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SINDINOVA LUTA PELA PRORROGAÇÃO DOS 
PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DA NR-12

TENDÊNCIAS DE INVERNO 2014

SINDINOVA COBRA DA 
CEMIG MEDIDAS QUE 
PROMETEM TRAZER 
MELHORIAS PARA AS 
INDÚSTRIAS

ENTREVISTA
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J O R N A L

Reunião realizada na sede do Sindicato 
pode trazer mudanças que beneficia-
rão as fábricas de calçados do Polo.

VEJA MAIS > PG 03 Parceiros como a FIEMG e o Sindicato dos Trabalhadores de Nova Serrana entraram na batalha ao lado do Sindinova.

Conheça o Grunge, estilo musical que marcou a década de 90 e ressurge como forte tendência para a estação.

Weder da Silva Morais, diretor da 
Letícia Morais, conta a trajetória da 
sua empresa, as dificuldades enfren-
tadas e as expectativas para o pró-
ximo ano.

VEJA MAIS > PG 05

A redução do ciclo de vida dos produtos 
e o grande aumento das linhas oferta-
das pelas empresas calçadistas são uma 
realidade existente no setor há algum 
tempo e que se faz necessária para aten-
der às demandas de mercado.

VEJA MAIS > PG 07

Encontro entre autoridades buscou al-
ternativas de salvaguarda para o setor 
calçadista. Estavam presentes, além 
do presidente do Sindinova, Sr. Pedro 
Gomes da Silva, a secretária do Minis-
tério do Desenvolvimento da Indústria 
e Comércio – MDIC, o coordenador 
geral de sistemas produtivos locais e o 
Secretário Executivo do Ministério do 
Trabalho.

VEJA MAIS > PG 08

A VARIAÇÃO DO MIX DE 
PRODUTOS E A AUTO-
MAÇÃO NO SETOR PRO-
DUTIVO DE CALÇADOS

SINDINOVA ESTREITA RELAÇÕES COM MINISTÉRIO DO TRABALHO E MDIC

VEJA MAIS > PG 03

VEJA MAIS > PG 04
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Em meio a um momento que exige 
mudanças, que requer a busca de 
alternativas para superar as difi-

culdades, nasce, por iniciativa do Sin-
dicato Intermunicipal das Indústrias de 
Calçados de Nova Serrana, o Jornal Sin-
dinova, um novo conceito em jornalis-
mo. Um jornal feito por quem entende 
do setor calçadista, para quem compõe 
o setor. Você, empresário, suas deman-
das e anseios, são nosso combustível 
para continuar o percurso. Trabalha-
mos com afinco para lhe oferecer um 
jornal completo, que fale das novidades 
do setor calçadista, das inovações tec-
nológicas, das parcerias estabelecidas 
em prol do crescimento e desenvolvi-
mento industrial, entre outras questões 
que permeiam o nosso universo, com 
uma linguagem simples e agradável.

Agradecemos a todos os colunis-

tas convidados que, com imensa boa 
vontade, atenderam ao pedido do Sin-
dinova e deixaram sua contribuição 
neste jornal. Contaremos sempre com 
o conhecimento e desenvoltura dos se-
nhores, para agregar ainda mais valor 
ao nosso periódico e levar informação 
de qualidade ao nosso leitor.

Estamos apenas começando, este 
é o primeiro de muitos. Informação 
e conteúdo, temos de sobra, agora, 
precisamos do seu apoio, seja acom-
panhando cada edição, associando 
sua marca ao nosso nome através do 
anúncio, ou ainda, colaborando com 
sua produção nos enviando notícias, 
dicas e classificados. A sua participa-
ção é muito importante. 

Esperamos nos encontrar nestas 
páginas quinzenalmente. Um grande 
abraço e boa leitura.

• 3 máquinas de frequência alphatronic  
• 4 máquinas de blaquear 2 fios  - marca 
spier • 1 máquina de bordar macborda 
• máquina de chanfrar Poppi • vulcani-
zadora - marca injemac  • injetora rota-
tiva para 12 matrizes – marca jasot • 2 
secadores verticais 
Procurar: Antônio 3228-9000 
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CLASSIFICADOS

COLUNA VOCÊ CHEFF
Nesta coluna você encontrará re-

ceitas de dar água na boca e dicas 
de culinária que facilitarão a vida de 
quem se aventura no mundo mágico 
da cozinha. As receitas serão retiradas 
de livros e sites conceituados na área 
gastronômica. Para começar vamos 
sugerir uma receita para os dias quen-
tes. Ainda não entramos no verão, mas 
as altas temperaturas chegaram com a 
primavera e, para espantar o calor, ex-
perimente a receita abaixo, que é mui-
to refrescante!

Reprodução: http://receitasdeminuto.
com/receitas-para-um-dia-de-calor/

Salada de Frango Agridoce
 

Ingredientes
½ Xícara (chá) de Uvas Passas
15 Nozes Picadas
½ Xícara (chá) de Milho
200g Abacaxi Picado (1 ou 2 fatias)
250g Frango Cozido Desfiado
2 Colheres (sopa) Maionese
½ Caixa de Creme de Leite

Salsinha, Sal e Pimenta do reino a gosto.

Instruções
Cozinhe o frango com água e de-

pois de frio desfie com as mãos gros-
seiramente, e reserve.

Corte o abacaxi em cubos e pique 
as nozes.

Em um recipiente misture o fran-
go, uvas passas, abacaxi, milho, junte 
a maionese, creme de leite e tempere 
com salsinha, sal e pimenta do reino 
a gosto.

Misture bem para ficar tudo cober-
to com o molho e leve para gelar.

Observações
1) – Se desejar pode substituir o 

frango comum, pelo frango defumado. 
O abacaxi pode ser trocado por maçã 
ou uvas sem sementes e as nozes por 
castanhas. 

2) – Caso não queria usar maione-
se, tente usar iogurte grego ou creme 
de ricota. 

3) – Para os vegetarianos, tire o 
frango e coloque pedacinhos de tofu. 

EDITORIAL

PARA ANUNCIAR LIGUE
(37) 3228-8500
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SINDINOVA COBRA DA CEMIG MEDIDAS QUE PROMETEM 
TRAZER MELHORIAS PARA AS INDÚSTRIAS

Representantes da Cemig e do Sindicato durante a reunião.

Uma reunião entre o presidente 
do Sindinova, Sr. Pedro Gomes 
da Silva, a gerente administra-

tiva, Adriana de Souza, alguns em-
presários da Região e a gerência das 
centrais de relacionamento com clien-
te da Cemig, representada pelo Agente 
de Comercialização, Mauro Sérgio de 
Amorim, realizada na sede do Sindica-
to, pode trazer mudanças que benefi-
ciarão as fábricas de calçados do Polo.

O principal motivo da reunião foi 
a mudança do horário de ponta, ocor-
rida frequentemente, que tem trazido 
prejuízos para as indústrias, tendo em 
vista que a faixa de horário estabele-
cida para cobrança da maior taxa, de 
17h às 22h, é ainda muito utilizada 
para o trabalho nas fábricas, princi-
palmente aquelas que operam em 
dois turnos. O Sindinova convocou a 
reunião com intuito de solicitar apoio 
da Cemig na revogação da medida, 

porém, de acordo com Amorim, a 
Companhia Energética cumpre uma 
determinação da Aneel – Agência Na-
cional de Energia Elétrica. O Sindinova 
estuda uma forma de questionar juridi-
camente, a fim de prorrogar o início do 
horário de ponta em pelo menos uma 
hora, o que já diminuiria a oneração do 

empresário. “O que queremos é buscar 
alternativas para diminuir os prejuízos”, 
afirma o presidente.

O Sindinova solicitou ainda, à ge-
rência da Cemig, que os desligamen-
tos de energia que porventura forem 
acontecer, sejam feitos depois do ex-
pediente das fábricas, ou seja, após as 

17h, salvo os reparos emergenciais. 
“Às vezes recebemos uma notificação 
avisando que haverá desligamento das 
13h às 17h, assim a fábrica fica parada 
todo o período da tarde”, lamenta o 
presidente. Ainda de acordo com Go-
mes, se houver paralização do forneci-
mento de energia em apenas um bairro 
de Nova Serrana, em período comercial, 
cerca de 2 mil funcionários ficam 
ociosos. “Alguns ajustes poderiam ser 
feitos em horário alternativo, para que 
a indústria não pare sua produção por 
tanto tempo, acarretando prejuízos, 
como vem ocorrendo”, reforça o pre-
sidente. Neste ponto, Amorim afirma 
que a Cemig poderá intervir para pro-
mover a alteração na rotina, agendan-
do os possíveis ajustes e reparos em 
horários que não prejudiquem a in-
dústria calçadista. “Essa questão está 
ao nosso alcance e iremos dar encami-
nhamento”, finaliza. 

SINDINOVA LUTA PELA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
PARA CUMPRIMENTO DA NR-12

Em evento realizado no Espaço 
Sindinova no mês de agosto, os 
empresários calçadistas do Polo 

de Nova Serrana mostraram-se unidos 
e compareceram em peso para assis-
tir à Palestra “Proteção de Máquinas 
do Setor Calçadista”, ministrada pelos 
auditores do Ministério do Trabalho 
e Emprego de Minas Gerais, Roberto 
Dório Vila e Marcos Ribeiro Botelho. 
Na ocasião, foi apresentada ainda, pelo 
Sr. Heleno Batista de Freitas, represen-
tante do Sindinova, uma pesquisa rea-
lizada pelo Sindicato, que apontou os 
custos e a impossibilidade em cumprir 
as exigências da NR-12, dentro do pra-
zo estabelecido. O evento representou 
o início da negociação para alinhar um 
acordo cujo objetivo é a dilatação dos 
prazos para as adequações das máqui-
nas do setor calçadista. 

Na ocasião, estavam presentes tam-

bém, o Procurador do Trabalho de Di-
vinópolis, Sr. Alessandro Batista Beral-
do, o Chefe da Seção de Segurança e 
Saúde do Trabalho da Superintendên-
cia Regional do Trabalho e Emprego 
de MG, Sr. Francisco Alves dos Reis 
Júnior, a Coordenadora do Projeto 
Polos Regionais da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego de 
MG, Sra. Maria das Graças Sampaio, 
o presidente e o vice do Sindinova, Sr. 
Pedro Gomes da Silva e Sr. Júnior Cé-
sar Silva, além de autoridades munici-
pais, demais membros da diretoria do 
Sindinova e empresários da indústria 
calçadista.

O evento começou com a fala do 
Presidente do Sindinova, que destacou 
a importância do cumprimento das 
exigências por parte dos industriais. 
“O empresário quer cumprir as nor-
mas e sabe que são importantes, mas 

pleiteamos um maior prazo para exe-
cutá-las, em virtude da complexidade 
e falta de profissionais para atender 
todas as empresas do Polo”, explica. O 
Procurador do Trabalho de Divinópo-
lis, Sr. Alessandro Batista Beraldo, des-
tacou que o objetivo da NR-12 não é 
prejudicar a indústria, mas garantir a 
segurança dos trabalhadores. Beraldo 
explicou ainda que serão feitas visitas 
técnicas às fábricas e aquelas que es-
tiverem irregulares serão autuadas, 
posteriormente, em caso de não ade-
quação, as mesmas poderão responder 
um inquérito na Promotoria.

Parceiros 
O Sindinova e os empresários do 

Polo ganharam um forte aliado na luta 
pela dilatação do prazo estabelecido 
para que as indústrias cumpram as 
adequações exigidas pela NR-12. Uma 

reunião realizada entre o Presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (FIEMG), Sr. Olavo Ma-
chado e o Presidente do Sindinova, Sr. 
Pedro Gomes da Silva, sinalizou para 
uma parceria importante na busca por 
essa prorrogação.

De acordo com Gomes, em breve 
será agendada uma reunião em Belo 
Horizonte com a Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego em Mi-
nas Gerais, na qual, os representantes 
da FIEMG estarão presentes.

Até o momento, um total de 1.399 
empresas do Polo, de acordo com o Mi-
nistério do Trabalho, já receberam no-
tificações referentes à NR-12. Segundo 
informações da FIEMG, outros setores 
da indústria também estão enfrentan-
do dificuldades em relação ao cumpri-
mento das Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho. 

Parceiros como a FIEMG e o Sindicato dos Trabalhadores de Nova Serrana entraram na batalha ao lado do Sindinova

Empresários lotaram o Auditório do Sindinova em reunião sobre NR-12
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TENDÊNCIAS DE INVERNO 2014 – ESTILO GRUNGE

Looks do desfile grunge da Saint Laurent, em Paris ©Imaxtree

COLUNA: MODA E DESIGN  - Colunista convidado desta edição: Paula Pessoa

Sócia e designer das empresas Amaia e Massey Calçados.

Master em design de calçados pelo Instituto Europeu de Design - Barcelona

Pós-graduada em Gestão com ênfase em Marketing – Fundação Dom Cabral

Bacharel em Administração – Puc Minas

Na temporada de inverno 2014, o 
Grunge, estilo musical que mar-
cou a década de 90, ressurge 

como forte tendência para a estação. 
Esse estilo já está no radar fashion a al-
gumas temporadas, mas, dessa vez ele, 
se consolida, ressurgindo nas passare-
las de estilistas renomados como: Saint 
Laurent, Chanel, Fendi, Versace, Dries 
Van Noten, Phillip Lim, Marc Jacobs e 
Givenchy. 

O Grunge é um subgênero do rock 
alternativo que surgiu no final da dé-
cada de 80, em Seattle, no EUA. Ele 
teve forte influência de outros estilos, 
como hardcore punk, heavy metal e 
indie rock. O movimento lançou ban-
das como Nirvana e Pearl Jam. O su-
cesso dessas bandas impulsionou a po-
pularidade do rock alternativo e fez do 
grunge a forma mais popular de hard 
rock na época.

Os jovens roqueiros representados 
por Kurt Kobain, vocalista do Nirvana 
e símbolo máximo do visual, vestiam-
se de forma desleixada e rebelde, com 
muitas sobreposições, camisas xadrez 
de flanela, calças jeans destroyed e co-

turnos. Esse estilo marcou a moda da 
década de 90. 

Já o novo Grunge, ressurge com 
uma nova leitura, menos subversivo, 
mais delicado e sofisticado. Na próxima 
temporada, esse estilo vem com muita 
força, destacando-se, principalmente, 
da combinação e mistura excêntrica 
de estampas florais com o estilo mo-
tociclista, mix de texturas, cores fortes 
e inspirações em Kurt Cobain com sua 
camisa de flanela xadrez, com peles de 
leopardo e tricôs destonados. 

Outros elementos muito presentes 
nessa tendência são os gorros, a ca-
misa xadrez amarrada na cintura, os 
jeans desgastados, jaquetas de couro, 
coturnos, tênis estilo All Star e sobre-
posições, todos em versão chique, uma 
reinterpretação do estilo dos jovens 
Grunges dos anos 90, muita atitude e 
elegância.

AS fashionistas do mundo inteiro já 
aderiram a essa tendência grunge no 
melhor estilo hi-lo, ou seja, um look ar-
rumado, com cara de noite, mas com 
um ar mais despojado. 

Que tal? Grunge inpired now!

FAÇA NEGÓCIOS NA MAIOR FEIRA
DE CALÇADOS DE MINAS GERAIS
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ENTREVISTA
Weder da Silva Morais é empresário, diretor da Letícia Morais, empresa que leva o nome da irmã. Localizada 

em Nova Serrana, está há 8 anos no mercado e atualmente fabrica 16 mil pares por mês. A Letícia Morais sabe 
a importância da responsabilidade social como diferencial de fortalecimento de marca e parte de sua mão de 
obra vem do trabalho de bordadeiras presidiárias que, a cada 2 dias trabalhados, tem 1 dia da pena reduzida.

Weder da Silva Morais e equipe da Letícia Moraes.

JS – Como é o produto que você fa-
brica? Qual seu diferencial? 
Weder – Produzo calçado feminino em 
couro. Toda a linha é feita em couro 
com componentes, como pedrarias e 
bordados. Nosso diferencial é o borda-
do semi-artesanal, contamos com qua-
se 200 bordadeiras. Nosso foco é fazer 
um produto de valor agregado. Precisa 
ser arrojado no design, para sobressair 
e brigar com as grandes marcas.

JS – Quais as principais dificulda-
des enfrentadas pela empresa neste 
tempo no mercado?
Weder – Principalmente para se fixar no 
mercado. Produzimos um produto com 
um certo valor agregado e as pessoas ti-
nham dificuldade em confiar, porque no 
início havia um receio muito grande em 
comprar produtos fabricados em Nova 
Serrana, havia uma ideia de que era 
produto de má qualidade, então, conse-

guir agregar valor ao produto foi com-
plicado. Destaco também a dificuldade 
financeira, que sempre acontece no iní-
cio de qualquer empresa. Mas hoje, as 
pessoas já conheceram o nosso produto 
e viram que ele tem valor. 

JS – Como foi o processo de supe-
ração? 
Weder – Foi um desafio superar esse 
momento, mostrar para o consumidor 
que Nova Serrana tem capacidade de fa-
zer produtos de qualidade. Então, fomos 
caminhando para esse lado, focando 
muito na qualidade. Hoje o Polo não está 
mais como antigamente, de produção de 
custo baixo e má qualidade. Já temos 
muitos fabricantes e a maioria prioriza a 
qua lidade, com produtos arrojados. 

JS – Onde a Letícia Morais tem 
clientes? Trabalha com exportação?
Weder – Vendemos para todo o Brasil, 
mas a maior parte vai para o sudeste e 
nordeste do país. Temos procura para ex-
portar, mas queremos trabalhar primeiro 
para tornar a marca conhecida na região. 

Não adianta pulverizar a venda se não ti-
ver condições de fortalecer a marca.

JS – Há quanto tempo é filiado ao 
Sindinova e quais as vantagens em 
ser sindicalizado?
Weder – Desde o início da fábrica so-
mos filiados. É importante porque o 
Sindinova é muito atuante e está sem-
pre antenado com o mercado, tanto 
em termos jurídicos, administrativos, 
quanto em novidades do setor. São 
muitas vantagens em fazer parte do 
Sindinova, são oferecidos muitos cur-
sos, com preço especial para associa-
do, o que contribui com a profissiona-
lização dos nossos funcionários. 

JS – Qual sua expectativa de mer-
cado para esta reta final de 2013 e 
para o próximo ano?
Weder – O cenário não é favorável 
para o crescimento. Estamos com as 
vendas fechadas para o final do ano, 
nosso objetivo em 2014 é trabalhar 
para que cada coleção atinja suas me-
tas, atendendo bem o nosso público. 

EMPRETEC É REALIZADO EM
NOVA SERRANA PELA 10ª VEZ

O SINDINOVA TRABALHA PARA OFERCER VANTAGENS E BENEFÍCIOS
PARA AS EMPRESAS DO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA.

WWW.SINDINOVA.COM.BR

Benefício ao Associado
SINDINOVA FIRMA CONVÊNIO COM

FACULDADE PITÁGORAS

O mais novo convênio do Sin-
dicato Intermunicipal das 
Indústrias de Calçados de 

Nova Serrana foi firmado no mês 
de agosto. Trata-se de uma parce-
ria com a Faculdade Pitágoras, que 
visa conceder desconto de 30% nas 
mensalidades dos cursos de gradu-
ação e pós-graduação, aos funcio-
nários de empresas que sejam asso-
ciadas ao Sindicato. O benefício se 
estende a alunos que já estiverem 
em curso e àqueles que forem pres-
tar o vestibular. A única exigência é 
que o aluno comprove seu vínculo 
empregatício com a empresa e a fi-
liação da mesma ao Sindicato.

A assinatura, que foi feita pelo 
presidente do Sindinova, Sr. Pedro 
Gomes da Silva e pelo coordenador 
do núcleo de pós-graduação da Fa-
culdade Pitágoras e representante 

da entidade, Leonardo Rodrigues, 
se deu na abertura do 1º Painel de 
Vendas e Mercado, evento promovi-
do pelo Sindinova em parceria com 
o Sebrae. Na ocasião, Rodrigues 
anunciou mais um benefício que 
poderá surgir com esta parceria. “Já 
está sendo avaliada a realização de 
cursos de extensão aqui em Nova 
Serrana, em regime de In Company, 
ou seja, todo o curso acontecerá na 
estrutura do Sindicato, porém, os 
professores e o gabarito da Rede 
Pitágoras”, explica o coordenador. 
Os cursos serão nas áreas que con-
tribuirão para o desenvolvimento 
e aumento da competitividade do 
Polo, como Moda e Design.

É importante lembrar que para 
aderir ao convênio é necessário 
comprovar que a empresa é filiada 
ao Sindinova.

cance de melhor planejamento. “Meu 
interesse maior é ter embasamento 
para expandir minha linha de produ-
tos e pra isso é necessário ter conhe-
cimento”, afirma o empresário, que 
garante que com o Empretec, adquiriu 
mais conhecimento do que na gradua-
ção em Administração e pós em Ges-
tão Estratégica de Negócios.

Ainda segundo Claret, o Empretec 
traz benefícios não apenas aos partici-
pantes, mas o conhecimento adquirido 
poderá proporcionar o desenvolvi-
mento de todo o APL de Nova Serrana, 
atraindo mão de obra mais qualificada 
e garantindo uma produção mais pro-
fissional. “Este workshop faz o empre-
sário refletir de acordo com a realidade 
empresarial de hoje, que prevê empre-
sas que valorizem a responsabilidade 
social, a garantia ao cliente, a moder-
nização dos seus negócios. Todo o 
Polo sai ganhando”, finaliza.

O Empretec – programa desen-
volvido pela ONU – Organi-
zação das Nações Unidas, que 

visa o fortalecimento de características 
e comportamentos empreendedores, 
realizado pelo Sebrae, aconteceu pela 
primeira vez em Nova Serrana, em 
2004, por intermédio do Sindinova. – 
Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
de Calçados de Minas Gerais. Este ano, 
formando a 10ª turma, o seminário 
promete capacitar os participantes para 
refletirem acerca da realidade atual do 
Polo Calçadista, promovendo seu cres-
cimento e aumento da competitividade.

De acordo com Gilmar Claret Teixei-
ra, um dos consultores do Sebrae que 
ministra o curso, o Empretec não é um 
curso convencional, já que aborda o for-
mato workshop, com metodologia vi-
vencial e altamente interativa. “O princí-
pio é desenvolver a prática empresarial. 
Entre a proposta dos trabalhos está a 
abertura de novos negócios, operação 
de empresa real e prática de comporta-
mento empreendedor”, explica.

Para Leonardo Rodrigues Ferrei-
ra, um dos participantes do curso e 
proprietário da empresa Aquarela, de 
Araújos, a expectativa é que com a 
participação no Empretec, haja uma 
melhoria no desempenho empresarial, 
ganho de segurança nas decisões e al-

Empretec é realizado em Nova Serrana pela 10ª vez
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COMO SER ALGUÉM INCRIVELMENTE MEDIANO 
Baseado no artigo “How be Unremarkably Average”

COLUNA DICAS DE LEITURA  - Colunista convidado desta edição: Adriana Souza

Adriana Souza, gerente administrativa do Sindinova, graduada em Administração,

Pós em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral.

Entre os maiores desejos que as 
pessoas costumam ter está mo-
rar no exterior, fazer trabalho vo-

luntário, escrever um livro e morar na 
praia. Infelizmente, isso quase nunca 
acontece e elas arrumam um emprego, 
casam, têm filhos, viajam quando dá 
e nunca têm tempo para escrever um 
livro, tampouco ajudar os outros, ir 
à praia, só carnaval. “Muitas pessoas 
pensam em mudar o mundo, mas nin-
guém pensa em mudar a si mesmo”, 
disse Tolstói uma vez.

Na ânsia por querer conquistar certas 
coisas na vida – casa própria, carro, um 
bom emprego –, as pessoas esquecem-se 
de viver e só se dão conta disso quan-
do já têm tudo de que precisam menos 
aquele sonho antigo. Aí elas se acham 
velhas demais para realizar e morrem 
sem nem tentar, um pouco frustradas 
pela vida ter passado tão depressa. Uma 
vida assim está longe de ser ruim, mas 
acho que todos nascem para ter uma 
experiência extraordinária aqui, viver 
do seu jeito e deixar a sua contribuição. 
Chris Guillebeau é um desses caras que 
podemos ter inveja da vida que leva, ele 
já conheceu todos os 193 países do mun-
do e trabalha como escritor provocando 
as pessoas a fazerem o mesmo: o que 
quer que você tenha vontade. O dele era 
viajar, qual é o seu?

Um dos mais inspiradores (e famo-
sos) textos do Chris é um guia sobre 
“como ser ordinariamente mediano”, lei-
tura obrigatória a todos que querem 
não apenas uma vida feliz, mas uma 
vida completa. Aqui está a minha ver-
são do guia.

Aversão à risco
A maneira mais fácil de levar uma 

vida tranquila é aceitando tudo que 
lhe dizem. Não se destaque, faça o que 
os outros fazem e você estará seguro. 
Consiga um emprego normal, de prefe-
rência através de um concurso público 
e você não precisará se preocupar mais 
com nada. Certifique-se de nunca ser o 
primeiro a erguer a mão quando per-
guntarem algo.

Faculdade
Já que todo mundo que você conhe-

ce fez ou está fazendo, é melhor você 
fazer também. Isso, provavelmente, irá 
garantir um emprego que pague bem e 
lhe permitir desfrutar melhor da vida, do 
jeito que os mais velhos vivem. Confor-

to. Gaste os 4 ou mais anos conhecendo 
bares, entregando os trabalhos depois 
do prazo e reclamando dos professores. 
No final, é quase certo que você estará 
com canudo nas mãos de qualquer jei-
to. Certifique-se de seguir a carreira que 
seus pais sempre quiseram.

Finanças pessoais
Trabalhe para comprar. Comece 

pela casa própria financiada em par-
celas suaves pelos próximos 20 anos, 
planeje cada cantinho com móveis sob 
medida para impressionar as visitas e, 
quando der, financie aquele carro de 
luxo que você tanto desejou e continue 
reclamando do preço exorbitante da 
gasolina à medida que ela vai subin-
do. Quando algum programa de TV ou 
comercial pedir a sua doação, troque 
de canal, afinal há sempre alguém por 
trás lucrando muito com as crianci-
nhas carentes ou portadores de defici-
ência. Quando estiver de bom humor, 
doe R$10,00. Quando ficar triste, com-
pre algum eletrônico ou roupa cara, 

você merece por trabalhar tanto.
Certifique-se de priorizar o cartão de 

crédito em vez do dinheiro, a satisfação da 
compra é maior, apontam as pesquisas.

Viagens
Como é bom viajar! Ou será que 

bom mesmo é tirar um monte de fo-
tos em terras estrangeiras e comparti-
lhar em redes sociais? Seja como for, 
viaje uma ou duas vezes para fora do 
Brasil na vida, mas opte por destinos 
seguros como Paris, Londres, Madrid 
ou Miami. Fuja do mochilão e pegue 
a excursão para evitar problemas. Tem 
McDonald’s e Subway em mais de 100 

países, então você não corre o risco de 
comer algo que possa estragar a sua 
viagem. Inglês é o idioma do mundo, 
não se incomode em tentar usar a lín-
gua do país, mas quem sabe eles não 
entendam um pouquinho de portu-
guês né? Ou melhor, você não encon-
tra um brasileiro por lá?

Certifique-se de que tudo está em 
completa ordem antes de pegar o 
avião, hotel, traslados, passeios e di-
nheiro, muito dinheiro.

Trabalho
“Se você trabalhar esperançosamen-

te, 8 horas por dia, quem sabe não vire 
patrão e trabalhe doze todo dia” escre-
veu uma vez o premiado poeta Robert 
Frost. Uma maneira agradável de dizer 
que trabalhar demais não é o melhor 
caminho para ser feliz, partindo do 
princípio que ser feliz envolve mais 
tempo para curtir a família, hobbies 
e outras atividades. Quem ama o que 
faz, nem chama seu trabalho de traba-
lho, então isso não vale para as raras 

pessoas que tem o prazer de fazer o 
que ama. Para a grande maioria, di-
nheiro e reconhecimento são os dois 
principais motivos. Há quem trabalha 
duro porque sonha em montar seu 
negócio, dar mais conforto à família, 
ficar rico ou ter uma boa aposentado-
ria. Viver só depois, para isso a gente 
se aposenta aos 65.

Então, as pessoas leem Você/SA, fa-
zem um ou dois MBAs que pouco irão 
ajuda-las a lidar com os problemas do 
dia a dia (devido à baixa qualidade do 
ensino ou incongruência do curso com 
a posição na carreira), passam o dia 
em reuniões inúteis, se vangloriam de 

resultados, culpam os outros pelos re-
sultados, falam mal dos chefes diaria-
mente, nunca chamam a responsabili-
dade para si e desistem após primeiro 
grande fracasso. Essa é a típica vida 
corporativa. Cheia de panelinhas que 
servem para proteger uns dos outros 
como se fosse uma grande disputa. Em 
algum momento, será necessário me-
diar conflitos, foque-se nas questões 
de personalidade em vez de valores.

Certifique-se de que todos vejam 
que você está trabalhando, isso é mais 
importante do que tentar resolver 
grandes problemas e até inovar.

Autoridade
Jamais desafie a máxima “sempre 

foi feito assim”. Os mais velhos nun-
ca erram, certo? Novas ideias são para 
grandes empresas inovadoras, deixe 
para os americanos, apenas fique li-
gado para copiar o mais fiel possível. 
Quando todos disserem A, evite dizer 
B, mesmo que você acredite com todo 
o seu coração e tenha argumentos para 
embasar. Afinal, se ninguém pergun-
tou, é porque não quer saber. E quem é 
você para discordar com o diretor? Se 
todo mundo é contra algo, seja tam-
bém. Se todos estão a favor, vista a ca-
misa. Ser popular é “cool”!

Certifique-se de que há alguém 
abrindo o caminho antes de dar o pri-
meiro passo.

Não se preocupe, seja feliz
É arriscado ser diferente. Ideias não 

convencionais assustam. Experimente 
dizer para sua mãe que irá deixar seu 
ótimo emprego em uma grande em-
presa, ou fechará seu consultório ou 
empresa bem sucedida para fazer ou-
tra coisa. Prepare os ouvido…

O mundo é mediano, os diretores 
da maioria das empresas são medianos 
e políticos só são espertos o suficien-
te para tirar proveito disso. Você quer 
ser feliz? Então siga esses conselhos, de 
verdade. Evite frustrações, grandes de-
safios, medo de se arriscar e do novo. 
Você terá a companhia de bilhões de 
outras pessoas que levam uma vida in-
crivelmente mediana.

Ou
Pare e olhe o que você está fazendo 

com a sua vida, ainda dá tempo de ser 
alguém extraordinário e levar a vida 
que você sempre quis.
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ONDE ESTÁ SEU LÁPIS?

A VARIAÇÃO DO MIX DE PRODUTOS E A AUTOMAÇÃO 
NO SETOR PRODUTIVO DE CALÇADOS

Empreender é inovar, demonstrar criatividade, fazer diferente. O que muitos empreendedores
esquecem é que INOVAÇÃO não precisa ser sinônima de complexidade. No mundo dos negócios e, também

na vida, muitas vezes a simplicidade é o melhor caminho.

COLUNA EMPREENDEDORISMO  - Colunista convidado desta edição: Ana Cláudia Azevedo

Professora de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas na Faculdade de Nova  Serrana – FANS.

Contato: anaklaudians@hotmail.com

COLUNA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  - Colunista convidado desta edição: Rômulo Maciel Gomes

Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial, Supervisor Técnico SENAI Nova  Serrana

Certa vez, assistindo a uma pales-
tra, ouvi uma narrativa interes-
sante que me acompanha desde 

então e que sempre utilizo para ilus-
trar minhas aulas. Tal história se passa 
na década de 70, quando a Rússia e os 
Estados Unidos disputavam, assidu-
amente, o título de desbravadores do 
espaço. Entre os variados projetos que 
a NASA, Agência Espacial Americana, 
deveria desenvolver para dar suporte 
aos seus “spacemans”, encontrava-se 
a demanda por uma caneta que escre-
vesse sob o efeito da gravidade zero. 
Parece-nos estranho, mas naquela 
época, não havia notebooks, palmtops 
nem nenhum outro aparato tecnoló-
gico do gênero, por isso, os relatórios 
eram todos preenchidos a próprio pu-
nho, daí a necessidade da dita caneta, 
afinal, considerando as leis da física, 
em uma caneta convencional não ha-

A redução do ciclo de vida dos 
produtos e o grande aumento 
das linhas ofertadas pelas em-

presas calçadistas são uma realidade 
existente no setor há algum tempo e 
que se faz necessária para atender às 
demandas de mercado. Esse pano-
rama causa arrepios aos envolvidos 
no processo, devido às constantes 
alterações na linha de produção que 
acarretam em quebra de ritmo.

A automação, processo pelo qual se 
busca a otimização dos recursos dis-
poníveis, com o apoio de softwares, 

via como a tinta descer. Os cientistas 
da NASA gastaram anos e milhões de 
dólares para desenvolver a tal esfero-
gráfica que conseguisse vencer a força 
da gravidade. E o fizeram.

Por outro lado, os russos conse-
guiram contornar o problema rapida-
mente de outra forma, sem gastar um 
centavo sequer. Como? Os astronautas 
russos passaram a escrever seus rela-
tórios a lápis. Isso mesmo. Deixaram 
de utilizar canetas, que não funciona-
vam no espaço, e adotaram o grafite. 
Agora eu pergunto a vocês: existe so-
lução mais simplista e criativa do que 
essa? Vocês hão de convir que não. 

Pois bem, no ambiente empresa-
rial, muitas vezes nos vemos levados 
a contornar situações teoricamente 
semelhantes. A inovação tornou-se 
requisito essencial para permanência 
no mercado. Somos cobrados o tempo 

todo em oferecer algo novo, em gerar 
valor para os nossos clientes, em tra-
balhar o diferencial competitivo. Ino-
var, inovar e inovar!

No universo das pequenas em-
presas, permeado de incertezas e ca-
racterizado pela baixa incidência de 
recursos, a inovação parece ser uma 
realidade distante, pois acaba sendo 
associada exclusivamente a altas tec-
nologias e altos investimentos. O que 
muitas vezes falta aos nossos empre-
endedores é esse senso de praticidade 
e criatividade, capacidade de contor-
nar os obstáculos com os recursos de 
que dispõem em mãos. 

Não estou pregando aqui uma visão 
romântica da gestão, na qual as ideias 
simplesmente surgem diante das ad-
versidades e são facilmente implemen-
tadas. Bem sabemos que não é tão fá-
cil assim, mas existem recursos de que 

podemos nos valer para facilitar nosso 
processo criativo. Garimpar informa-
ções, cultivar uma boa rede de contatos, 
se abrir para opiniões externas, saber 
ouvir criticamente e estar predisposto 
a enxergar o que está além do quadra-
do são requisitos fundamentais para se 
chegar lá. Ressalto aqui a importância 
da ação integrada e do capital relacio-
nal desenvolvidos no APL e fomentados 
pelo Sindicato. Muitas cabeças, definiti-
vamente, pensam melhor do que uma. 
O empreendedor é um ser criativo por 
natureza, as soluções, muitas vezes, são 
muito mais simples do que percebemos 
a princípio, é só gastar um pouco mais 
de massa cinzenta, colocar a cabeça 
para funcionar e seguir o conselho de 
Einstein que dizia que “devemos fazer 
as coisas o mais simples possível, mas 
não mais simples do que isso”. E então, 
consegue perceber onde está o seu lápis?

máquinas e /ou equipamentos, pode 
ser uma grande aliada; mesmo diante 
de tamanha variabilidade de produtos. 
Para extrair o máximo dessa possibi-
lidade é imprescindível a atuação dos 
designers, modelistas e estilistas. 

Se a empresa tem como objetivo 
automatizar processos produtivos, 
não é coerente envolver somente a 
equipe de produção, mas também a 
equipe de desenvolvimento. Para que 
seja possível utilizar recursos auto-
matizados na produção, o calçado 
deve ser pensado com essa finalidade.

Mesmo com tantas variações 
nos produtos, devem ser considera-
dos os possíveis usos de técnicas e 
padronizações que facilitem o ciclo 
produtivo, utilizando sistemas de 
automação já existentes. Costuras 
programadas, soldas e recortes em 
alta frequência, sistemas de aspe-
ração, máquinas de aplicar adesi-
vo, serigrafia e estampagem são os 
exemplos mais conhecidos no setor, 
mas que nem sempre tem sua capa-
cidade plena aproveitada. 

Bons resultados podem ser al-

cançados valendo-se dos conceitos 
de aproveitamento e agrupamen-
to de peças e partes dos calçados, 
dessa forma, etapas consideradas 
como gargalos, terão as operações 
padronizadas e, consequentemente, 
aumentará a produtividade. 

Desta forma, é válido reforçar a 
máxima de que é sempre mais van-
tajoso e, menos oneroso, dedicar 
mais tempo ao planejamento racio-
nal do que às correções de falhas de 
projetos de um produto “arremes-
sado”  à linha de produção.
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SINDINOVA ESTREITA RELAÇÕES COM MINISTÉRIO
DO TRABALHO E MDIC

Encontro entre autoridades buscou alternativas de salvaguarda para o setor calçadista

Secretário Executivo do Ministério do Trabalho, Sr. Paulo Sérgio de Almeida, Presidente do Sindinova, Sr. Pedro Gomes e 
Rômulo Machado

O Presidente do Sindinova, Sr. 
Pedro Gomes da Silva, e o vice, 
Júnior César Silva, se reuni-

ram, no mês de agosto, com a secretá-
ria do Ministério do Desenvolvimento 
da Indústria e Comércio – MDIC, Sra. 
Heloísa Menezes e com Ricardo Ro-
mero, Coordenador Geral de Sistemas 
Produtivos Locais.

Durante o encontro com a secre-
tária, vários temas relevantes para a 
indústria calçadista foram tratados, 
como a redução do imposto de im-
portação para insumos calçadistas, 
que passou de 25 para 18% e vem 
ocasionando uma onda de importa-
ções de calçados desmontados, fazen-
do com que mais produtos internacio-
nais penetrem no mercado brasileiro. 
Pensando na troca de experiências e 
nos novos negócios que são realiza-
dos nas Feiras promovidas pelo Sin-
dinova, foi solicitado também um 
maior apoio por parte da Apex Bra-
sil – Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos, que 
oportunizará a vinda de mais impor-

tadores para visitarem as feiras, o que 
promoverá novos negócios e o desen-
volvimento comercial.

De acordo com Gomes, o Polo 
de Nova Serrana, assim como todo 
o setor, precisa de maior atenção do 
Governo Federal, pensado nisso, foi 
requerido acesso imediato às inicia-
tivas do Plano Brasil Maior, como 
estratégia de fortalecimento do APL 
de Nova Serrana, que é significativo 
para o cenário nacional. “As reuniões 
foram produtivas e tenho certeza que 
colheremos bons frutos”, afirma o 
presidente do Sindinova. 

Foi pleiteada ainda a participação 
do Sindinova em comissões que de-
finem leis que afetam diretamente o 
setor calçadista. “Seremos representa-
dos nessas comissões e ajudaremos a 
tomar decisões importantes, pensan-
do sempre no aumento da competiti-
vidade do Polo”, finaliza.

Em seguida, foi realizada outra 
reunião, com o Secretário Executivo 
do Ministério do Trabalho, Sr. Paulo 
Sérgio de Almeida, que contou com a 

participação de Rômulo Machado. O 
principal assunto tratado neste encon-
tro foi sobre a prorrogação do prazo 
para o cumprimento das exigências 
da Norma NR 12, que solicita adequa-
ções de máquinas e equipamentos do 
Parque Industrial, o que será muito 
oneroso para o empresário. Gomes 
garantiu que a o encontro proporcio-
nou grandes avanços nesta questão. 

“A conversa desencadeou na possibili-
dade da prorrogação do prazo junto à 
Superintendência Regional do Traba-
lho e Emprego em Minas Gerais, visto 
que na própria constituição da norma 
tem a previsão normativa da prorro-
gação. O secretário executivo fará o 
encaminhamento para a Secretaria da 
capital mineira e teremos um retorno 
rápido”, comemora o presidente. 

NOTA:
Pensando no crescimento comercial do Polo Calçadista de Nova Serrana, o Sindi-

nova orienta aos senhores empresários sobre um fato corriqueiro que tem ocorrido 
em nossa cidade e tem, em muito, prejudicado o desenvolvimento do setor.

É prática comum a alguns empresários, contratar funcionários que estão receben-
do o benefício do seguro desemprego. Existe hoje uma determinação que diz que, ao 
ser dispensado de sua função, o trabalhador deve procurar o SINE – Sistema Nacional  

 
de Emprego, para solicitar o recebimento do seguro, portanto, se houver alguma vaga 
disponível em sua área de atuação, o mesmo é encaminhado à empresa solicitante. 

Diante disso, o Sindinova orienta o empresário a não contratar nenhum profissio-
nal que esteja recebendo o benefício e ainda, que envie ao SINE as vagas disponíveis 
em sua empesa. Dessa forma, o mercado estará em constante atualização e os profis-
sionais terão mais oportunidade de se reposicionarem no mercado de trabalho.


