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13ª FENOVA É REALIZADA NO EXPOMINAS

Do dia 18 a 20 de fevereiro, lojistas e demais profissionais do setor concentram todos os olhares na Fenova – Feira de Calçados de Nova Serrana. Alcançando sua 13ª
edição, a Fenova apresenta todas as novidades para a coleção outono-inverno. São

mais de 200 marcas reunidas durante a Fenova, que será realizada no Expominas,
em Belo Horizonte

FIEMG COMEMORA 80 ANOS COM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

E-SOCIAL

Para encerrar as comemorações dos 80
anos da FIEMG, as regionais da entidade receberão várias atrações culturais.
Em Nova Serrana, a banda mineira
Skank e a Orquestra de Câmara Sesiminas são as atrações confirmadas. O
evento será dia 10 de maio, no Centro
de Convenções da cidade.
VEJA MAIS > PG 05

VEM AÍ

VEJA MAIS > PG 03

Tem dúvidas sobre o E-social? O contador Alberto Correia esclarece mais
sobre as mudanças e adaptações que as
empresas deverão fazer para cumprir as
obrigações acessórias. Não deixe de se
informar sobre o assunto.
VEJA MAIS > PG 08
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EDITORIAL
Depois de muitos meses de trabalho e dedicação, estamos na semana de realização da 13ª Fenova. É
isso mesmo. A Feira de Calçados de
Nova Serrana - Fenova chega a sua
13ª edição, com mais de 230 marcas
expositoras entre os dias 18 e 20 de
fevereiro. O Sindinova comemora e
compartilha com cada leitor, associado, lojista e entidade parceira mais
uma Fenova realizada em Belo Horizonte. Esse ano será a segunda edição da feira no Expominas e a equipe
do Sindinova deseja muito sucesso a
cada expositor da 13ª Fenova.
Ainda nesta edição do Jornal Sin-

dinova você confere os cursos oferecidos pelo Sindinova e uma agenda
de feiras. São oportunidades de capacitação, crescimento e atualização,
portanto, programe-se e participe.
Sabendo da importância de levar
um bom conteúdo até você, leitor,
essa edição circula com 12 páginas
e muita informação. Não deixe de ler
sobre e-social, obrigações ambientais, parcerias para adequações das
NR’s e sobre o anúncio da 14ª Fenova, que já tem dia e local para ser realizada.
Obrigado pelo voto de confiança
e boa leitura!

FIQUE POR DENTRO

SINDINOVA FORMA CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL

25

profissionais do polo
participaram do curso
“Departamento Pessoal”,
realizado do dia 28 de janeiro a 06
de fevereiro no Sindinova. De acordo com o instrutor Rogério Antônio
Ferreira, o curso foi uma oportunidade para que os alunos aprendessem principalmente a fundamentação das leis trabalhistas. “O curso
teve o objetivo de apresentar para
essas pessoas que já estão na área,
à fundamentação das práticas que
hoje elas já desempenham, muitas
vezes sem conhecimento profundo”, revela.
O instrutor ressalta que a fundamentação oferece mais segurança
ao profissional no dia-a-dia. “Com

D

o curso o profissional sabe qual o
real motivo de agir no ambiente de
trabalho, ou seja, fica embasado na
legislação, o que proporciona segurança e evolução dentro das suas
oportunidades de trabalho. E com
isso tem o retorno para o polo de
forma geral, com o amadurecimento
das suas atividades e relações de trabalho com os funcionários”, destaca.
A aluna Jéssica dos Santos, da
empresa DJ Gorgurões, sempre
participa dos cursos oferecidos pelo
Sindinova e aprova o conteúdo destacado pelo instrutor. “Já atuo na
área e o curso serve para uma atualização de conteúdo. O instrutor
também tira nossas dúvidas. Gostei
muito”, revela.

SISTEMA PRODUTIVO X ELIMINAÇÃO DE PERDAS

o dia 03 a 07 de fevereiro,
profissionais do polo receberam capacitação durante
o curso “Técnicas de produção em
calçados com base no sistema Toyota”, ministrado por Salvatore Puglia,
do Senai do Rio Grande do Sul.
O foco do curso foi oferecer conteúdo técnico aplicável de supervisão da produção, objetivando a eficácia dos resultados operacionais
com garantia da qualidade, controle dos desperdícios e ganho de produtividade. “Para você ganhar, você
precisa parar de perder. Nosso curso é baseado na eliminação total de
perdas. Os alunos absorveram bem
isso. É preparar Nova Serrana para

um mercado que está vindo, para
novos desafios. Foi uma matéria
dinâmica e pude apresentar vários
cenários”, revela Salvatore.
João Carlos da Silva, da empresa
Lançamento Indústria de Calçados,
aprovou o conteúdo do curso. “Foi
ótimo o conteúdo e eu tenho certeza que todo aprendizado será colocado em prática. Recebemos uma
apostila para acompanhamento e a
explicação em sala de aula foi ótima. Participei do curso por indicação do meu chefe e já vamos aplicar
o conhecimento na fábrica. Gostei
muito de participar e já garanti minha inscrição para outro curso do
Sindinova”, afirma.
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ESPECIAL 13ª FENOVA

C

onsolidada entre as principais
feiras calçadistas do Brasil, a Fenova chega a sua 13ª edição. A
feira, idealizada e organizada pelo
Sindinova será realizada pelo segundo
ano consecutivo na capital mineira e
apresentará aos lojistas do país, todo o
potencial do polo de Nova Serrana. O
evento é considerado a maior feira de
calçados de Minas Gerais.
Do dia 18 ao dia 20 de fevereiro de
2014, o Expominas, em Belo Horizonte
recebe a Fenova. O evento segue a tendência nacional de regionalização de
feiras, onde compradores e expositores
têm contato mais aproximado, o que
possibilita melhores negócios e atendimento personalizado.
Durante a feira, serão apresentados os lançamentos e as novidades das
coleções outono/inverno 2014 para
lojistas, representantes comerciais e
importadores. Produtos de qualidade
e preços competitivos que estarão nas

vitrines de todo o país.
Aliado ao tamanho e à modernidade do Expominas, a realização da feira
na capital mineira traz inúmeras outras vantagens, como fácil acesso aos
aeroportos da Pampulha e de Confins,
além de ampla rede hoteleira, o que facilita o acesso do lojista ao evento.
Diversas empresas participam do
evento, o que representa uma infinidade de marcas de calçados reunidas em
um só lugar. A expectativa é que mais
de R$50 milhões em negócios sejam
movimentados.
Durante os três dias de evento, o
Sindinova espera um público estimado
de dez mil pessoas.
Data: 18 a 20 de fevereiro de 2014
Horário: 10h às 19h
Abertura oficial: dia 18 de fevereiro às
09h30
Local: Expominas
Av. Amazonas, 6030, Gameleira
Belo Horizonte – MG

13ª FENOVA: BOAS EXPECTATIVAS

C

om 27 anos de fundação, a empresa Rebote, de Nova Serrana estará
presente na 13ª Fenova. De acordo com a gerente de vendas da empresa, Carolina Iny, a marca já é veterana
em exposições da Fenova. “Todo ano
apresentamos nossos produtos durante a feira. Os clientes e representantes
da marca estão confiantes nos resul-

O

tados a serem obtidos. Acredito que o
fluxo de clientes será intenso”, revela.
Para atrair ainda mais lojistas, muitas
novidades serão apresentadas. “Estamos trabalhando com foco em uma
nova coleção, com modelos atuais e
lindas combinações para serem expostas na Fenova, junto com as peças que
já são preferência dos clientes”, afirma.

SEVEN ESTARÁ NA FENOVA PELA 1ª VEZ

utra marca que já garantiu espaço na Fenova, foi à empresa
“Seven”. De acordo com a gerente comercial da empresa, Sabrina
Salles, essa será a primeira vez que a
Seven participa da Fenova. “A primeira
vez que participamos de uma feira foi
na Couromoda, no ano passado. Resolvemos participar pelo retorno que as
feiras têm dado a empresa”, revela.
Sobre a participação na 13ª Fenova, Sabrina garante que a organização
do evento foi um diferencial para confirmar a presença da empresa Seven.
“Visitamos a Fenova ano passado,
gostamos da organização e acreditamos que o retorno na Fenova também
será positivo”, afirma.
Para agradar os lojistas, a Seven

lança durante a Fenova alguns modelos novos e mantém um dinamismo
nos setores da fábrica, para atender a
demanda de pedidos. “Apesar de ter
apresentado novos produtos na Couromoda, também vamos expor lançamentos durante a Fenova. Teremos
nossos modelos casuais com estampas da estação, botinhas com o cano
curto e solados diferenciados. Já estamos trabalhando com prazo de entrega reduzido, para atender o cliente em
tempo hábil”, finaliza.
Fundada há 43 anos, a Seven
mantém uma produção diária entre 1.400/1.500 pares de calçados e
atualmente está com 60 funcionários, com meta de contratação de
mais 20 colaboradores.

NOVAS MARCAS CONFIRMADAS NA 13ª FENOVA

N

ovas marcas confirmaram presença na 13ª edição da Fenova.
Considerada a maior feira de calçados de Minas Gerais, o evento será
realizado entre os dias 18 e 20 de fevereiro de 2014, no Expominas, em Belo
Horizonte.
Entre os mais novos expositores
da Fenova, estão: Soft Mania, Spézzio,
Stabilize, Bretão Boots, Nádia Talita,
Clio Style, Manchester, HRX, Facoos
– Anna Rios, Walk Way, Tina Teen,
Diva Rara e Flor da Pele.
De acordo com Henrique Lacerda,
será a primeira vez que a Flor da Pele

participará da Fenova e as expectativas são boas. “Nossa expectativa
é muito grande, pois estamos acreditando em um grande volume em
vendas e criação de novos contatos.
Estamos preparados para um grande
evento como a Francal e CouroModa,
as quais sempre participamos e tivemos resultados positivos”, revela.
A Flor da Pele foi fundada em
1998, em Franca e prepara novidades
para a Fenova. “Estamos preparando
novos modelos através de pesquisas
efetuadas com base nas próximas tendências”, afirma Henrique.
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NOVIDADE

SINDINOVA ANUNCIA DATA DA PRÓXIMA FENOVA
Feira será realizada em Nova Serrana

O

Sindinova já tem data e local
marcado para a próxima edição
da Fenova. Seguindo a tradição
de anunciar a feira durante o evento
atual, o Sindinova oficializa que a 14ª
Fenova será realizada entre os dias 12
e 14 de agosto de 2014, em Nova Serrana, no Centro de Convenções.
De acordo com o presidente do sindicato, Pedro Gomes da Silva, a preparação para a 14ª Fenova já começou e
a realização de uma feira em Nova Serrana atende o desejo dos empresários
associados. “É com alegria que realizaremos em agosto a próxima edição
da Fenova em Nova Serrana. Sabemos
que temos o apoio e acolhida durante a Fenova de Belo Horizonte, mas o

Sindinova atende o desejo dos associados, de que o município que dá nome a
feira seja contemplado com mais uma
edição da Fenova”, revela.
O presidente destaca que para as
empresas participantes da edição atual, será concedido um desconto ao expositor que também garantir presença
na 14ª Fenova. “Nosso objetivo é de
que o expositor esteja sempre presente na Fenova. Isso é importante para
os lojistas e visitantes, pois cria uma
identidade e agrega valor a marca do
expositor”, afirma.
A equipe do Sindinova já iniciou
os preparativos para a 14ª Fenova e
na página 07 do Jornal Sindinova é
possível conferir a nova identidade da

feira. Desenvolvida pela agência Griffe
de Ideias, o novo conceito apresentado pela agência faz alusão à união do
calçado feminino ao tênis; primeiro
produto desenvolvido em Nova Serrana, fazendo com que a cidade seja
reconhecida como capital nacional do
calçado esportivo.
Estandes
A comercialização de estandes para
a 14ª Fenova teve início e muitas empresas que estão na edição atual já reservaram um espaço para expor em Nova
Serrana. Para participar da maior feira
de calçados de Minas Gerais ao lado de
grandes marcas, reserve seu espaço. Informações: Edimar Góis - edimarsindinova@gmail.com (37) 9973-4784

PARCERIA COM O ESCRITÓRIO “MARTINS FREITAS
ADVOGADOS ASSOCIADOS”

O

Sindinova reforça que firmou
parceria com o escritório “Martins Freitas Advogados Associados” para que seus associados tenham
garantido, por meio de uma ação judicial, o direito à restituição das contribuições previdenciárias (INSS) que
foram pagas indevidamente sobre as
parcelas indenizatórias, tais como
aviso prévio indenizado, um terço de

P

férias, férias gozadas e auxílio doença
pago nos primeiros quinze dias.
Os valores a serem restituídos estão
prescrevendo, o que torna necessário
o ajuizamento da ação o mais rápido
possível. Para o ajuizamento da ação
será necessário apenas assinar a procuração e o contrato (nos termos firmado
com o Sindinova) e providenciar uma
cópia simples do contrato social e da

última alteração contratual. Não é preciso apurar os valores recolhidos indevidamente para entrar com esta ação.
O escritório de advocacia informa
que entrará em contato para esclarecimento e somente empresas no lucro
presumido ou real estão aptas a aderir
a esta ação conjunta.
Já está disponível na recepção do
Sindinova, uma carta-apresentação

sobre o procedimento a ser realizado
pelo escritório Martins Freitas Advogados Associados e caso a empresa
tenha interesse em entrar com a ação
judicial, o contrato de prestação de
serviço também já está disponível aos
associados.
Contato da filial em Divinópolis: (37) 3214-3635 / site:
www.martinsfreitas.com.br

SKANK E ORQUESTRA SESI ABRILHANTAM
COMEMORAÇÃO DE 80 ANOS DA FIEMG

ara encerrar as comemorações
dos 80 anos da FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais, várias atrações culturais
foram programadas para suas regionais espalhadas pelo Estado. Para a
Regional Centro-Oeste, o local escolhido para receber a festa foi a cidade de
Nova Serrana, no Centro de Convenções. O evento será realizado dia 10 de
maio, com apresentação da Orquestra
de Câmara Sesiminas e da banda mineira de pop rock Skank.
Para o presidente da FIEMG Regional Centro-Oeste, Afonso Gonzaga, a
comemoração é uma forma de agra-

decer a todos os profissionais da Indústria do Centro-Oeste Mineiro. “Os
profissionais, que em muito contribuíram para o desenvolvimento e crescimento de nossa região, merecem
esse espetáculo. Sempre trabalhamos
em prol do desenvolvimento da indústria, buscando o fortalecimento do
setor através de ações e parcerias que
promovam o aumento da competitividade, levando ao desenvolvimento
econômico e social do Estado e agora
queremos festejar com todos os envolvidos”, afirma.
O evento será gratuito e reunirá
toda comunidade industrial da região.

LEI FLORESTAL MINEIRA E OBRIGAÇÕES
AMBIENTAIS LEGAIS PARA 2014

R

ecentemente foi aprovada a Lei
nº 20.922, de 16 de outubro de
2013, que trata da política florestal e de proteção à biodiversidade no
Estado de Minas Gerais, também conhecida como a Lei Florestal Mineira.
A lei é fruto das discussões para adequação da legislação mineira ao conteúdo do Novo Código Florestal (Lei

Federal nº 12.651/12) e Lei do Sistema
Nacional de Unidade de Conservação –
SNUC (Lei Federal nº 9.985/00).
A Lei Florestal Mineira estabelece as
áreas onde existem restrições de uso e regras para a supressão de vegetação no Estado. Dentre elas, destacam-se as APPs, Reservas Legais e Unidades de Conservação.
Por esse motivo, a Gerência de Meio

Ambiente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg)
elaborou uma cartilha sobre a Lei Florestal Mineira e outra cartilha sobre as
obrigações legais ambientais previstas
para 2014.
Para conhecer o material desenvolvido pela Fiemg sobre a Lei Florestal Mineira e também sobre as obrigações am-

bientais legais para 2014, acesse os links
abaixo e faça download das cartilhas:
Lei Florestal Mineira:
http://bit.ly/1ePjEEv
Obrigações legais
para 2014:
http://bit.ly/1jaVo5d

ambientais
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Venha participar da maior feira
de calçados de Minas Gerais

www.fenova.com.br
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A FOLHA DE PAGAMENTO DIGITAL CHEGOU. E AGORA?

C

om a premissa de consolidar o envio das obrigações acessórias para a Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Receita Federal e Ministério do Trabalho e
Emprego, o Governo Federal desenvolveu o Sistema de Escrituração Fiscal Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social).
Com a finalidade de prestar informações pelo empregador, relativa à contratação de empregados, utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculos
empregatícios em vários momentos distintos e de maneiras distintas, entra em
vigor já neste, sendo obrigatório para todas as empresas, cujos arquivos deverão

ser transmitidos e armazenados no Ambiente Nacional do e-Social, ou seja, entramos na era da “folha de pagamento digital”.
Para ajudar aos associados do SINDINOVA a entender um pouco melhor como
se dará esse processo e o que ele impacta em termos de educação, organização e
cumprimento de obrigações de acordo com a legislação por parte das empresas,
o contador e professor Alberto Correia Pinto Júnior, da AKONT Contabilidade e
Gestão da Informação Digital, especialista em auditoria e planejamento tributário, é o nosso entrevistado da semana.

Quais são as obrigações que serão
substituídas?
Serão substituídas pelo e-Social cerca de 80% das obrigações acessórias,
tais como o Livro de Registro de Empregado, Folha de Pagamento, Guia de
Recolhimento do FGTS (GFIP), Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS),
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), Comunicação Acidente de Trabalho, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), Termo de Rescisão e Formulário do Seguro Desemprego.

e previdenciários, tudo praticamente
em tempo real, com isso, muito embora o Governo Federal promova o SPED
como um facilitador para as empresas –
na verdade nada mais é do que a utilização de ambiente digital, documentação
e assinaturas eletrônicas, sistemas e softwares complexos para verificação do
cumprimento das obrigações tributárias
principal (pagamento) e acessórias (declarações, informações, e registros), ou
seja, um facilitador fiscalizatório com
validade jurídica, o que significa que os
documentos enviados pelo SPED detêm
caráter de prova perante o Judiciário e
demais áreas da Administração.
Sendo assim, será desafiador o processo de migração, implicando no saneamento dos bancos de dados, atualizar,
padronizar e unificar os cadastros dos
trabalhadores, capacitação de profissionais da área, conscientizando-os da importância do projeto e avaliar a aderência
das aplicações utilizadas nos processos
de trabalho de acordo com a legislação.

Qual o prazo previsto para implantação do e-social?
Através Circular no 642/2014 a Caixa
Econômica Federal oficializou os prazos
para transmissão do e-social. Para as
empresas tributadas pelo Lucro Real até
junho de 2014 deverá ser feito o cadastro
inicial, até julho o envio da folha de pagamento e novembro a substituição da
GFIP-Sefip. Para as empresas tributadas
pelo Lucro Presumido, Simples Nacional e demais empresas até novembro de
2014 deverá ser feito o cadastro inicial e
o envio da folha de pagamento e janeiro de 2015 a substituição da GFIP-Sefip.
A substituição da DIRF, RAIS, CAGED e

O

outras deverão ser feitas a partir de janeiro de 2015, mesma data em que começa a ser utilizado o módulo da reclamatória trabalhista.
Qual é o impacto que o e-Social
trará para as empresas em termos
operacionais?
Pode-se afirmar que deverá haver
modificações importantes na rotina
operacional das empresas que terão
que ser monitoradas permanentemente por softwares de departamento pessoal e programas especializados em
auditoria em arquivos digitais, extremamente conectados com a legislação
trabalhista e previdenciária.
Será exigido das empresas informações detalhadas dos trabalhadores,
folha de pagamento, dados tributários

Como as empresas deverão se preparar e quais investimentos na
área tecnológica e profissional para
atender essa demanda?
Primeiramente, as empresas devem
ficar atentas ao cronograma do e-So-

cial, para se organizarem e terem tempo suficiente para implantar e se adaptarem a cada fase do projeto.
É de grande importância para os
cumprimentos das obrigações do e-social além das empresas avaliarem se
suas práticas estão de acordo com a
legislação, o investimento na sua estrutura tecnológica, com atualização
de softwares operacionais, certificados
digitais e na definição de uma gestão
compartilhada envolvendo todos os setores da empresa, definindo a responsabilidade e o papel de cada setor no
projeto: pessoal, recursos humanos, fiscal, contábil, jurídico, financeiro e tecnologia da informação, capacitando-os
para serem capazes de compreender e
controlar o sistema do e-Social.
Alberto Correia Pinto Júnior
Contador, professor e empresário,
Pós-Graduado em Auditoria Tributária,
MBA em Gestão de Negócios e Bacharel
em Direito, sócio da AC&F Contabilidade Gerencial de Bom Despacho, AKONT
Contabilidade e Gestão da Informação
Digital de Nova Serrana e Contabilidade 2000 de Divinópolis, professor no
curso de ciências contábeis da UNIPAC,
lecionou no curso de ciências contábeis
e pós-graduação em auditoria na FANS.

SINE SOLICITA ÀS EMPRESAS INFORMAÇÕES SOBRE
VAGAS DISPONÍVEIS

Sindinova recebeu no último
dia 12, a visita do coordenador
do Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Nova Serrana, Geraldo
Magela. Na oportunidade, Pefinho,
como é conhecido na cidade ressaltou
a importância das empresas informarem ao Sine as vagas disponíveis para
atualização do banco de dados e principalmente, para o encaminhamento
de profissionais que estão em busca de
uma oportunidade. “Se as vagas estiverem disponibilizadas no sistema do
Sine, nós teremos como encaminhar
o trabalhador à empresa. É muito importante que a empresa entenda que o
Sine é um facilitador entre a disponibilidade de vagas e o preenchimento da
mesma. O serviço é totalmente gratuito”, pontua.
O encaminhamento do profissional
é feito em horário definido pela própria
empresa, juntamente com o currículo.
“Desta forma é possível ter acesso à fi-

cha cadastral do trabalhar, com todos
os dados e funções que ele já exerceu.
Essa informação é importante para a
empresa”, destaca.
O coordenador reforça que a empresa pode informar ao Sine as vagas
por e-mail, telefone, site e até mesmo
por formulário. “Os dados para cadastrar uma nova vaga são simples. Para
que a vaga seja de qualidade ou mais
atrativa, quanto mais informação melhor, como benefícios, faixa salarial e
horário de trabalho. Isso é um facilitador na hora de fazer o encaminhamento”, revela.
Saiba como cadastrar as vagas disponíveis na sua empresa:
Email:
sine.novaserrana@trabalho.
mg.gov.br
Telefones: (37) 3226-4790 ou 157
Site: http://bit.ly/1dne8eJ
Formulário: disponível no Sine e
pode ser solicitado por email ou telefone acima.

PROGRAME-SE:
13ª FENOVA
18 a 20 de fevereiro
Horário: 10h às 19h
Expominas
Belo Horizonte - MG
www.fenova.com.br

40 GRAUS
11 a 13 de março 2014
Horário: 10 às 18h
Centro de Convenções de Natal
Natal – RN
www.feira40graus.com.br

FIMEC
18 a 21 de março
Horário: 13h às 20h
Fenac
Novo Hamburgo – RS
www.fimec.com.br

SALÃO INTERNACIONAL DO COURO
E DO CALÇADO – SICC
26 a 28 de maio
Horário: 09 às 19h
Serra Park - Gramado – RS
www.sicc.com.br
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ECONOMIA - Colunista convidado desta edição: Diogo Reis
Bacharel em Administração pela PUC MINAS e MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Atualmente consultor e instrutor do Sebrae Minas nas
áreas de Finanças e Marketing para micro e pequenas empresas.

FLUXO DE CAIXA: A “BOLA DE CRISTAL” DO EMPRESÁRIO

U

ma das sensações mais desagradáveis vividas na microempresa é o “susto” na hora de pagar
compromissos diante da falta de dinheiro em caixa. Imediatamente o empresário pega o telefone e liga para o
gerente do banco em busca de uma solução para “apagar o incêndio”. A solução invariavelmente passará por uma
das seguintes possibilidades: desconto
de duplicatas, conta garantida, cheque
especial, antecipação de recebíveis do
cartão de crédito, desconto de cheques
etc. Essas alternativas, na maioria das
vezes, têm um custo financeiro elevado. O que fazer então?
A ferramenta que facilita o trabalho

de enxergar o futuro da empresa é o
fluxo de caixa. Ela possibilita a visualização e compreensão das movimentações financeiras em um período preestabelecido. Esse período depende dos
prazos concedidos aos clientes e prazos negociados com os fornecedores,
podendo ser diário, semanal, mensal,
semestral e etc.
O fluxo de caixa é um instrumento
gerencial que possibilita ao empresário controlar e informar todas as entradas e saídas de valores atuais e futuros. É composto dos dados obtidos
dos controles financeiros, tais como:
contas a pagar, contas a receber, vendas, despesas, saldos de contas e todos

os demais elementos que representem
as movimentações de dinheiro da empresa. Uma boa previsão de vendas e
despesas contribui ainda mais para o
melhor aproveitamento da ferramenta.
O fluxo de caixa é imprescindível na
tomada de decisões. Com a tranquilidade de ter a visão de futuro, ou seja, uma
ideia de como a situação financeira estará nos próximos períodos, é possível
antecipar algumas decisões importantes como, redução de despesas sem
comprometer o lucro, planejamento de
investimentos, organização de promoções para desencalhe de estoque, planejamento de aquisição de empréstimos,
negociação para ampliar o prazo com

fornecedor e outras medidas para que
possíveis dificuldades financeiras possam ser evitadas ou minimizadas.
A essa altura você deve estar se perguntando: será que eu posso ter essa
“bola de cristal”? A notícia animadora
é que possivelmente todas as informações já estejam disponíveis na sua
empresa, bastando apenas aplicar a ferramenta por meio de uma planilha eletrônica do Excel! Então, mãos à obra!
Os Pontos de Atendimento do Sebrae Minas oferecem orientação a empresas e futuros empreendedores em
todo o estado de Minas Gerais, por
meio de consultorias, oficinas, cursos,
seminários e workshops.

ADMINISTRAÇÃO - Colunista convidado desta edição: Luís Carlos Krupp
Especialista em Gestão e Processos - Professor universitário e consultor empresarial
E-mail: prof.luiskrupp@fanserrana.com.br

T

GARGALOS PRECISAM SER GERENCIADOS

enho visto ao longo dos últimos
anos, muitas empresas – diretores
e gestores – que não sabem a razão da perda de produtividade de suas
linhas de produção. Tal situação é muito preocupante, pois prejudica diretamente a estabilidade e competitividade
da empresa em seu mercado frente aos
concorrentes. Posso dizer que a solução
está mais próxima do que você imagina. Nos próximos parágrafos, detalharei de maneira clara e objetiva como é
possível resolver este problema.
Se você parar para analisar, verá
que tudo o que gira a sua volta faz parte de um processo. Tudo o que você realiza em sua vida é por meio de vários
processos interdependentes. Um processo pode ser complexo como transformar inúmeros insumos em calçados
acabados, ou simples como escovar os
dentes após uma refeição.
Um processo é subdivido em atividades, e estas, possuem capacidades
produtivas diferentes umas das outras.
A atividade de menor capacidade é
uma restrição ao processo, a qual nós
chamamos de GARGALO.
Então, podemos dizer que a capacidade produtiva máxima de uma linha
de produção é igual a do seu gargalo?

Com certeza SIM!
Imagine que em uma empresa há
uma montagem com capacidade de
produção de 1000 pares por dia, mas
seu pesponto tem capacidade de produção de 800 pares por dia. Quantos
pares de calçados serão produzidos em
um dia de trabalho? Já entendeu, não
é... No máximo 800 pares.
O físico e pesquisador israelense
Eliyahu Goldratt desenvolveu um estudo, no qual, buscou um método científico para o gerenciamento dos gargalos de processo. Através deste estudo,
elaborou a metodologia mundialmente conhecida: TOC – Theory of Constraints, no Brasil, chamada de Teoria
das Restrições.
Atualmente, TOC é considerada por
praticamente toda a classe acadêmica e
profissional como a metodologia mais
eficiente para o gerenciamento de gargalos. Seu objetivo é aumentar a produtividade dos processos elevando a
capacidade do gargalo.
Abaixo segue a descrição das cinco
etapas para a aplicação prática da metodologia nas empresas:
Etapa 1 – Identificar o gargalo: primeiramente, você deve procurar por
toda a empresa, os sinais de onde o

processo sofre restrições, ou seja, perda de capacidade produtiva. Estes sinais podem ser: excesso de estoques
em determinados pontos, horas extras
pontuais, ociosidade em atividades
subsequentes, etc.
Etapa 2 – Explorar o gargalo: é importante avaliar detalhadamente o trabalho da atividade identificada como
gargalo. Você pode fazer uso de ferramentas como estudo de tempos, análise de movimentos, TUE – taxa de utilização do equipamento e entrevistas
com os operadores.
Etapa 3 – Subordinar todo o processo
em função do gargalo: esta é a etapa
mais complexa, pois é muito difícil de
romper alguns paradigmas, como por
exemplo, fazer com que os setores da
empresa se ajudem com o intuito de
“reduzir o peso” da atividade gargalo. É importante distribuir tarefas aos
setores que possuem menos carga de
trabalho e que possuem capacidade
produtiva ociosa.
Etapa 4 – Elevar a produtividade do
gargalo: para elevar a produtividade
do gargalo é preciso, “encontrar mais
capacidade”, ou seja, fazer com que o
recurso gargalo consiga produzir mais
do que está habituado. Isso é possível

com a melhoria de processos, a adaptação de novas máquinas e dispositivos, alocação de mais mão-de-obra e
eliminação de desperdícios diversos.
Etapa 5 – Voltar a etapa 1: após a conclusão das quatro etapas anteriores é
importante voltar a primeira, embora
a capacidade do gargalo em questão
tenha sido elevada, sempre haverá um
novo gargalo. Portanto, o gerenciamento dos gargalos deve ser executado continuamente pelas empresas.
A aplicação da metodologia TOC
não é complexa e tampouco necessita de grande investimento financeiro.
No entanto, deve ser aplicada de forma
contínua com o envolvimento de todos
os gestores e colaboradores da empresa, pois só assim, será possível alcançar resultados positivos REAIS.
Até hoje, nunca participei de um
projeto de implantação da metodologia
TOC que não tenha gerado resultado
positivo ao processo produtivo. É obvio
que alguns projetos resultam em aumento de produtividade de 10% ou 15%,
mas já participei de projetos em que alcançamos resultados superiores a 50%.
Então, não perca mais tempo, envolva a equipe e comece a transformação na
sua empresa hoje mesmo. Bom Trabalho!
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AGENDA DE CURSOS FEVEREIRO
Curso

Custos e Formação de Preços Industriais –
“Apuração de Custos e Formação de Preço
de venda”

Desenho e projeto de calçados
(manual e computador)

Data

Instrutor

Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

17 a 21 de fevereiro
(2ª a 6ª feira)
19h às 22h

Paulo Dias de Almeida
Profissional graduado em Administração de
Empresas pela PUC Minas; MBA em Gestão
Industrial, pela Fundação Getúlio Vargas e
mestrando em Administração. Atua há oito
anos como consultor industrial. 28 de experiência em indústrias.

15h

2x R$ 125,00

2x R$ 162,50

20/02 a 20/06
(5ª e 6ª)
19h às 22h

Pierre Pedroso Lopes
Professor Universitário com 13 anos de carreira
acadêmica com passagens por SENAI, CEFET, e diversas Universidades do estado lecionando cursos
na área de calçados. Atua como Designer de Calçados desde 1995 em empresas de praticamente todos
segmentos, desde femininos de moda a esportivos.

90h

4x R$ 300,00

4x R$ 390,00

Outras informações: (37) 3228-8500 – falar com Marta Helena

MODA - Colunista convidado desta edição: Paula Pessoa
Diretora de Estilo Amaia
Master em Design de Calçados - IED - Barcelona
Pós- Graduada em Gestão de Negócio com ênfase em MKT

O

AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS PARA O INVERNO 2014

inverno de 2014 vem com misturas bem interessantes. Do
clássico ao punk, os sapatos
destacam-se por misturar estilos e
criar combinações inusitadas.
Abaixo listo os itens chave da estação:
1 – Botas
A bota como sempre é o calçado
oficial do inverno. Para este ano, destacam-se três estilos principais:
Ankle Boots - Aqueles calçados que
fazem um mix de sandálias abertas
com botas fechadas, que voltam nesta
estação com um estilo mais pesado:
com um pouco de plataforma, salto
grosso e bico levemente fino.
Chelsea boots - São aquelas botas
com elástico na lateral. Apareceram
neste inverno repaginadas, com um ar
mais urbano, tendendo a ser o must
have da estação.
Botas estilo folk – São as botas de
cano curto, com muitas fivelas e apliques.
2 – Sandálias
Para este inverno o que se destacaram foram as sandálias com tiras finas
e delicadas na parte superior, mas com
saltos grossos ou finos. Outro detalhe

interessante foram os recortes, que destacaram em muito os modelos.
3 – Detalhes
Fivelas – os sapatos, de uma forma
geral, nesta temporada, vêm cheios de fivelas.
Abertura no calcanhar – foi desta-

que nos desfiles internacionais e tem
tudo para virar tendência.
Salto - Neste inverno destacaram se
os saltos grossos, mas o salto fino não
chegou a perder seu espaço.
4 – Animal Print
Inverno sem animal print não é

inverno. Não é um dos maiores destaques desta vez, mas é e sempre será um
curinga, chic e moderno.
5- Preto e Branco
Uma das cores, ou melhor, combinações de cores que mais se destacaram nesse inverno é o tradicional P&B
(Preto e Branco). Ele aparece em mistura de couros, mas também em estampas como: pied de poule, zebras, póas,
entre outros.
6- Cores
Em relação às cores, além do P&B,
outras também se destacaram neste inverno como:
Vermelho
Nude
Metalizados
Essas são algumas das tendências
para os calçados nesta estação, mas
as possibilidades são infinitas. Cada
estilista faz uso dessas inspirações de
maneira única, criando coleções com
inúmeras possibilidades para o lojista.
Agora cabe ao cliente fazer um filtro de
tudo e buscar montar sua coleção com
seu estilo e de acordo com seu público.
Tarefa difícil, mas muito prazerosa.
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