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RODADAS DE NEGÓCIOS FIEMG COMPETITIVA
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VEJA MAIS – PÁG 06

Iniciado programa de Melhoria do Processo Produtivo. 
Empresas associadas ao Sindinova poderão aderir ao 
programa. Restam 10 vagas para início em outubro. 

Mais de 150 empresas foram atendidas em quatro rodadas no 
Centro de Promoção de Negócios. As negociações chegaram a 
R$ 1 milhão.

Confirmado: Salão de Tendências será 
realizado no final de setembro

CAGED PÁG 08

Nova Serrana ocupa o segundo lugar no ranking das contratações, conforme Caged. Levantamento se refere às principais cidades do 
Centro-Oeste de MG. Dados mostram saldo positivo na geração de empregos em julho
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Sindinova promoveu a 6ª turma de Marketing Digital para 
Indústrias de Calçados

Realizado, no Sindinova, nos dias 9 a 
12 de agosto, o curso de Marketing Digital 
para Indústrias de Calçados contou com a 
participação de 21 pessoas, dentre elas uma 
aluna de 12 anos. 

Desde quando começou, em junho do 
ano passado, já foram realizadas seis tur-
mas. O treinamento é composto por 14h de 
carga horária, sendo 2 horas de consultoria 
individual.

De acordo com o instrutor, Everton 
Saulo, “no curso, o aluno aprende na prática 
as principais plataformas digitais, os con-

ceitos de Marketing Digital e como funciona 
a inteligência comercial das redes sociais”.

Gabriela Lacerda Filiais, que é filha de 
empresários do ramo calçadista, tem so-
mente 12 anos e fez questão de se matri-
cular no curso. Para ela, que usa bastante 
as redes sociais, o curso trouxe mais infor-
mações e orientações de como utilizá-las de 
forma mais segura. 

“Eu gravo vídeos e posto no meu Insta-
gram e no Tik Tok divulgando marcas, em-
presas e lojas, então eu gostei muito da par-
te que falou sobre as redes sociais. Aprendi 

também como fazer feed e a melhorar o 
cartão de visita (BIO)”, afirma Lacerda. 

CANAIS DE VENDA
Diante de um cenário cada vez mais di-

gital, cabe às empresas acompanhar a ten-
dência e ampliar os seus canais de venda. 
O poder de influência das redes sociais na 
decisão de compra do consumidor já é uma 
realidade e Saulo apresenta, de forma dinâ-
mica e bastante interativa, o passo a passo 
que, realmente, funciona para a indústria.

“Eu busco mostrar como a indústria 

pode operar nas redes sociais para construir 
sua presença digital, manter o seu público-
-alvo, comunicar sua estratégia e ser vis-
ta pelo segmento que interessa, como por 
exemplo, as ferramentas utilizadas para 
selecionar clientes, região, nicho etc”, diz.

Ainda no curso, o aluno compreende as 
técnicas assertivas para elaborar um texto 
chamativo e envolvente, os chamados ga-
tilhos mentais. Saulo ainda apresenta téc-
nicas e estratégias comerciais sobre como 
conquistar consumidores e lojistas para 
realizar vendas através do Marketing Place.

Tendência do momento, o curso atrai alunos de várias idades
Everton Saulo
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Tecnologia impressiona, diz industrial

No dia 17 de agosto, o Sindinova pro-
moveu a visita de 18 associados ao Centro de 
Treinamento e Desenvolvimento da Indús-
tria 4.0 do SENAI. O intuito foi permitir que 
os empresários pudessem ter contato com 
as últimas novidades em equipamentos e 
softwares para a indústria.

Dentre os visitantes, estava o jovem 
empresário, Iago Silva Coelho Assis, pro-

prietário de uma empresa de calçados in-
fantis. Coelho falou sobre a sensação de 
conhecer os maquinários, inovações e as 
ferramentas para o setor industrial.

“Impressiona sempre a tecnologia 
aplicada no processo. Abriu o campo de 
visão do processo como um todo. É muito 
inspirador ver um centro todo tecnológico e 
todo desenvolvido com vários profissionais 

trabalhando em várias áreas diferentes de 
tecnologia. Eu achei que valeu muito a pena 
a visita”, afirmou.

Sobre os maquinários, Coelho destaca a 
possibilidade de fazer adaptações em suas 
antigas máquinas para tirar proveito da 
tecnologia desenvolvida e apresentada no 
Centro 4.0. 

“Estamos acostumados com maqui-

nário não tão tecnológico dentro de nos-
sas fábricas. Lá tem muita tecnologia, ro-
bôs trabalhando, mas acho que o que mais 
impressiona mesmo é ver que, mesmo em 
máquinas antigas, dá para acoplar alguns 
equipamentos, alguns sensores e extrair das 
máquinas dados para tomarmos decisões e 
sem grandes investimentos”, ressaltou. 

Associados do Sindinova visitam Centro 4.0 
do SENAI
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Sindinova promove Café Empresarial em 
Perdigão

No dia 25 de agosto, foi realizado o 
primeiro Café Empresarial fora da sede do 
Sindinova. O encontro ocorreu na cidade de 
Perdigão, em um salão no andar de cima da 
Prefeitura Municipal. 

Em pauta, foram discutidos vários te-
mas. Para abrir a reunião, o atual prefeito 
Julliano Lacerda Lino destacou as ações re-
alizadas pelo ex-prefeito Gilmar Teodoro, 
falou sobre o Guia de Compras, exportação 
de calçados, participação ativa dos empre-
sários, segurança pública e pleiteou treina-
mentos para o setor calçadista da cidade.

“Já estava sendo feita a nossa sede, este 
espaço será entregue no final de setembro. 
Eu queria pedir para quem tiver maquinário 
que não esteja utilizando e puder doar, temos 
que qualificar a mão de obra para atender a 
demanda e fazer o trabalho com qualidade. 
Precisamos também da ajuda do Sindinova 
com os instrutores”, requisitou Julliano.

O presidente do Sindinova, Ronaldo 
Lacerda, mencionou a estrutura do SENAI 
de Nova Serrana e falou sobre os cursos 

oferecidos. Indagado sobre a possibilidade 
de trazer cursos para Perdigão ao invés de 
as pessoas terem que se deslocarem para 
Nova Serrana, Lacerda citou a questão da 
viabilidade. 

“O SENAI promove muitos cursos, al-
guns até gratuitos. Além dos cursos e treina-
mentos oferecidos na unidade, eles também 
visitam as fábricas. Se houver demanda e 
viabilidade, penso que podemos pensar em 
algo que possa ser realizado diretamente nas 
empresas, como é o caso do projeto de Me-
lhoria do Processo Produtivo, do Sebraetec 
e da FIEMG Competitiva”, sugeriu Lacerda.

PARTICIPAÇÃO ATIVA
O prefeito solicitou também maior es-

paço dentro da diretoria do Sindinova em 
razão da importância de Perdigão como in-
tegrante do Polo Calçadista.

“Caso fosse possível, queríamos ser 
um braço do Sindicato e que isto fosse for-
malizado, para que pudéssemos ter voz ati-
va na proporção que representamos para o 

Polo", disse.
Ronaldo anunciou que em breve tere-

mos nova eleição do Sindinova e sugeriu 
que alguns empresários integrasse a gestão 
para o novo mandato.

“Acho que poderia ter uma ou duas 
pessoas aqui de Perdigão na Diretoria do 
Sindinova, porque aí já fica oficializado. O 
Sindinova representa o polo todo, este para 
mim é o oficial e o correto a se ajustar”, dis-
se Lacerda. 

GUIA DE COMPRAS 
Julliano lembrou também das últimas 

ações do Sindicato, como por exemplo, a 
plataforma virtual de vendas de calçados: o 
Guia de Compras Nova Serrana e ressaltou 
a importância de tal investimento para os 
empresários calçadistas. 

“Hoje não tem como fugir, o caminho 
é o e-commerce, isso só vai crescer. Ou-
tros polos estão todos nesta direção e não 
podemos ficar para trás. Isso é muito im-
portante, até quem não participa é benefi-

ciado”, pontuou.
Ronaldo destacou a facilidade na nave-

gação e a objetividade no uso da plataforma 
on-line.

“Pensamos em uma forma de facilitar 
a interação entre o lojista e o fornecedor. 
Em apenas três cliques, o cliente já vai 
para o contato de whatsapp. O que atrai as 
pessoas a entrar em uma plataforma é a 
quantidade de empresas, a quantidade de 
calçados, tem que ter variedade”, salien-
tou Ronaldo.

Lacerda levou um boletim da Polícia 
Militar no qual apresentava em números os 
dados do 1º semestre de 2021. Nele consta-
vam os indicativos de reduções criminais, 
dados de produtividade e operações reali-
zadas, o quantitativo de prisões e apreen-
sões e também a comparação anual de 2012 
a 2021 de crimes violentos.

Participaram da reunião o presiden-
te do Sindinova, Ronaldo Lacerda, o atual 
prefeito de Perdigão Julliano Lacerda Lino e 
cerca de 20 empresários calçadistas.

Créditos: Selma Assis
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te percebe que, aos poucos, a cadeia (forne-
cedora) está se organizando aqui em Nova 
Serrana”, destacou Lacerda.

A EXPOSIÇÃO
Voltada para os fabricantes, estilis-

tas e designers do Polo Calçadista de Nova 
Serrana, a mostra contará com mais de 50 
fornecedores de todo o país. Referência em 
inovação, moda e design, os fornecedores 
exibirão suas coleções no 2º andar (Salão 
Nobre) do Sindinova. 

“Esta é uma oportunidade de os indus-
triais anteciparem o desenvolvimento das 
suas coleções de calçados”, ressalta o agen-
te comercial do Sindinova, Edimar Gois.

Nas prateleiras, serão apresentados di-
versos componentes e peças que fazem par-
te da cadeia produtiva do calçado. A finali-
dade é que o industrial tenha acesso direto 
às últimas novidades em moda e estilo.

O evento seguirá todos os protocolos 
sanitários contra a Covid-19.

Confirmado: Salão de Tendências será realizado no 
final de setembro

Nos dias 28 a 30 de setembro, das 13h 
às 18h, o Sindinova promoverá o 2º Salão de 
Tendências. A feira trata-se do lançamento 
das últimas novidades em materiais e com-
ponentes usados na fabricação de calçados.

A primeira edição da feira ocorreu em 
fevereiro de 2020 (antes da pandemia), 
contava com 25 estandes e apresentava a 
moda verão. A data escolhida para esta ex-
posição tem como intuito fomentar ainda 
mais as atividades neste segundo semestre 
de 2021 e antecipar as tendências da coleção 

outono-inverno 2022. 
Para o presidente do Sindinova, Ronal-

do Lacerda, a presença dos fornecedores de 
matérias-primas na cidade traz maior con-
forto e facilidade para os fabricantes de cal-
çados da cidade e região.

“O principal ponto do Salão é trazer 
informações de produto para as empresas 
organizarem as coleções. Nós já temos, na 
região, muitas fábricas (de componentes) 
que já estão por aqui, mas uma grande parte 
está fora da cidade ou fora do estado. A gen-

Fotos de arquivo - 1º Salão de Tendências Fotos de arquivo - 1º Salão de Tendências
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VENDAS
Humberto conta que veio buscando to-

dos os segmentos de calçados, porém de-
vido às entregas ficarem para dezembro, 
acabou optando mais pelo tênis. 

“O tênis acaba tendo uma facilidade nas 
vendas durante o ano inteiro, já sandálias, 
que são um produto aberto, tem um limite 
no prazo, por isso aumentamos nosso leque 
de compras com foco no tênis”, afirmou.

O lojista diz ainda que, embora não 
acredite em grande volume de saída de 
produtos como antes da pandemia, após o 

início da vacinação percebeu um expressivo 
aumento nas vendas em sua loja. 

“Após esta vacinação em massa, esta-
mos vendo uma boa melhora nas vendas. 
No Dia dos Pais, por exemplo, percebemos 
uma forte procura em produtos e estou 
vendo que o público em geral está voltando 
a consumir, não da forma como era antes da 
pandemia, mas em vista de outros meses, 
há um aumento nas vendas bem significa-
tivo. Estamos esperançosos para que o final 
de ano seja promissor para o ramo de cal-
çado”, disse.

Mais de 150 empresas atendidas em quatro rodadas
no Centro de Promoção de Negócios

Quatro redes de lojas, de quatro esta-
dos do país realizaram compras no Centro 
de Promoção de Negócios (CPN) no último 
mês. Ao todo, foram realizados 151 aten-
dimentos às indústrias calçadistas do Polo 
de Nova Serrana e geraram R$ 1 milhão em 
negócios.

No início do segundo semestre, os lo-
jistas correm para garantir o abastecimento 
de produtos para as vendas de fim de ano.  O 
Centro de Promoção de Negócios recebeu no 
mês de agosto quatro grandes redes de lo-
jas: Moda Brasil (Tocantins), Xnelaria (in-

terior de São Paulo), Planeta Jeans (Paraná) 
e Calçados Vital (Paraíba). 

Em entrevista, o gerente comercial das 
lojas Planeta Jeans, Humberto Máximo jus-
tificou a correria no atendimento aos fabri-
cantes de calçados do Polo Calçadista.

“Estivemos aqui em junho e percebe-
mos que as fábricas já estão encerrando as 
vendas, algumas já até encerraram e isso 
nos preocupou, fez com que nós viésse-
mos com urgência para cá para garantir 
os produtos para fim de ano”, enfatizou 
Máximo. 

Créditos: Selma Assis

Lojistas se preparam para as vendas de fim de ano; Negociações chegaram a R$ 1 milhão

ATENDIMENTO MODA BRASIL

ATENDIMENTO XNELARIA

ATENDIMENTO PLANETA JEANS

ATENDIMENTO CALÇADOS VITAL



8 Sim, nós usamos máscara! 10/09/2021 A 10/10/2021 – JORNAL SINDINOVA

Vendas sobem 31% no Polo calçadista de Nova 
Serrana

Nova Serrana ocupa o segundo lugar no ranking 
das contratações, conforme Caged
Levantamento se refere às principais cidades do Centro-Oeste de MG; dados mostram saldo positivo 
na geração de empregos em julho

Aquecimento na demanda resultou em geração de empregos nas empresas do Polo Calçadista

O polo calçadista de Nova Serrana, no 
Centro-Oeste do Estado, fechou o primeiro 
semestre com alta de 31% nos negócios na 
comparação com o mesmo intervalo do ano 
passado. A informação é do Sindicato In-
termunicipal das Indústrias de Calçados de 
Nova Serrana (Sindinova).

Segundo o presidente do Sindinova, Ro-
naldo Lacerda, um dos principais motivado-
res para a alta nas vendas está relacionada 
ao avanço nas exportações dos produtos.

“O dólar tem favorecido a exporta-
ção, que vem aumentando gradativamente. 
Quanto à importação de calçados, (o câm-

As principais cidades da região Centro-
-Oeste de Minas, mais contrataram do que 
demitiram no mês de julho, segundo dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), do Ministério da Econo-
mia, divulgados na quinta-feira (26/08).

Depois de Divinópolis, com 2.631con-
tratações, Nova Serrana ocupa o segun-
do lugar no ranking das cidades com mais 
contratações no período e somou a marca 
de 1.606 admissões. 

Após encerrar o primeiro semestre do 
ano com saldo positivo na geração de em-
pregos, Divinópolis registrou em julho mais 
uma pontuação positiva na inserção de tra-
balhadores no mercado formal. O saldo po-
sitivo foi de 566 novas vagas. Em junho o 
resultado também foi positivo com saldo de 
367 novos trabalhadores formais.

Até o momento, o único mês do ano com 
saldo negativo foi abril, quando 212 postos de 
trabalho - com carteira assinada - foram fe-
chados, mas o município voltou a registrar sal-
do positivo nas contratações em maio, quando 
foram admitidos 2.022 trabalhadores contra 
1.686 demissões. O saldo foi de 336 empregos.

Em janeiro, foram 2.001 admissões e 
1.875 demissões. Fevereiro foi melhor mês 
na criação de novos postos de trabalho: sal-
do positivo de 593 empregos, referente a 
2.516 contratações e 1.923 demissões.

Março também fechou positivo. Os 

bio) não está afetando, porque nossos insu-
mos também aumentaram, mais até do que 
o dólar”, explica.

Apesar do aumento dos insumos, o se-
tor fabril está a todo vapor. De acordo com 
o sindicato, o empresariado da região, que 
durante a crise pandêmica teve que dispen-
sar alguns funcionários,  voltou a contra-
tar. Com o ritmo de produção normalizado, 
desde junho deste ano, a cidade começou 
uma verdadeira corrida por mão de obra na 
região. A estimativa, conforme informação 
do Sindinova, é que os números fiquem ain-
da mais positivos até o fim deste ano.

dados mostram um saldo de 225 em-
pregos, com 2.181 contratações e 1.956 
demissões.

NOVA SERRANA
O encerramento de julho foi mais uma 

vez positivo para Nova Serrana, que ocu-
pa o ranking da segunda cidade que mais 
contrata na região, depois de Divinópo-
lis. Foram 1.606 contratações contra 745 
demissões, saldo total de 861 novas vagas 
geradas. O destaque é a indústria com 1.188 
admissões e 439 desligamentos.

Em junho, o município obteve a marca 
de 480 empregos criados. Resultado de 1.165 
contratações contra 685 demissões.

No mês de maio o saldo foi negativo e 
ficou -46. Ao todo, 817 trabalhadores foram 
admitidos e 863 desligados. Abril foi o pior 
desempenho do primeiro semestre. O saldo 
ficou negativo em -1.457 empregos: foram 
523 admissões contra 1.980 demissões.

O número acompanha a queda regis-
trada em março, que é até então, o pior mês 
na cidade, quando foram registradas 2.024 
demissões, contra 1.254 contratações: saldo 
de - 770 empregos.

Em janeiro o saldo foi de 1.054: 1.692 
contratações e 638 desligamentos. Em fe-
vereiro, o número foi ainda melhor, com 
saldo de 2.626 empregos gerados. Foram 
4.007 admissões e 1.381 demissões.

CONFIRA OS DADOS DO 1º SEMESTRE EM 
NOVA SERRANA:

Ainda com dois meses de desempenho 
insatisfatório, Nova Serrana conseguiu en-
cerrar o semestre como a segunda cidade 

que mais contratou no centro-oeste, com 
7.797 contratações e 6.975 demissões. Saldo 
positivo de 822 novos empregos. A indústria 
foi o setor que mais contratou. 

Veja os números:

Selma Assis

Fonte: G1 com adaptações

A corrida para preencher as vagas de 
trabalho está relacionada à quantidade de 
pedidos do comércio varejista, que tem apos-
tado em um fim de ano melhor para o setor.

“As fábricas tiveram encomendas bem 
significativas nos meses de julho, agosto 
e finalizam, agora, em setembro, para dar 
tempo de entregarmos dentro do prazo das 
melhores datas para vendas no setor vare-
jista”, detalha Lacerda.

PREÇOS PREOCUPAM
Ronaldo Lacerda avalia que as vendas 

de fim de ano para as indústrias de calça-

dos será melhor, porém, o sindicato acre-
dita que alguns pontos podem diminuir um 
pouco o ritmo de crescimento.

“Os pedidos do setor varejista mostram 
que teremos um segundo semestre positivo, 
mas o que nos preocupa é o aumento dos 
preços para o consumidor final, que terá 
que gastar mais para adquirir os calçados. 
A inflação está muito alta no País, o de-
semprego ainda é grande. E não sabemos 
até que ponto a inflação vai impactar nisso 
tudo”, pontua. 

Fonte: Diário do Comércio
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSEP - AGOSTO 2021
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FIEMG Competitiva: Iniciado programa de Melhoria do 
Processo Produtivo
Empresas associadas ao Sindinova poderão aderir ao programa; restam 10 vagas para início em outubro

No dia 18 de agosto, o Sindinova re-
alizou uma reunião para tratar sobre os 
atendimentos do programa de Melhoria do 
Processo Produtivo do FIEMG Competitiva. 
A meta é que, até novembro, 20 empresas 
sejam atendidas pelo projeto.

O gerente da Unidade SENAI Nova Ser-
rana, Rômulo Maciel, apresentou o cro-
nograma dos treinamentos, falou sobre 
as consultorias e sanou dúvidas dos par-
ticipantes. Para Maciel, o projeto visa não 
somente orientar, mas também dar capa-
cidade para as indústrias competirem no 
mercado em nível igual ou superior.

“O FIEMG Competitiva é um progra-
ma muito amplo. No caso desta demanda 
para atender o processo produtivo, estamos 
fazendo isso especificamente para Nova 

Serrana e o nosso intuito é poder melhorar 
estas empresas de alguma maneira, como 
o próprio nome diz dar competitividade a 
elas”, reforça Maciel. 

ATENDIMENTOS
Além dos atendimentos do Programa 

FIEMG Competitiva, o SENAI tem atendi-
do também as consultorias do SEBRAETEC, 
programa similar, porém voltado para mi-
cro e pequenas empresas. 

“Hoje, estamos com 10 atendimentos 
em andamento pelo SEBRAE e cinco em-
presas que iniciaram esta semana o ali-
nhamento para fazer os atendimentos do 
FIEMG Competitiva. No total, nós já temos 
nove empresas acordadas para fazer o tra-
balho pelo FIEMG Competitiva, 10 do SE-
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BRAETEC e mais quatro em stand by (es-
pera) para serem atendidas o mais breve 
possível”, afirma Maciel.

O gerente do SENAI ressalta também 
que há possibilidade de cadastrar mais 10 
empresas para serem atendidas pelo pro-
grama, com início em outubro.

GARGALOS
Segundo Maciel, há um setor comum, 

em relação às fábricas calçadistas, que mais 
apresenta gargalos no processo produtivo. 
Estes obstáculos se referem tanto à quan-
tidade de pessoas presentes no ambiente 
quanto à realização de operações no local.

“Temos uma variação de acordo com o 
tipo de produto que as empresas confeccio-
nam, mas de uma maneira geral, o pesponto 

sempre é o setor mais crítico das empresas em 
função de envolver muitas pessoas e ter mui-
tas operações. Normalmente, a produção tra-
va ali. Posso chutar que uns 70% das empre-
sas nos pedem para começar pelo pesponto 
para fazer o trabalho de melhoria”, garantiu.

O empresário Danilo Humberto Percilia 
dos Santos é um dos inscritos no programa 
FIEMG Competitiva. Em sua empresa, qua-
tro pessoas irão participar do treinamento, 
inclusive ele próprio. O fabricante disse que 
sempre busca otimizar os processos em sua 
fábrica, no entanto encontra dificuldades 
em colocar as orientações em prática.

“O maior desafio é manter o processo, a 
disciplina após o consultor sair e conseguir-
mos dar continuidade ao que foi ensinado e 
implantado”, pontua Santos.
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