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J O R N A L

O curso, promovido pelo Sindinova, 
tem foco em modelagem e o objetivo 
de capacitar e aperfeiçoar as áreas de 
desenvolvimento de produto nas em-
presas do polo de Nova Serrana. O ins-
trutor do curso é o consultor do Senai-
-RS, Luís Augusto Kempf, que defende 
que o foco do curso é ampliar a visão 
dos modelistas em relação à criativida-
de com responsabilidade.

VEJA MAIS > PG 03

O seminário, uma realização do Senai 
BH Modatec, aconteceu no dia 23 de 
Outubro, no Hotel Boulevard Plaza, 
em Belo Horizonte e colocou em deba-
te caminhos e desafios que se apresen-
tam como perspectiva de futuro para  
o país, frente a um cenário de oportu-
nidades que se configurou nas últimas 
décadas. 

VEJA MAIS > PG 07

A advogada, Dra. Sandra Regina de 
Paula Vitor, fala sobre Acidente do Tra-
balho, o que é considerado acidente e 
como ele deve ser comunicado à Previ-
dência Social.

VEJA MAIS > PG 06

O Seminário Inovar para Crescer, evento promovido pelo Sebrae, em parceria 
com o Sindinova, no dia 24 de Outubro, despertou o interesse do empresariado 
de Nova Serrana, que marcou presença e lotou o Espaço Sindinova. Os palestran-

tes eram Carlos Hildorf, considerado um dos 10 melhores palestrantes do Brasil, 
a Jornalista Inácia Soares e Angela Tamiko, responsável pelo posicionamento da 
marca “Havaianas”, internacionalmente. 

entreviSta

Kleider de Lima de Silva, proprietá-
rio da San Remo, tradicional marca 
nova sserranense que já é referência 
no setor calçadista e se mantém fir-
me no mercado de 1974, é o entre-
vistado da 3º edição do Jornal Sin-
dinova.

VEJA MAIS > PG 07

VEJA MAIS > PG 05
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aGenda de CurSoS outubro/novembro

Inovação. Esta foi a palavra de or-
dem nesta quinzena no setor cal-
çadista. O Seminário Inovar para 

Crescer, evento promovido pelo Se-
brae, em parceria com o Sindinova, 
lotou o auditório do Sindicato, o que 
prova que os empresários reconhecem 
a necessidade de buscar a inovação 
para o aprimoramento e evolução dos 
seus negócios. Carlos Hildorf, conside-
rado um dos 10 melhores palestrantes 

do Brasil, apresentou um verdadeiro 
show, mostrando, na prática, o poder 
que tem a Inovação. O palestrante não 
se apegou aos tradicionais slides e se 
atreveu a realizar atrações de mágica 
e uma apresentação musical pra lá de 
inspiradora. Estiveram ainda no even-
to, a Jornalista Inácia Soares, além de 
Angela Tamiko, responsável pelo posi-
cionamento da marca “Havaianas”. Re-
cebemos uma injeção de ânimo. Agora 
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vaGa de emPreGo

“O Sindinova não se responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados pelas empresas anunciantes deste periódico”

é só pegarmos o aprendizado adquiri-
do no evento e aplica-lo no nosso dia-
-a-dia. O setor calçadista precisa dessa 
inovação para superar o momento de-
licado que atravessa. 

Esta é apenas uma das atrações 
desta edição do Jornal Sindinova, que 
mostra ainda a participação de em-
presas de Nova Serrana no Seminário 
Internacional de Comportamento e 
Consumo, em Belo Horizonte. Aborda-

remos também um assunto de grande 
interesse dos empresários, o “Acidente 
de Trabalho”, em um artigo assinado 
pela advogada Dra. Sandra Regina de 
Paula Vitor, que inaugura a coluna 
“Palavra do Advogado”, entre outras 
informações que buscamos com dedi-
cação para que, você, leitor, tenha em 
mãos, um jornal de qualidade, com no-
tícias relevantes e interessantes.

Boa leitura e grande abraço!

mês Curso data instrutor Carga
Horária

investimento
associado

investimento
não associado

Outubro
Novembro

Secretária e Recepcionista
De 28/10 a 01/11/2013 (2ª 

a 6ª feira)

elizabet afonso
Graduada em Ciências Sociais. 
Especialista em RH - MBA Lide-

rança e Gestão de Pessoas.

15h R$ 190,00 R$ 247,00

Novembro Liderança e desenvolvimento de equipes
08 e 09/11/2013

sexta-feira e sábado

Willer mamede
Psicólogo com especialização em 

educação inclusiva.
12h R$ 200,00 R$ 260,00

Novembro Secretariado
De 19 a 28/11/2013 (3ª, 4ª 

e 5ª feira)

luana Costa
Graduada em Administração, 

Pós-graduanda em Gerenciamen-
to de Projetos

18H R$ 190,00 R$ 247,00

Novembro SPED FISCAL E FCI
21 e 28/11/2013

(5ªs feiras)

Gustavo tomaz de almeida 
Mestrando em Administração; 
Pós-graduado em Controladoria 
e Gestão Financeira e Gestão 

Fiscal e Tributária; Graduado em 
Ciências Contábeis

6h R$ 150,00 R$ 195,00

 reunião Com miniStério do trabalHo Para debater
Sobre a nr-12 Será dia 05

O Sindinova ganhou um novo e 
forte aliado na luta pela pror-
rogação do prazo para cum-

primento das exigências da NR-12. A 
FIEMG – Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais está empenhada 
nessa busca e assumiu, ao lado do Sindi-
nova, a negociação junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego de Minas Ge-
rais. A reunião para renegociar os pra-

• Pespontadeira • Coladeira • Pessoa com deficiência • Banca de Pesponto
 Interessados entrar em contato pelo telefone (37) 3228-2340 ou comparecer à Rua Dr. Jacinto Moreira Filho, 1649; Bairro Jardim São Francisco,

munidos de documentos.

zos acontecerá no dia 11 de Novembro 
e estarão presentes, a FIEMG, o Minis-
tério do Trabalho e Emprego de Minas 
Gerais, o Sindicato dos Trabalhadores 
de Nova Serrana e o Sindinova. Na oca-
sião, será elaborado um cronograma de 
trabalho para execução da Norma.

De acordo com o Presidente do Sin-
dinova, Sr. Pedro Gomes da Silva, em 
conversa com o Dr. Olavo, Presidente 

da FIEMG, ficou determinado que o 
Sindinova contará, ainda, com o apoio 
do Sebrae, do Senai, do Sesi e do BDMG. 
“Com essa união de forças, podemos le-
var ao empresário do Polo Calçadista a 
tranquilidade para se adequar em um 
prazo considerável”, comemora o presi-
dente. Gomes destaca ainda que no pe-
ríodo do processo de negociação com 
o Ministério do Trabalho não haverá 

nenhuma fiscalização junto às empre-
sas do Polo de Nova Serrana, portanto, 
temporariamente, serão desconsidera-
dos todos os prazos que foram estabe-
lecidos pelas notificações já emitidas. 
“Essa já é uma conquista do Sindinova 
e parceiros e estamos buscando ainda 
mais. Vamos conseguir ampliar este 
prazo para o empresário se adequar e o 
dia 11 será crucial”, finaliza.
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CurSo avançado de deSiGn de CalçadoS é
realizado Pela 1ª vez em nova Serrana

O curso, promovido pelo Sindi-
nova, tem foco em modelagem 
e o objetivo de capacitar e aper-

feiçoar as áreas de desenvolvimento 
de produto nas empresas do polo de 
Nova Serrana. O programa aborda o 
caráter multidisciplinar da atividade 
de design e modelagem, envolven-
do aspectos de desenhos calçadistas, 
modelos, solas, sistema de medidas, 
arquitetura da colação, entre outros 
de suma importância para a produção 
eficiente das empresas calçadistas. 

O instrutor do curso é o consul-
tor do Senai-RS, Luís Augusto Kem-
pf, Técnico em Calçados desde 1987 
pelo SENAI-RS, com especialização 
em CAD (modelagem por computa-
dor) no Centro Tecnológico do Cal-
çado de Portugal e SENAI-RS, além 
de diversas experiências como mo-
delista, inclusive no exterior. Para 
Kempf, o diferencial do curso é a 
combinação de informações técnicas 
aliadas às práticas desenvolvidas em 
sala de aula. “A própria interação en-
tre os participantes e suas experiên-
cias agrega muito ao curso”, afirma. 
O técnico explica que, nas aulas, os 
alunos desenvolvem modelos mais 
complexos, como mocassim tubular, 
semi-tubular, botas, entre outros, 
além de diversas informações sobre 
biomecânica, pesquisas antropo-
métricas e ergonomia no design de 
calçados. Kempf defende ainda que o 
foco do curso é ampliar a visão dos 

modelistas em relação à criatividade 
com responsabilidade. “Buscamos 
desenvolver um produto comercial, 
de qualidade e viável de produzir. 
Além disso, nosso desejo é que o 
aluno aprimore seu olhar para o real 
sentido da palavra Design”, finaliza.

Os participantes irão receber mate-
rial proveniente de recente pesquisa de 
moda e mercado feita na Europa pelo 
Senai-RS. Para Jaime Higino, mode-
lista há 9 anos, o curso aborda temas 

Instrutor Luís Augusto Kempf e alunos no Curso de Design

Serviço de Telemarketing fará contato com extenso banco de dados do Sindinova

esta é apenas mais uma ação de divul-
gação da Feira, que conta ainda com 
anúncios em jornais e revistas do se-
tor, placas de outdoor em pontos es-
tratégicos, envio de e-mail marketing 
a todo banco de dados, participação 
em eventos do setor calçadista, entre 
outras ações, como divulgação em ae-
roportos, rádios e TV. Para Pedro Go-
mes da Silva, presidente do Sindinova, 
a divulgação é um fator crucial para o 

A divulgação da Fenova – Feira 
de Calçados de Nova Serrana 
ganhou um forte aliado, o tele-

marketing. O serviço, que já é tradicio-
nal e faz parte do cronograma de ativi-
dades de fortalecimento da divulgação, 
começa esta semana e deve contatar 15 
mil lojistas, espalhados em diversas re-
giões do país.

De acordo com Adriana de Souza, 
gerente administrativa do Sindinova, 

importantes para o desenvolvimento 
do trabalho. “Os participantes pode-
rão conhecer, dominar e transformar 
o aprendizado em ideias, produtos e 
soluções para os clientes”, destaca o 
modelista e completa: “Outro fator im-
portante é que o mundo está em cons-
tante transformação e se atualizar é de 
extrema importância para competir 
no mercado”. Jaime parabeniza a ini-
ciativa do Sindinova em proporcionar 
um curso tão importante. “Agradeço 

ao Sindinova pelas oportunidades de 
poder melhorar ainda mais meus co-
nhecimentos, pois já participei de vá-
rios treinamentos, palestras e eventos 
com o objetivo melhorar meu desem-
penho profissional e com isso contri-
buir para o crescimento da indústria 
calçadista”, finaliza.

 Com carga horária de 120 horas, 
o curso, que conta com 19 alunos, 
foi iniciado em 30 de setembro e será 
concluído no dia 29 de Novembro. 

sucesso da feira. “O Sindinova está em-
penhado em levar ainda mais lojistas 
este ano e, consequentemente, promo-
ver novos e importantes negócios, e a 
divulgação é essencial para alcançar 
esse objetivo”, reforça.

Expectativa 

A 13º edição da Fenova, a maior 
feira de calçados de Minas Gerais, pela 
segunda edição consecutiva, será reali-
zada no Expominas, em Belo Horizon-
te, do dia 18 ao dia 20 de fevereiro de 
2014 e tem criado um clima de expec-
tativa de bons negócios entre os expo-
sitores confirmados.

A Calçados Dyan, empresa de Nova 
Serrana, já garantiu seu espaço na Fe-
nova. No mercado há 18 anos, fabri-
cando a linha Baby, a empresa investi-
rá em produtos modernos para ganhar 
os cliente e fechar bons negócios na 
mostra. De acordo com Dyan Magno 
Camilo e Silva, proprietário da fábrica, 
os calçados da linha baby seguem a 
moda adulta, porém, com design deli-

cado, que valoriza a criança. “Mostra-
remos sapatênis, sapatilhas, detalhes 
étnicos, mas sem perder a inocência da 
criança”, explica. O empresário revela 
ainda que uma das principais tendên-
cias expostas será o Tênis Jovem, com 
tecnologia de EVA e injeção direta.

Para Dyan, que marcou presença 
em todas as edições da Feira, expor na 
Fenova, além de valorizar uma mostra 
promovida por Nova Serrana, é uma 
ótima oportunidade de fazer contatos 
e pesquisar a penetração do seu calça-
do no mercado. “Sempre vale a pena. 
Além de vender os produtos, o contato 
direto com cliente é importante para sa-
bermos a aceitação do nosso produto, 
não só para o cliente final, mas o cliente 
lojista” destaca. O empresário reforça 
que as expectativas para esta edição 
são ainda melhores que na 12ª Fenova. 
“A perspectiva é de aumento de negó-
cios. Estamos esperançosos, porque na 
primeira edição realizada em Belo Ho-
rizonte, ainda não conhecíamos a roti-
na da feira, essa será a segunda e temos 
mais experiência”, finaliza.

15 mil lojiStaS Serão ConvidadoS Para a Fenova

Trabalho de Telemarketing amplia divulgação da Fenova
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Seminário “inovar Para CreSCer” lota eSPaço Sindinova

trante, Carlos Hildorf, que já esteve na 
cidade em outra ocasião foi a atração 
da noite. Como sempre, irreverente e 
dinâmico, Hilsdorf falou de “Inovação 
e Sustentabilidade nos Negócios” e ar-
rancou sorrisos da plateia que, anima-
da, aplaudia a cada novo caso interes-

O Seminário Inovar para Crescer, 
evento promovido pelo Sebrae, 
em parceria com o Sindinova, 

foi realizado no dia 24 de Outubro e 
despertou o interesse do empresariado 
de Nova Serrana, que marcou presença 
e lotou o Espaço Sindinova. O pales-

sante que era contado.
Uma frase que marcou a apresenta-

ção do palestrante, que é considerado 
pelo mercado empresarial um dos 10 
melhores palestrantes do Brasil na atuali-
dade, foi “Decifra-me ou Devoro-te”, que 
faz alusão à lenda da Esfinge de Gisé, em 
comparação com a indústria calçadista 
global. “É preciso conhecer o mercado. 
Inovar não é uma opção, é uma condi-
ção. Ou o empresário inova ou está fora 
do mercado”, explicou o Hilsdorf.

A Jornalista Inácia Soares também 
esteve no evento e dirigiu um debate 
sobre “Inovação” entre os empresários 
Carlos Alves de Araújo, da empresa 
Hastrer e Henrique Martins Ferreira, da 
Agaefe, que apresentaram suas experi-
ências no setor. A jornalista destacou 
que, dentre os assuntos discutidos du-
rante todo evento, o “posicionamento 
de marca” foi o assunto que interligou 
toda a discussão. “Os cuidados com 
a marca, como a busca pela sustenta-
bilidade, a responsabilidade social e a 
inovação, culminam no fortalecimento 
da marca, que foi o assunto chave do 

Seminário”, afirma.
Fechando o evento, Angela Tamiko, 

responsável pelo posicionamento da 
marca “Havaianas”, internacionalmen-
te, apresentou o case da marca de san-
dálias mais famosa do mundo. A pa-
lestrante falou, principalmente, sobre a 
fidelização de clientes, quando desta-
cou o atendimento pós venda. Outro 
assunto abordado foi sobre o DNA do 
produto. “O empresário precisa estar 
atento ao movimento e às tendências 
do mercado, mas sem perder sua es-
sência, a identidade do seu produto”, 
finaliza.

Para Pedro Gomes da Silva, Presi-
dente do Sindinova, o evento represen-
tou uma grande oportunidade para os 
empresários do Polo se atualizarem e 
conhecerem exemplos de sucesso. “O 
case das Havaianas e as experiências 
dos palestrantes contribuíram muito 
para todos os participantes. Eles sou-
beram trazer cada palestra para a rea-
lidade de Nova Serrana e, certamente, 
boas ideais serão assimiladas para o 
dia-a-dia das empresas”, finaliza.

Empresários lotam auditório e se divertem em Seminário de Inovação
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aCidente do trabalHo

PalavraS do advoGado - Colunista convidado desta edição: Dra. Sandra Regina de Paula Vitor

Advocacia Trabalhista Empresarial

E-mail: srdpvitor@gmail.com - (37) 3222-6690 / 9987-9192 / 8847-9204

A Constituição Federal de 1988, 
por meio do seu art. 7º, inciso 
XXII, dispõe que é direito social 

do trabalhador a “redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio de nor-
mas de saúde, higiene e segurança”.

Acidente do Trabalho é um evento 
imprevisto que ocorre no ambiente la-
boral e causa dor, devendo ser evita-
do, e merece toda a atenção e proteção 
para que não ocorra.

Podemos conceituar Acidente do 
Trabalho a contingência que ocorre 
pelo exercício de trabalho dos segura-
dos especiais, provocando lesão cor-
poral ou perturbação funcional que 
cause a morte, a perda ou a redução, 
permanente ou temporária, da capaci-
dade para o trabalho.

Cada vez mais, o Fisco, seja Esta-
dual ou Federal, tem adicionado 
novas obrigações aos contribuin-

tes, ainda que seja à pequena ou mé-
dia empresa, ou optante pelo Simples 
Nacional. Há alguns anos, as indús-
trias se depararam com a Nota Fiscal 
Eletrônica, posteriormente, o famoso 
Sped – Sistema Público de Escrituração 
Digital - passou a entrar em foco.  Atu-
almente, entretanto, novas obrigações 
ou alterações estão assentadas, inclu-
sive aplicáveis às indústrias calçadistas 
de Nova Serrana. Para ampliar este de-
bate, relaciono as mais recentes:

- SPED Fiscal para empresas 
Simples Nacionais: Recentemente, em 
01 de Outubro de 2013, foi publicado 
no diário oficial da união o Protocolo 
de ICMS 91, que obriga todas as em-
presas Optantes pelo Simples Nacional 

A empresa é responsável pela ado-
ção e uso das medidas coletivas e in-
dividuais de proteção e segurança da 
saúde do trabalhador.

É considerado Acidente do Trabalho:
I - Acidente sofrido pelo empregado 

no local e no horário de trabalho em 
consequência de:

a) ato de agressão, praticado por 
terceiro ou companheiro de trabalho 
contra o empregado dentro da empre-
sa;

b) ofensa física intencional, inclusi-
ve de terceiro, por motivo de disputa 
relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligên-
cia ou de imperícia de terceiro ou de 
companheiro de trabalho; 

II - A doença proveniente de con-

taminação acidental do empregado no 
exercício de sua atividade.

III – O acidente sofrido pelo empre-
gado ainda que fora do local e horário 
de trabalho, nas seguintes condições:

a) na execução de ordem ou na rea-
lização de serviço sob a autoridade da 
empresa;

b) na prestação espontânea de qual-
quer serviço à empresa para lhe evitar 
prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, 
inclusive para estudo, quando finan-
ciado por esta dentro de seus planos 
para melhor capacitação da mão-de-
-obra, independentemente do meio de 
locomoção, inclusive veículo de pro-
priedade do empregado;

d) no percurso da residência para o 

local de trabalho ou vice-versa, usan-
do qualquer que seja o meio de loco-
moção, inclusive veículo de proprieda-
de do empregado.

Salientamos, ainda, que a empre-
sa deverá comunicar o Acidente de 
Trabalho à Previdência Social até o 
1º (primeiro) dia útil seguinte ao dia 
da ocorrência e, em caso de morte, de 
imediato, à autoridade competente, 
sob pena de multa variável entre o li-
mite mínimo e o limite máximo do sa-
lário-de-contribuição, sucessivamente 
aumentadas nas reincidências, aplica-
da e cobrada pela Previdência Social.

Constitui contravenção penal, pu-
nível com multa, a empresa que deixar 
de cumprir as normas de segurança e 
higiene do trabalho.

novaS obriGaçÕeS Para atendimento ao FiSCo,
aPliCadaS ÀS emPreSaS de nova Serrana – Parte 1

eConomia  - Colunista convidado desta edição: Gustavo Tomaz de Almeida 

Professor da Faculdade de Nova Serrana 

a transmitir o SPED Fiscal a partir de 
01 de janeiro de 2016. Atualmente, es-
tas não estavam inclusas no projeto e 
transmitiam apenas o Sintegra. 

- Retificação do SPED FISCAL: 
No mês de Agosto de 2013 o Estado 
incluiu no SIARE (no site do Estado) 
o serviço de pedido de retificação do 
SPED Fiscal. De acordo com esta al-
teração, as empresas poderão retificar 
o SPED apenas com três meses. Pas-
sado este período, deverá requerer ao 
Estado e efetuar o pagamento de taxa 
de quase R$ 60,00 por mês retificado, 
para solicitar e justificar a retificação 
extemporânea, fora do período nor-
mal. Esta, entretanto, aplica-se apenas 
para correção de campos já enviados. 
Isto é, a transmissão por esquecimento 
de preenchimento de blocos não é reti-
ficada e passível de multa. 

- Cancelamento extemporâneo 
de NF: O prazo de cancelamento de 
NF prevalece 24 horas. Entretanto, foi 
incluso no SIARE (no site do Estado) 
uma opção do contribuinte solicitar o 
cancelamento da NF em até sete dias. 
O cancelamento neste prazo não é su-
jeito à multa e após solicitação e auto-
rização do Estado, o sistema emissor 
de NF-e aceitará que o contribuinte 
requeira o cancelamento, neste prazo 
estendido. 

- FCI – Ficha de Conteúdo de Im-
portação: Desde 01/10/2013 as empre-
sas devem se atentar em informar ao 
Fisco o conteúdo de importação que 
seus produtos possuem. Esta obriga-
ção é transmitida eletronicamente e 
também transcrita na NF. A novidade 
é que desde a segunda quinzena de 
Agosto de 2013 a NF-e sofreu ajuste 

e foi adicionado um campo específico 
para que o contribuinte transcreva este 
número da FCI. Desta forma, não mais 
deve ser transcrito nos dados adicio-
nais do produto, mas sim em campo 
próprio. Praticamente todas as indús-
trias estão obrigadas ao FCI, já que 
ainda que ela não importe diretamen-
te, se comprar de algum revendedor, 
indiretamente terá conteúdo de impor-
tação. As empresas devem se atentar 
também, já que, ainda que seja menos 
de 40% de conteúdo de importação, 
deverá ser preenchido o FCI, conforme 
orientação contida no site do CONFAZ.  

No próximo texto, escreverei sobre 
a versão 3.0 da NF-e que entra em vi-
gor em 2014, sobre o SPED Folha de 
pagamento e sobre a obrigatoriedade 
de confirmação de recebimento de 
nota fiscal pelo destinatário.
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emPreSaS do Polo de nova Serrana PartiCiPam do 7º Se-
minário internaCional de ComPortamento e ConSumo

O seminário, cujo tema é “O Brasil e 
o Futuro: Uma nova sociedade e os no-
vos paradigmas do consumo” colocou 
em debate caminhos e desafios que se 
apresentam como perspectiva de futu-
ro para  o país frente a um cenário de 
oportunidades que se configurou nas 
últimas décadas. O evento, uma reali-
zação do Senai BH Modatec, aconteceu 
no dia 23 de Outubro, no Hotel Bou-
levard Plaza, em Belo Horizonte . O 
Sindinova subsidiou a participação de 
10 empresas de Nova Serrana, que não 
tiveram despesas com a inscrição, nem 
com o transporte até o local. 

Jorge Domingos Peixoto, Dire-
tor do Senai Belo Horizonte Modatec, 
explica que o Seminário aborda as 
tendências de comportamento e con-
sumo, identificadas em pesquisas rea-
lizadas internacionalmente. “Os resul-
tados apontam para um alinhamento 
do Brasil, das características da nossa 
sociedade e cultura, com o que se con-
figura como paradigmas do futuro, 
permitindo falar em um cenário futuro 

favorável para o país”, explica. 
Peixoto destaca ainda que o even-

to discutiu temas que permeiam áreas 
de estudos como Comportamento e 
Consumo, Sustentabilidade, Economia 
Criativa, Design, entre outras desen-
volvidas pela Rede Têxtil e Confecção 
do Senai, no qual o Senai BH Modatec 
está inserido. “São temas considerados 

como importantes vetores de compe-
titividade nacional e internacional do 
setor”, finaliza. 

O seminário contou com a pales-
tra do sociólogo, escritor e jornalista 
Francesco Morace, além do Doutor em 
Informática pela Universidade de Pa-
ris, Marcos Cavalcanti, do Engenheiro 
Têxtil da École, Flávio Bruno, do Co-

municólogo Renato Meireles e da PHD 
em Antropologia, Letícia Veloso.

Empresas do Polo de Nova Serrana 
que participaram do Seminário:
Calçados Vida, Injetmold, Logus, Mas-
sey, Nokauty, Rekoba, Selena, Sport 
Fire, Sindinova, Vasncy e Zagga.

Kleider de Lima de Silva é proprietário da San Remo, tradicional marca novasserranense
que já é referência no setor calçadista e se mantém firme no mercado de 1974, inclusive,

com fábrica em pleno funcionamento no Polo de Franca-SP
JS - Fale um pouco sobre a história 
e trajetória da sua empresa.
A empresa foi fundada em 1974, por 
um tio meu, o Valdemar Rodrigues. 
Meu pai, Antônio Braz, era um funcio-
nário dele e seu braço direito. Com o 
tempo, meu tio passou a direção para 
o seu filho e meu pai, juntos eles com-
praram a fábrica e trabalharam muito, 
para irem pagando aos poucos, foram 
15 anos juntos, até que, há 9 anos, eu 
assumi a direção e estou até hoje.

JS - Qual produto que trabalha?
Hoje trabalhamos com sapatênis mascu-
lino, adulto e infantil, além de chinelos. 
Na época que era do meu pai e do meu 
primo, a fabricação era toda de mocas-
sim, sapato todo de couro, mas o Polo 
de Franca teve uma estratégia para bara-
tear o produto deles e se fortaleceu neste 
seguimento. Eles produziam mocassim, 
porém, mesclando com produtos mais 
baratos, como o sintético, e o consumi-
dor final não percebia a diferença, com 
isso, a concorrência ficou desleal, por 
isso migramos para o sapatênis.

JS – Qual o diferencial do seu pro-
duto?
Trabalhamos com produto personaliza-
do, nosso solado é exclusivo, não usamos 
solado de mercado. Outra ideia é apostar 

nos kits, pretendemos vender o chinelo 
com cinto e o infantil com bumerangue. 

JS - O setor calçadista tem passa-
do por um período de mudanças. 
A NR-12, por exemplo, tem exigido 
muito investimento por parte dos 
empresários. Como a sua empresa 
está lidando com essa questão? Já 
iniciou as adequações? Como você 

vê essas exigências?
Acho que essa exigência deveria ser 
feita inicialmente ao fabricante de má-
quinas, para que já as colocassem no 
mercado de forma correta. Já estamos 
adquirindo novas máquinas que estão 
dentro da norma, mas para o empre-
sário está ficando difícil cumprir todas 
as exigências em função do prazo que 
foi estabelecido. A estratégia é ir reali-

zando as adequações aos poucos, uma 
coisa de cada vez.

JS - Quais as novidades para a pró-
xima estação? Algum item que me-
rece destaque?
Nossa equipe de Franca está fazendo 
pesquisas na Europa, ainda não temos 
a coleção pronta, estamos em fase de 
estudos, mas já adiantamos que a esta-
ção pede tons mais fechados. Também 
estamos testando o solo escovado. 

JS - Quais as expectativas para a fá-
brica em 2014?
Há alguns meses estávamos produzin-
do 1.200 pares por dia e, com a proxi-
midade do final do ano, já temos uma 
demanda maior, ampliamos este nú-
mero para 2 mil/dia, então, nossa ex-
pectativa é manter este número no pró-
ximo ano. Também estamos com um 
novo leque de produtos, que apostam 
na matéria prima exclusiva e produto 
personalizado para manter as vendas.

JS - Com o que o Sindinova contri-
buiu para a sua empresa?
Reconheço a importância do Sindino-
va para o crescimento da indústria e 
do Polo. Os eventos, como os cursos 
profissionalizantes, contribuem muito 
para o fortalecimento das empresas. 

entreviSta

Representantes das empresas de Nova Serrana no Seminário Internacional de Comportamento e Consumo

Kleider de Lima de Silva, proprietário da San Remo
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