. “Não se trata de ficção científica, mas de uma análise dos dados em
massa, que são reconhecidos pelas máquinas e se
transformam em padrões que auxiliam os varejistas a aperfeiçoar as experiências dos consumidores e suas operações”, explica Luciana Batista,
sócia da Bain & Company.
2- AUTOMATIZAÇÃO DAS LOJAS
A automatização das tarefas e de serviços básicos não é exatamente algo novo, mas a
queda nos valores das tecnologias-chave tornou a
implementação desses recursos economicamente
viável. Segundo a consultoria, houve uma mudança no pensamento das varejistas que, em vez de
se perguntarem se a tecnologia funciona, estão
preocupados com quais aspectos do negócio podem ser automatizados. A partir de sensores e câmeras, por exemplo, as empresas podem oferecer uma seleção mais ampla de produtos em um
espaço menor, com disponibilidade diferenciada
e esteticamente agradável para o cliente. Assim,
os colaboradores podem reunir esforços no bom

atendimento especificamente.

essencial responder a esses anseios dos clientes”,
aponta a executiva.

3- CIBERSEGURANÇA
A cibersegurança utiliza softwares e serviços para proteger os sistemas dos computadores
das empresas e também os dados dos consumidores. “No entanto, quanto mais as pessoas migram para tecnologias digitais, maior a proporção
de riscos de ciberataques, que estão cada vez
mais comuns e sofisticados. Com isso, a confiança
do consumidor, que é um dos ativos de maior valor dos varejistas, pode ficar ameaçada”, destaca
Luciana. Embora as violações de dados das empresas do setor representem apenas 6%, por se
tratar de informações pessoais dos clientes, essas
“falhas” ganham destaque na imprensa.

6- MILLENNIALS
São aqueles consumidores que nasceram
na era digital e cresceram usando a internet e as
tecnologias mobile. Comparados aos baby boomers, millenials são duas vezes mais propensos a
comprar online e têm aproximadamente oito vezes mais chances de adquirir os produtos por aplicativos. Além disso, quando se trata de serviços
ao consumidor, aproximadamente 25% desses
consumidores esperam receber uma resposta via
mídias sociais no prazo de 10 minutos, e 30% deles
têm a mesma expectativa de velocidade quando
enviam um questionamento para a empresa.

4- REDES SOCIAIS
Não é mais possível subestimar o poder
desse canal – notícias correm entre comentários e
até boicotes são combinados por meio das redes.
Assim, é imprescindível que as empresas cuidem
de sua estratégia de comunicação, priorizando a
transparência e o bom atendimento ao público.
Fora isso, é preciso se precaver caso uma situação negativa apareça para que seja resolvida da
melhor forma possível. Quando algum evento
crítico acontecer, é importante que haja redução
no tempo de resposta para os consumidores e as
equipes reajam de forma mais eficaz.

7- DIVIDIR, ALUGAR E EMPRESTAR
A economia compartilhada está criando
opções flexíveis e mais baratas sem a necessidade
de compra. Mas esses modelos de negócio não
estão apenas beneficiando consumidores, os varejistas também estão utilizando esses serviços de
economia compartilhada na tentativa de entender
a mudança nas expectativas do consumidor. A
consultoria lembra que, em vez de assinar contratos de longo prazo, mais e mais varejistas estão abrindo lojas temporárias no formato pop-up
e até mesmo alguns shoppings estão reservando
espaço para esse modelo.

5- SAÚDE E BEM-ESTAR
Muitos consumidores afirmam que se
preocupam com a saúde e o bem-estar e estão
dispostos a pagar mais por isso. Prova disso é que
em uma década (2006-2016) as vendas anuais de orgânicos cresceram 10 vezes mais que a
de produtos regulares, mesmo com valores 50%
mais altos. “A tendência saudável e de bem-estar continuará existindo nos próximos anos, e será

8- INOVAÇÃO
Os varejistas estão competindo com concorrentes mais novos que contam com a vantagem de ter barreiras menores para dividir seus
segmentos de alto valor. Ao utilizar o marketing
digital e serviços compartilhados, essas empresas
vendem online diretamente aos consumidores e
com foco em margens altas. Para se estabilizar no
mercado, as empresas de varejo precisam combi-

nar o pensamento das startups com escala.
9- PARCERIAS
O varejo pode adotar e adaptar ideias de
uma variedade grande de experts mundiais para
melhorar a velocidade, aumentar a efetividade e
baixar o custo da inovação. As parcerias permitem
que haja capitalização das leis de vantagem competitiva, redirecionando seus recursos de inovação para as competências centrais. Esse trabalho
pode ser feito tanto com empresas de tecnologia
quanto com influenciadores-chave, e oferecem a
vantagem de um risco relativamente baixo, além
de constituir uma forma mais acessível de apostar
em inovações que seriam muito mais caras (ou
impossíveis) de desenvolver dentro da empresa.
10- REALIDADE AUMENTADA: LENTES
DIGITAIS PARA O MUNDO REAL
A realidade aumentada é uma visão viva
do mundo físico – através de uma câmera de
smartphone, por exemplo – que sofre a influência
de elementos digitais, como gráficos gerados por
computador ou vídeos. Os varejistas estão usando cada vez mais esse recurso para aprimorar
experiências de compra dos consumidores e suas
próprias operações. “Ao permitir que os clientes
testem virtualmente produtos antes de comprar,
é possível reduzir custos associados a devoluções
(especialmente para itens caros ou com retorno
frequente) e até mesmo aumentar a conversão de
clientes”, ressalta Luciana. Operacionalmente, os
varejistas podem olhar para a realidade aumentada como uma maneira de melhorar o design de
lojas – o que deve ajudar na tomada de decisões
de infraestrutura, além de diminuir as despesas de
construção, melhorar o merchandising visual, entre outros benefícios.

Fonte: Portal Novarejo
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Colunista: Olavo Machado Junior
Presidente da FIEMG

A

educação está no DNA do Sistema
FIEMG. O investimento e a busca constantes por ensino de qualidade e inovador trazem resultados positivos para a indústria
mineira. Sempre em parceria com os sindicatos filiados, formamos, anualmente, milhares
de trabalhadores preparados para construir o
futuro de Minas Gerais.
O Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), criado em 1942, e o Serviço
Social da Indústria (SESI), em 1946, integram o
Sistema Indústria desde seus primeiros anos.
Com eles, oferecemos ensino profissionalizante e educação básica. Aqui, é importante frisar:
a atuação histórica, de mais de sete décadas,
só sobrevive com sucesso graças à ousadia de
buscar, de maneira perene, mudanças que tragam resultados práticos para nossas empresas.
Para isso, escolhemos o caminho da
tecnologia e da inovação. Exemplos dessa escolha são os projetos de educação integral e
torneio de robótica, desenvolvidos nas escolas
do SESI. Desde 2013, alunos de 9 a 16 anos
são desafiados a criar soluções, com peças de
Lego e pequenos robôs, para situações reais.
De forma descontraída, estimulamos a criatividade e o gosto pela ciência, pela matemática e
pelas engenharias. Vale destacar que os estudantes contam com a parceria da indústria mineira, que começa desde a educação básica.
As recentes transformações na edu-

EDUCAÇÃO CAMPEÃ
cação, vividas nas 43 escolas do SESI-MG já
trazem resultados. No Enem, principal porta de
entrada para as universidades federais, das 20
primeiras colocações, considerando que são
277 escolas SESI no Brasil, 15 saíram de Minas Gerais. Ao todo, comemoramos, de 2011 a
2015, 2.169 aprovações.
E as notícias que começamos a receber dos candidatos que prestaram vestibulares ou fizeram o Enem no final de 2016 nos
enchem de expectativa. Do SESI de São João
del-Rei, saiu o 1º lugar em Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal de
Lavras (UFLA). Na mesma unidade, comemoramos o 4º lugar em Engenharia de Minas na
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),
além de aprovações em Mecânica (7º lugar) e
Matemática na universidade federal do município (UFSJ). Há ainda resultados positivos em
Tecnologia da Informação no Instituto Federal
do Sudeste de Minas Gerais (Ifet).
Da unidade de São Gonçalo do Sapucaí, vêm os primeiros colocados em Engenharia de Alimentos do IFMG e em Letras da UFLA,
além do 2º em área básica de ingresso nas engenharias e do 4º em Ciências Biológicas, ambos na UFLA. Da mesma escola vem o 8º lugar
em Engenharia Biomédica no Inatel. De Pouso Alegre, também já tivemos boas notícias.
Vem de lá o 5º lugar em Engenharia Química
no IFMG e o 6º lugar em Engenharia Mecâni-

ca na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI),
além de uma aprovação na USP, em Engenharia Agrônoma. Tudo isso é uma amostra dos
profissionais com os quais a indústria mineira
poderá contar nos próximos anos.
No SENAI, trilhamos o mesmo caminho. Não por acaso, o maior investimento (em
curso) na área de inovação em Minas Gerais é
do Sistema FIEMG. No Centro de Inovação e
Tecnologia (CIT) do Horto, em Belo Horizonte,
estão sendo aplicados R$ 150 milhões. Em Itajubá, estamos erguendo o maior laboratório de
eletricidade de alta potência da América Latina,
com recursos da ordem de R$ 400 milhões.
No CIT, abrigamos o Laboratório Aberto: um ambiente de aprendizado criado para
receber pessoas com diferentes perfis e habilidades. Está lá um espaço para prototipagem
rápida, onde engenheiros do SENAI construíram, nos últimos meses, duas próteses para
crianças que nasceram com má formação de
membros superiores. Em agosto passado, a
menina Maria Luiza Scheidegger, de apenas
3 anos, realizou o sonho de andar de bicicleta com a ajuda de um braço de bioplástico
impresso em 3D. Neste janeiro, foi a vez de
Mateus Moreira, de 11 anos, bater bola com o
goleiro Fábio, do Cruzeiro, usando uma mão
desenvolvida em parceria com a empresa 3D
Lopes. São todos produtos inovadores de uma
indústria responsável.

Se depender do SENAI-MG, mão de
obra para continuar construindo-a não vai
faltar. São 87 escolas. De 2011 a 2016, formaram-se mais de 403 mil trabalhadores bem
preparados. Comprovamos: na mais recente
edição da WorldSkills (2015), maior competição
mundial na área do ensino profissionalizante, o
Brasil sagrou-se campeão com a participação
fundamental do nosso estado. Das 27 medalhas conquistadas pelo país, sete vieram de
alunos do SENAI-MG.
Juntos, SESI-MG e SENAI-MG promovem, ainda, a Escola Móvel. O projeto, criado
em 2011, já passou por mais de 300 cidades
e formou quase 47 mil pessoas. Seu objetivo
é oferecer cursos de curta duração em dezenas de ofícios. Sem exigir qualificação prévia,
criamos condições para que os estudantes, de
qualquer idade, possam gerar renda própria no
local onde vivem. Resgatamos dignidade e autoestima, movimentando a economia mineira.
Neste mês, no último dia 12, a FIEMG
completou 84 anos de história. Nestas mais de
oito décadas, atuamos, sempre, com a certeza
de que a importância de uma entidade de classe se mede pelos resultados que é capaz de
oferecer aos seus representados. E sabemos:
somente com educação de qualidade construímos empresas competitivas e preparadas para
o mercado global. É o que buscamos em parceria com os 138 sindicatos de nossa indústria.
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