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RODADAS DE NEGÓCIOS: COMEMORAÇÃO:

PÁGS 06 E 07 PÁG 04

VEJA MAIS – PÁG 09

Sindinova está prestes a comemorar 30 anos de 
associativismo e desenvolvimento econômico e social.

Centro de Promoção de Negócios realiza rodadas 
nacionais e internacionais nos meses de maio e junho.

Sindinova lança o Guia de
Compras Nova Serrana

CONVÊNIOS PÁG 02

Sindinova firma convênio para a aplicação da vacina contra a Gripe, a Quadrivalente. Empresas associadas interessadas devem 
fazer o cadastro na Drogaria Araujo.
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Sindinova Nova Serrana

Sindinova faz convênio para a vacinação 
contra a Gripe

O Sindinova, a CDL e a Drogaria Arau-
jo firmaram uma parceria para a Campa-
nha de Vacinação contra a Gripe 2021. A 
vacina quadrivalente está com o preço es-
pecial e exclusivo para os associados das 
duas entidades. Por R$ 69,90 cada dose, 

você garante a sua imunização e de seus 
colaboradores. 

Empresas associadas que se interes-
sarem na adesão, devem entrar em con-
tato com a Drogaria Araujo e se cadas-
trarem para adquirir as vacinas. Fábricas 

com mais de 30 funcionários podem 
agendar a aplicação no local.

Mais informações com José Olavo 
(31) 99661-0388 ou Silvana Loureiro (31) 
99457-3782.

O SINDINOVA e a CDL Nova Serrana firmaram uma parceria EXCLUSIVA, com preço especial para 
aplicação da vacina QUADRIVALENTE contra a gripe. Assim, você e seus colaboradores se 
previnem contra a gripe, melhoram imunidade e evitam confusão com os sintomas da COVID-19.
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Curso de Vendas em PNL será realizado em julho
O Sindinova promoverá nos dias 12 a 15 

de julho o curso de Vendas em Programa-
ção Neurolinguística (PNL). O público-alvo 
são vendedores, gerentes, assessores, aten-
dentes, negociadores e demais profissionais 
que atuam na área comercial.

Se você ainda não fez sua matrícula, 
esta é a sua chance de investir no seu cres-
cimento profissional. No curso, você irá 

aprender, dentre outras habilidades, sobre 
persuasão, autoconhecimento e técnicas 
de negociação.

O instrutor é o renomado consultor de 
PNL, Everton Saulo Silveira, que também é 
autor do livro “De tirador de pedidos a con-
sultor de vendas”. Saulo garante que no fi-
nal do curso, os participantes terão conhe-
cimentos necessários para gerar resultados 

nas negociações.
“O aluno será capaz de utilizar as téc-

nicas para realizar a leitura comportamen-
tal dos seus clientes e, ainda, conduzi-los 
para o fechamento da venda, desde o início 
do processo”.

As aulas terão início às 19h e término às 
22h, nos três dias de treinamento. O investi-
mento para os associados é de 2x de R$ 175,00 

e para não associado, o valor é de 2x de R$ 
200,00. Além disso, os participantes terão di-
reito a 2 horas de consultoria individual.

As vagas são limitadas a 20 pessoas. 
Matricule-se já! Informações com Lívia 
Lima no telefone (37) 3228-8500.

O curso conta com a parceria do SE-
BRAE.

VENDAS
COM PNL
De tirador de pedido a
consultor de venda$

Data de início: 12/07/2021 à 15/07/2021
Horário do curso: 19h às 22h
Carga horária: 12 h
Consultoria Individual:
Vagas limitadas: 20 pessoas

2 h

 2x R$ 200,00   
 2x R$ 175,00

INVESTIMENTO:
Associado:
Não associado:
Aceitamos cartão de crédito

Local do curso: SINDINOVA
Rua Antônio Martins, 75 I Centro. 
Nova Serrana- MG 

Informações e Inscrições
Lívia Lima 
3228-8500
cursos@sindinova.com.br

MINICURRÍCULO: 
INSTRUTOR: Everton Saulo Silveira
AUTOR DO LIVRO: “De tirador de pedidos a 
consultor de vendas”

OBJETIVO DO CURSO:
Este curso tem como objetivo repassar as princi-
pais técnicas da PNL em níveis intermediários e 
avançado. No final você conhecerá um pouco 
mais sobre seus processos mentais, comporta-
mentos, crenças, valores, identidade. Saberá o 
que você está fazendo para gerar seus resulta-
dos na sua vida profissional, como sua mente vê, 
ouve e sente as experiências subjetivas e quais 
significados criados através da comunicação  
infra e interpessoal. Será capaz também de 
utilizar as técnicas para realizar leitura comporta-
mental dos seus clientes, ainda conduzi-los para 
o fechamento da venda desde o início do 
processo.

PÚBLICO-ALVO:
Profissionais que lidam com pessoas como 
vendedores, atendentes, negociadores, asses-
sores, representantes, compradores, gerentes, 
executivos, consultores, autônomos e demais 
profissionais que envolvam a área comercial.
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Prestes a completar 30 anos, o Sindinova se destaca pela 
atuação em defesa do Polo Calçadista de Nova Serrana

Criado em 17 de julho de 1991, o Sindi-
cato Intermunicipal das Indústrias de Cal-
çados de Nova Serrana (Sindinova), com-
pleta, em 17 de julho deste ano, 30 anos 
de associativismo e trabalho em defesa da 
indústria calçadista.

Ao longo de todos estes anos, a enti-
dade sempre se empenhou em fomentar 
ações na busca do desenvolvimento econô-
mico e social da cidade. Em sintonia com 
o SEBRAE/MG e o Sistema FIEMG promove 
condições de suporte técnico à indústria lo-
cal, visando colocar o Polo como modelo de 
referência no mercado calçadista nacional.

Ronaldo Andrade Lacerda é o atual 

presidente. Empresário visionário e grande 
conhecedor da indústria calçadista, assu-
miu a presidência do Sindinova em janeiro 
de 2019, estreitando laços com o poder pú-
blico, ampliando os horizontes de atuação 
do polo e defendendo os interesses do setor 
calçadista da região.

Sempre próximo das necessidades de 
seus associados, o Sindinova participa e 
estimula o desenvolvimento de projetos 
voltados para o aumento da competitivida-
de das indústrias e para melhorias de ges-
tão, além de ser parceiro das atividades da 
Escola do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI), considerada a me-

lhor e mais produtiva unidade educacional 
voltada para o setor industrial, formando 
força de trabalho de alta qualificação pro-
fissional.

Com as exigências crescentes do mer-
cado consumidor, o Sindicato trabalha ati-
vamente para desenvolver ações comer-
ciais em busca de novos mercados. Assim, 
foi criada a Nova Serrana Feira e Moda, 
maior feira de calçados do Estado de Minas 
Gerais e que, desde a sua 12ª edição, passou 
a se chamar Fenova. A Feira de Calçados de 
Nova Serrana reúne industriais e lojistas, 
em uma estreita relação de negócios, nos 
quais todos ganham. O foco no mercado 

também gerou a necessidade de organi-
zar missões internacionais e participar das 
maiores feiras do setor, em que o produto 
mineiro é visto e comercializado por lojis-
tas e importadores.

O Polo Calçadista é composto por 12 
cidades (Araújos, Bom Despacho, Concei-
ção do Pará, Divinópolis, Igaratinga, Le-
andro Ferreira, Nova Serrana, Onça de Pi-
tangui, Pará de Minas, Perdigão, Pitangui 
e São Gonçalo do Pará) com cerca de 1200 
empresas nas quais empregam em torno de 
20 mil trabalhadores diretos e 22 mil indi-
retos, produzindo cerca de 105 milhões de 
pares por ano.
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Há 30 anos fomentando
o desenvolvimento do polo
calçadista de Nova Serrana
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Exportações de calçados seguem em recuperação

Mesmo diante de uma base compa-
rativa fraca, o setor calçadista está co-
memorando a recuperação gradual das 
suas exportações. Entre janeiro e maio, 
conforme dados elaborados pela Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de Cal-
çados (Abicalçados), foram embarcados 
49,3 milhões de pares, que geraram US$ 
323,57 milhões, altas de 24,7% em volu-
me e de 9,8% em receita no comparativo 
com igual período do ano passado. 

Somente em maio, foram embarca-
dos 8,77 milhões de pares, pelos quais 
foram pagos US$ 65,2 milhões, expressi-
vos incrementos de 223% em volume e de 
172,8% em receita no comparativo com 
maio de 2020. Além disso, foi a terceira 
alta consecutiva, mesmo em relação aos 
respectivos meses de 2019. 

O presidente-executivo da Abicalça-
dos, Haroldo Ferreira, destaca que os em-
barques seguem em recuperação e que o se-
tor deve fechar 2021 com exportações 13% 
superiores a 2020. “Nos próximos meses, 
a base de comparação não será tão fraca 

como a dos primeiros cinco meses, por isso 
cresceremos menos”, destaca o dirigente. 

Segundo ele, diante do avanço da va-
cinação contra Covid-19 e a normalização 
do comércio mundial, a expectativa é de 
recuperação de parte do estrago de 2020, 
quando os embarques caíram 18,6%. 
“Mesmo com essa recuperação, não re-
cuperaremos as perdas do ano passado”, 
acrescenta.

DESTINOS
Nos primeiros cinco meses de 2021, o 

principal destino do calçado brasileiro foi 
os Estados Unidos, para onde foram em-
barcados 5,38 milhões de pares por US$ 
70,1 milhões, altas de 41,2% em volume e 
de 21,6% em receita no comparativo com 
igual ínterim de 2020. 

O segundo destino do período foi a 
Argentina, para onde foram embarcados 
4,15 milhões, que geraram US$ 38,48 mi-
lhões, incrementos de 44% e 30,6%, res-
pectivamente, ante mesmo intervalo do 
ano passado. 

O terceiro destino dos cinco primeiros 
meses do ano foi a França. No período, os 
franceses importaram 3,1 milhões de pa-
res, pelos quais pagaram US$ 23,46 mi-
lhões, altas de 16,7% e 20,5%, respectiva-
mente, diante do mesmo período de 2021.

IMPORTAÇÕES ASIÁTICAS
CRESCEM MAIS DE 70%

Respondendo por 83% do total im-
portado em calçados no período, as im-
portações de calçados do Vietnã, Indo-
nésia e China aumentaram mais de 70% 
em maio. No geral, o mês cinco registrou 
a entrada de 1,88 milhão de pares, pelos 
quais foram pagos US$ 28 milhões, altas 
tanto em volume (+58,1%) quanto em re-
ceita (+86%) ante o mês correspondente 
de 2020. 

Somente do Vietnã, principal origem, 
foram importados 775 mil pares, pelos 
quais foram pagos US$ 15,5 milhões, al-
tas tanto em volume (+51,7%) quanto em 
receita (+79%) ante maio do ano passado. 
A Indonésia foi a segunda origem de maio, 

tendo embarcado para o Brasil 249 mil 
pares por US$ 4,97 milhões, incrementos 
tanto em pares (+50,8%) quanto em dó-
lares (+91%) ante maio de 2020. A terceira 
origem do mês foi a China, de onde foram 
importados 551 mil pares por US$ 2,74 mi-
lhões, altas em volume (+33,1%) e receita 
(+45%) ante o mês cinco do ano passado. 

Já no acumulado dos cinco meses, as 
importações somaram 10,8 milhões de pa-
res por US$ 136 milhões, quedas de 7,1% 
e de 1,7% ante o mesmo período do ano 
passado. As principais origens foram Viet-
nã (3,88 milhões de pares e US$ 76,42 mi-
lhões, quedas de 17,2% e 3% ante 2020), 
Indonésia (1,27 milhão de pares e US$ 
22,85 milhões, quedas de 9% e 0,8%) e 
China (4,66 milhões e US$ 16,86 milhões, 
incremento de 1,8% e queda de 6,8%). 

Em partes - cabedais, palmilhas, so-
las, saltos etc - as importações dos cinco 
meses somaram US$ 10 milhões, 7,2% 
mais do que no ano passado. As principais 
origens foram Paraguai, China e Vietnã.
Fonte: Abicalçados
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uma ampla variedade de calçados, mas 
que do Brasil, tem preferência por dois 
estilos de segmentos.

“Normalmente, temos a soma de mui-
tos tipos de calçados, principalmente, os 
tênis casuais, as plataformas, mas, poderí-
amos dizer que as rasteiras e os casuais são 
categorias que mais negociamos do Brasil 
nos Estados Unidos”, afirmou Martinez.

ATENDIMENTO CPN
Nos três dias que realizou os atendi-

mentos, o importador fez muitos elogios 
ao Centro de Promoção de Negócios, ao 

suporte recebido e destacou a credibili-
dade do Sindinova.

“Aqui é um centro de negócios onde 
nos permite economizar tempo tanto 
para o fabricante quanto para nós como 
distribuidores. Em um dia podemos ver 
muitos produtos, conhecer muitas fábri-
cas e sua capacidade de produção e da-
qui já podemos alavancar uma relação de 
negócios. Também vale destacar toda a 
seriedade do Sindicato por saber que está 
trabalhando com um distribuidor quali-
ficado. Isso gera confiança para ambas as 
partes”, garantiu.

Sandálias rasteiras e tênis são os mais procurados por 
importador dos Estados Unidos

De volta ao Centro de Promoção de 
Negócios (CPN), a distribuidora Maker’s 
Shoes, com sede nos Estados Unidos, 
atendeu aos fabricantes do Polo nos dias 
24 a 26 de maio. Dentre as linhas de cal-
çados mais apreciadas estão as sandálias 
rasteiras e os tênis casuais.

Em janeiro, o diretor e comprador da 
empresa, Rodman Martinez, esteve no 
CPN e realizou mais de $ 100 mil dóla-
res em comercializações. Após 4 meses, 
Martinez retornou à Nova Serrana para 
ampliar as negociações e em busca de 
novos produtos.

Selma Assis

“As fábricas já estão cientes das nos-
sas necessidades e também aprendemos 
a conhecer o que é uma oportunidade de 
negócio. Agora, estamos abrindo caminho 
para mais negócios, então nesta segunda 
viagem já sabemos mais o que queremos 
e já conhecemos os fabricantes, seus pra-
zos de entrega, de capacidade de produ-
ção, os preços”, relata o importador.

PREFERÊNCIAS
Com uma rede de distribuição em 25 

países, incluindo as Américas do Norte, 
Central e Sul, Rodman conta que vende 
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Toazza, é que “com o aumento no consumo 
de alimentos, as pessoas começaram a se 
preocupar com a saúde e precisavam fazer 
exercícios físicos”.

INFANTIS
Quem também não pode reclamar é a 

gerente de vendas, Maria José Mota, que 
comercializa produtos para bebês e linha 
infantil. Fornecedora de calçados para a 
rede de lojas há alguns anos, a vendedora 
diz que vem trabalhando muito, apesar do 
ritmo de produção ter diminuído um pouco.

“Não paramos de vender, a fábrica 
passou por redução, mas estamos voltando 
com os funcionários. Estamos trabalhando 

primavera-verão.
“Comprei bastante rasteira porque 

agora começa a virada de coleção, mas 
o Torra atende a família toda. Apesar da 
linha que mais vendemos é o feminino, 
o tênis é o nosso carro-chefe”, garante.

Com mais de 70 atendimentos nos 
dois dias de visita ao CPN, o comprador 

muito pelo Whatsapp, pelas redes sociais, 
mais do que presencial. Temos que adequar 
a este novo momento e buscar atender as 
necessidades dos clientes”, enfatiza Mota. 

Mota conta que estão produzindo a co-
leção primavera-verão e trouxe novas es-
tamparias e cores para o atendimento. “As 
novidades no feminino são as borboletas, 
libélulas e cores pasteis. Já o desenho para 
o masculino vem com muito game e padro-
nagem eletrônica”.

A Anita Shoes atendeu a todos os seg-
mentos de calçados: masculino e feminino 
(adulto e infantil). No total, foram 111 se-
nhas distribuídas. 65% ficaram com as fá-
bricas de feminino e infantil.

enalteceu a estrutura do local.
“Agradeço o Sindinova por oferecer 

toda esta estrutura. Tem sido muito sa-
tisfatório o atendimento aqui, funciona 
muito bem e o trabalho rende bastante. 
Obrigado pela hospitalidade”, disse.

Vendas de chinelos e calçados esportivos tiveram alta 
na pandemia

Com a mudança de estação, Lojas Torra concentra 
suas compras na moda primavera-verão

Somente os tênis registraram crescimento de 5%, de acordo com as lojas Anita Shoes

Frequentadores recorrentes do Polo 
Calçadista de Nova Serrana, os comprado-
res das lojas Anita Shoes, do Mato Grosso do 
Sul, estiveram no início do mês de junho no 
Centro de Promoção de Negócios. Em en-
trevista, o comprador de calçados masculi-
nos, Augusto Toazza, revelou um dado in-
teressante: a subida nas vendas de chinelos 
e calçados esportivos nos últimos 12 meses.

Normalmente, os calçados femininos 
são os que têm maior saída nas vendas. As 
muitas variedades de modelos, design e co-
res, atraem a mulherada que gosta de estar 
impecável seja em uma plataforma, rasteira 
ou salto alto. 

Toazza explica que o fenômeno foi 

O Magazine Torra esteve no Centro 
de Promoção de Negócios (CPN), nos 
dias 9 e 10 de junho, para mais uma ro-
dada de negócios. Desde 2019, quando 
iniciou as vendas de calçados, a rede de 
lojas compra das fábricas do Polo Calça-
dista de Nova Serrana.

Com mais de 70 estabelecimen-

Selma Assis

Selma Assis

percebido em decorrência da pandemia do 
Coronavírus e das alterações na rotina de 
trabalho. Além das restrições de participa-
ção em eventos com grande público, muitas 
pessoas passaram a fazer o teletrabalho ou 
o home office. 

“Com a pandemia, algumas categorias 
sofreram muitas dificuldades, mas também 
foi possível encontrar algumas oportu-
nidades como é o caso da venda maior de 
chinelos e calçados esportivos. Apostamos 
nestas duas linhas para tentar manter uma 
boa margem de vendas. Por exemplo, regis-
tramos um aumento de 5% nas vendas do 
calçado esportivo em toda a rede" afirmou. 
A justificativa da eclosão dos tênis, segundo 

tos espalhados em 10 estados do país, a 
maioria estão concentrados em São Pau-
lo. O gerente de compras, Rafael Franqui, 
atendeu os segmentos de calçados femi-
nino e masculino (adulto e infantil) da 
coleção primavera-verão.

Segundo Franqui, suas compras se 
concentraram mais em calçados da moda 

Pequenas, Médias e Grandes Empresas 
Desconto Especial para Associados SINDINOVA

Empresarial ResidencialAutomóvel e Frota

Vida individual
e Grupo

Garantias
ContratuaisResp. Civil Geral

(31) 3396-3573
(31) 99231-5522

www.aplseg.com.br
calculo@aplseg.com.br

Apoiamos o projeto
Médicos sem fronteiras
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talmente personalizado. A rede de conexão 
funcionará no formato de negócios conhe-
cido como B2B – business to business.  

Lacerda fez um paralelo sobre a ex-
pansão do mercado digital nos últimos anos 
entre o varejo e agora com o atacado.

“As plataformas de vendas conquista-
ram definitivamente o consumidor. As ven-
das on-line cresceram muito e vai crescer 
mais ainda. De 2015 a 2020, os negócios 
on-line dobraram no Brasil. Agora, esta 
nossa plataforma visa acelerar os negócios 
das fábricas com os lojistas. O Guia é para 
colocar em exposição todas as nossas fábri-
cas, produtos e o potencial que nós temos. 
Precisávamos colocar as fábricas neste am-
biente digital”.

Para acessar o Guia de Compras Nova 
Serrana, basta entrar no link:
www.guiadecomprasnovaserrana.com.br 

Empresas interessadas em expor seus 

produtos no Guia devem entrar em conta-
to com Edimar Góis no telefone (37) 3228-
8500 ou pelo Whatsapp: 37- 37 9941-4770.

Assista a entrevista com o presidente 
do Sindinova, Ronaldo Lacerda, no QR Code 
abaixo.

Sindinova lança o Guia de Compras Nova Serrana
Novo site de vendas de calçados é voltado para o mercado atacadista

O Sindinova promoveu, na manhã do 
dia 9 de junho, o lançamento do mais novo 
canal de vendas de calçados digital: o Guia 
de Compras Nova Serrana. Mais de 70 as-
sociados participaram da apresentação de 
forma on-line.

O desenvolvimento do site foi iniciado 
em meados do ano passado e, após várias 
adaptações e aperfeiçoamentos, foi exibido, 
nesta quarta-feira, aos filiados do Sindi-
nova. A iniciativa partiu da necessidade de 
ampliar os canais de negociações com lojis-
tas de todo o país. 

O presidente do Sindinova, Ronaldo La-
cerda, conta que havia uma forte demanda 
em ingressar as fábricas no ambiente digi-
tal. Além disso, o objetivo foi criar uma pla-
taforma simples e de fácil navegabilidade. 

“Percebemos que precisávamos au-
mentar nosso canal de vendas, então ideali-
zamos o guia on-line de compras. Este Guia 

Selma Assis

visa trazer mais clientes para as empresas, 
colocar as empresas dentro de uma plata-
forma poderosa, atrair lojistas e trabalhar 
com todo o mercado. Nosso Polo possui vá-
rias opções, várias alternativas de calçados 
e isso que nos faz forte. Um conjunto de fá-
bricas que podem oferecer uma grande va-
riedade de produtos aos lojistas”, ressaltou 
Lacerda.

CANAL DIGITAL
Atento às transformações digitais, o 

Guia de Compras chega com o intuito de 
unir, em um só portal, os maiores forne-
cedores de calçados do Polo Calçadista de 
Nova Serrana. Os lojistas de todo o Brasil 
poderão fazer suas compras com maior co-
modidade e segurança. 

As negociações ocorrerão diretamente 
com a empresa fabricante, sem intermedi-
ários, possibilitando um atendimento to-
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Nova Norma de Saúde e Segurança do Trabalho

O QUE ESPERAR DO GRO?

Luana Costa - Aptus

O Gerenciamento de Riscos Ocupacio-
nais (GRO), denominado como Programa 
de Gerenciamento de Riscos (PGR), será as 
diretrizes e requisitos para que as empresas 
façam a identificação dos perigos e riscos, 
avaliação, análise e controle dos riscos, bem 
como o monitoramento e a análise crítica 
dos riscos ocupacionais, acidentes e poten-
cial adoecimento dos trabalhadores, possi-
bilitando ações para a promoção de ambien-
tes de trabalho mais seguros e saudáveis.

O principal objetivo do GRO será norte-
ar as empresas para que implementem pla-
nos, programas ou sistemas de gestão que 
visem a melhoria continua do desempenho 
em Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

CONTEXTO HISTÓRICO

A proposta de texto base da futura nor-
ma de GRO foi elaborada pela equipe técnica 
do Governo e colocada em consulta pública 
pela Secretaria Especial de Trabalho e Pre-
vidência em 30 de agosto, conforme Aviso 
de Consulta Pública n.º 6/2019.

Já em 10 de setembro foi realizada, em 
São Paulo, uma audiência pública que, den-
tre outros assuntos foi apresentado e deba-
tido o PGR, nomenclatura inicial do GRO. A 
consulta pública da nova normativa ficou 
disponível até 28 de setembro para análise e 
contribuição da Sociedade.

Após este prazo, um grupo técnico (GT) 
analisou a proposta inicial dos especialistas 
do Governo, bem como as contribuições da 
Sociedade, conforme consulta pública, ela-
borou uma proposta e encaminhou à Comis-
são Tripartite Paritária Permanente (CTPP).

Em 12 de março deste ano (2020), foi 
publicado no DOU – Diário Oficial da União 
a Portaria nº 6.730, de 9 de março de 2020, 
que aprova a nova redação da NR-01, so-
bre disposições gerais e gerenciamento de 
riscos ocupacionais. Na nova redação, é 
estabelecido que a organização deve im-

plementar, por estabelecimento, o GRO – 
Gerenciamento de Riscos Ocupacionais em 
suas atividades. O GRO, por sua vez, deve 
constituir o PGR – Programa de Gerencia-
mento de Riscos, por setor, atividade ou 
unidade operacional.

O artigo da Portaria citada, estabelece 
o prazo de 1 ano para entrar em vigor, após 
a data da publicação, consequentemen-
te, o PGR teria também seu vigor junto a 
isso. Porém, em novembro (dias 05 e 06), 
ocorreu a 8ª Reunião Ordinária da Comis-
são Tripartite Paritária Permanente (CTPP), 
estabelecendo o início de vigência da nova 
NR-01 para o dia 1º de agosto de 2021, com-
preendendo a nova norma – GRO.

FINALIDADE:
O intuito da publicação do GRO é criar 

uma norma autônoma sobre gerenciamento 
de riscos e será harmonizada com a nova NR 
01 – Disposições Gerais e com a ISO 45001 
– Sistemas de Gestão de Saúde e Seguran-
ça Ocupacional e, terá ainda, relação dire-
ta com as NRs 7, 9 e 17. Portanto, também 
precisamos ficar atentos às mudanças que 
estarão ocorrendo nestas NRs.

A NR 9 já está sofrendo algumas modi-
ficações com a finalidade de sair da prática 
atual, conhecida como cartorária: elabora-
ção, entrega e engavetamento de um docu-
mento (PPRA) para uma Norma, conforme 
consulta pública, sendo voltada à higiene 
ocupacional – procedimentos e metodo-
logias de avaliação dos riscos ambientais 
(físico químico e biológico) e, inclusive, a 
NR 9 – Agentes Ambientais será uma parte 
estruturante do GRO.

Além disso, o GRO abordará todos os 
riscos ocupacionais que poderão ser oriun-
dos dos ambientes de trabalho, enquanto a 
NR 09 aborda apenas os riscos ambientais. 
Neste sentido, no planejamento, na im-
plementação, na verificação e na melhoria 
do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais 
poderão ser utilizados os dados e infor-
mações disponíveis na literatura técnica e 

científica pertinente; avaliações de riscos e 
análises de incidentes, acidentes ou doen-
ças relacionadas ao trabalho em processos 
de trabalho análogos, internos ou externos 
à organização; dados previdenciários e de 
saúde pública relativos à saúde dos traba-
lhadores na organização e no seu ramo de 
atividade econômica.

COMPREENDENDO COMO ESPERA-SE
QUE SEJA UM GRO

Com o Gerenciamento de Riscos Ocu-
pacionais não existirá um modelo de docu-
mento, mas uma estrutura básica de ges-
tão a ser seguida para a sua implementação 
e melhoria contínua. E, já que o GRO será 
harmonizado com a ISO 45001 e o texto 
base aborda sobre melhoria contínua, con-
clui-se que a estrutura básica do Gerencia-
mento de Riscos Ocupacionais será baseado 
no conceito PDCA (Plan-Do-Check-Act), 
que, inclusive, é abordado na própria ISO 
45001, assim como em algumas referências 
técnicas da área, como nas Diretrizes sobre 
Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde 
no Trabalho da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT, 2005) e no Sistema de 
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho: 
Um Instrumento para uma Melhoria Contí-
nua (OIT, 2011).

Desta forma, o GRO será estruturado, 
implantado e melhorado por uma equipe 
multidisciplinar, sendo que cada um, den-
tro de sua capacidade técnica e limitação 
legal, terá sua respectiva responsabilidade. 
A diretriz do GRO não será aplicado ao mi-
croempreendedor individual (MEI), porém 
a empresa contratante de MEI deverá pre-
vê-lo nas ações do seu GRO.

CONCLUSÃO
Ao contrário do que se imagina e tem-

-se comentado, essa nova diretriz tende a 
ser muito positiva às empresas, consulto-
rias/profissionais de SST, trabalhadores e a 
Sociedade em geral, pois espera-se que tra-

ga práticas com o foco no resultado e não no 
cumprimento de um dispositivo legal.

O cumprimento de NRs e outros dispo-
sitivos legais não pode ser o ponto de che-
gada (finalidade), mas um dos meios para 
se alcançar os objetivos: ambientes mais 
seguros e saudáveis, muito diferente do que 
ocorre atualmente, ou seja, que não seja 
apenas uma rotina cartorária como a que 
temos hoje com algumas documentações e 
que traga práticas relevantes pensando no 
desempenho de SST.

Com a implementação e melhoria con-
tínua de um plano, programa ou sistema 
de gestão de SST contribuirá muito com a 
promoção de ambientes de trabalho mais 
seguros e saudáveis.

Um ambiente mais seguro e saudável é 
positivo para todos:

a) Empresas: tende a estar em confor-
midade com os dispositivos legais (Com-
pliance) e, consequentemente, reduzir seus 
índices de acidentalidade e adoecimento, 
ocasionando também a redução de custos 
(FAP, absenteísmo, indenizações, ações ju-
diciais) e aumento de produtividade.

b) Trabalhadores: melhores condições 
de trabalho e, consequentemente, menores 
índices de acidentes e afastamentos.

c) Sociedade: com menos acidentes e do-
enças relacionados ao trabalho, terá menos 
despesas atreladas (SUS, indenizações, be-
nefícios) e aumento da produtividade do país.

Você quer saber mais sobre o PGR o 
GRO e seu impacto sobre a gestão da saúde 
e segurança da empresa? 

Entre em contato com a Aptus medi-
cina e engenharia do trabalho e descubra 
como uma gestão bem feita pode ter ganhos 
significativos em sua empresa, tanto na 
saúde do colaborador quanto na economia 
financeira. 

Telefone de contato: (37) 3227-1556 
E-mail: gerencia@engenhariaaptus.

com.br (falar com Luana)
Entra e conheça nosso site: www.enge-

nhariaaptus.com.br
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Tendências do mercado calçadista pós-pandemia

O trabalho desenvolvido pelo Consultor 
de Negócios, Shozo Sugo, em Nova Serrana 
data de 2002. Na área calçadista, já contabi-
liza 36 anos prestando orientações aos ges-
tores de empresas por todo o país.

De origem japonesa e desde os 9 anos 
no Brasil, o experiente mentor é profundo 
conhecedor do planejamento mercadológi-
co e de suas tendências. Analista de mer-
cado, Sugo diz que o país passou por dois 
ciclos bem distintos nos últimos 20 anos. 

“De 2004 a 2010, houve uma série de 
melhora no cenário econômico brasileiro, 
inclusive, com melhor distribuição de ren-
da. Isso propiciou uma grande expansão 
de consumo, principalmente, pelas classes 
C, D e E. A partir de 2010, esta força de ex-
pansão do varejo foi perdendo forças, prin-
cipalmente, com a mudança de compor-
tamento de consumo das pessoas. A partir 
deste período entrou muito forte um novo 
player (jogador) no varejo, o chamado va-
rejo sem loja e aí desestruturou a demanda 
versus oferta”, avaliou Sugo.

Segundo o consultor, esta desestru-
turação da demanda e oferta gerou uma 

mudança de cenário de concorrência para 
competição. Com isso, o nível de rentabili-
dade do varejo foi decaindo. De acordo com 
Sugo, outro fator também contribuiu para 
isso. Com a informalidade do varejo, hou-
ve a necessidade de trabalhar, a partir deste 
período, de maneira mais formal. 

“A soma de todas estas ações fez com 
que o nível de rentabilidade do varejo fosse 
declinando a tal ponto que muitos players 
passassem a trabalhar com rentabilidade 
negativa, alta descapitalização e, esta difi-
culdade do varejo, por sua vez, repercutiu 
também a nível do desempenho das indús-
trias", considerou.

TRANSFORMAÇÕES E TENDÊNCIAS
As grandes transformações no mercado 

de 2004 a 2010 e depois o declínio no con-
sumo culminou com a pandemia do Coro-
navírus. Conforme prevê o consultor, a ten-
dência para os próximos anos é uma seleção 
qualitativa de ofertas de produtos.

“Haverá uma lei natural de depura-
ção dos players tanto no varejo quanto na 
indústria, para uma seleção natural e esta 

seleção se dará pelo aumento de profissio-
nalismo, de competência e de um modelo de 
negócio mais ajustado e, paralelamente, à 
medida que o mercado muda, significa que 
todos os players terão que mudar o modelo 
de negócio de uma forma adequada com es-
tas mudanças”, enfatizou. 

De agora em diante, há também uma 
expectativa de alterações no comportamen-
to das pessoas tanto em relação à quantida-
de quanto à qualidade dos produtos adqui-
ridos. “Uma das tendências é um consumo 
mais seletivo, menos quantidade, viver com 
maior qualidade, valor maior pelo produto e 
não pelo preço”.

Shozo diz ainda que as exigências do 
mercado ditarão as empresas que irão per-
manecer e as que sofrerão com os impactos.

“Quem tiver melhor e maior compe-
tência de fazer es-
tas adequações, 
estas mudanças de 
acordo com a nova 
realidade, vai se 
manter, continuar, 
e se fortalecer. In-
felizmente, aqueles 
que tiverem maiores dificuldades de fazer 
estas transições irão sofrer as maiores di-
ficuldades e, como consequência natural, 
terão muitos encerrando as atividades”.

TEMPO DE APRENDER
O consultor ressalta que agora é o mo-

mento de aprender e de desenvolver com-
petências necessárias para se adequar às 
mudanças.

“Hoje, mais do que nunca, as fábricas 
precisam desenvolver competência comer-
cial, ou seja, aprender a vender. Para quem 
vender, como vender, quando vender. Isso 
só será possível se ele (gestor) tiver esforço, 
vontade em vender e investir uma estrutura 
de competência dentro da fábrica. Um dos 
caminhos para a pequena fábrica é procurar 

se especializar em determinados tipos de 
calçados e não fazer tudo quanto é tipo de 
calçado”, salientou.

EXPECTATIVAS
Sugo acredita que pode haver um au-

mento de consumo, à médio prazo, caso 
haja mudança do quadro de distribuição de 
renda.

“Se nos próximos anos, e eu acredito 
que isso possa acontecer, o país voltar a ter 
uma recuperação do quadro macroeconô-
mico, isso pode criar, novamente, a possi-
bilidade da ascensão destas camadas sociais 
de menor renda para o mercado de consu-
mo. O eventual consumo que pode aconte-
cer, em minha opinião, vai se dar por este 
fenômeno”, analisou.

Sobre o Polo Calçadista de Nova Ser-
rana, Sugo diz que 
há um potencial de 
crescimento em 
várias áreas co-
merciais.

“Acredito que 
Nova Serrana con-
tinuará crescendo 

em uma taxa relativamente alta nos pró-
ximos anos e este crescimento, em parte, 
pelo próprio mercado calçadista no sentido 
qualitativo e não apenas quantitativo. Isso 
vai fazer com que a procura do varejo se dê 
em torno de fábricas estruturadas, então vai 
haver uma procura qualitativa e, não ne-
cessariamente, quantitativo. Por outro lado, 
Nova Serrana vai continuar crescendo em 
outros segmentos. Um dos segmentos que 
é notório é a expansão de outras atividades, 
principalmente, na área de serviço. A pró-
pria situação da cidade atrai a vinda dessas 
empresas em toda gama de atividades que 
envolvem serviços”, ressalta.

Shozo Sugo - Consultor de Negócios
E-mail: sugo@terra.com.br

“O responsável pelo sucesso ou
fracasso de qualquer empresa depende

diretamente da competência e
do trabalho dos seus gestores”.

Shozo Sugo
Consultor de Negócios
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