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CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO É A MAIOR
DESDE JANEIRO DE 2014, INFORMA CNI

Novos materiais aumentam os
atendimentos
VEJA MAIS – PG 12

CRIANÇAS

VEJA MAIS – PG 07

Calçado deve assegurar
desenvolvimento e bem-estar
VEJA MAIS – PG 14

NEGOCIAÇÕES REALIZADAS NO
CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS
ULTRAPASSAM R$ 3,7 MILHÕES

MOTIVAÇÃO

VEJA MAIS – PG 06

Formas fáceis de incentivar
sua equipe de trabalho

VEJA MAIS – PG 02

PG 2

EDITORIAL

A

votação para os homenageados do Jantar de Confraternização do Sindinova já está aberta.
Este, que é o reconhecimento máximo
do esforço da gente de nosso polo calçadista, será escolhido, mais uma vez

pelos associados da entidade.
Homenagear tais personalidades
e empresas valoriza e estimula ainda mais o trabalho em prol do crescimento do Arranjo Produtivo Local. E,
em uma noite especial de união entre
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associados, diretores, parceiros e sociedade, comemorar os resultados de
um ano surpreendente. Anote em sua
agenda: o 15º Jantar de Confraternização do Sindinova será realizado no dia
2 de dezembro.

EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA
PRESIDENTE:
PEDRO GOMES DA SILVA
1º VICE–PRESIDENTE:
JUNIOR CÉSAR SILVA
2º VICE–PRESIDENTE:
RODRIGO AMARAL MARTINS

GIRO SINDINOVA

1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:

NEGOCIAÇÕES REALIZADAS NO
CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS
ULTRAPASSAM R$ 3,7 MILHÕES

CRISTIANO RESENDE MOREIRA

EMERSON SILVA
2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
1º DIRETOR FINANCEIRO:
RONALDO ANDRADE LACERDA
2ª DIRETOR FINANCEIRO:
FÁBIO LACERDA SANTOS
DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS:
EMERSON DE OLIVEIRA FREITAS
DIRETOR DE MARKETING:
ANTÔNIO AZEVEDO

ANTÔNIO DE DEUS SOARES
DIRETORA DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:
HELENA MARIA DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA E
PROCESSOS:
JARBAS PINTO MARTINS
DIRETORA DE PROMOÇÕES E EVENTOS:
HELENA GLÓRIA ESTEVES
DIRETORES ADJUNTOS:
ANTÔNIO OZIRES FERREIRA
ARESIO LACERDA OLIVEIRA
CELINA MARIA DE ANDRADE
CRISTINA ROBERTA RODRIGUES MACIEL
EDIVALDO PINTO DA FONSECA
GERALDO CÉSAR DA SILVEIRA
IVAN APARECIDO BRANDÃO

A PLANETA JEANS, REDE DE LOJAS DE PARANAGUÁ/PR, PARTICIPOU DA TERCEIRA RODADA DE NEGÓCIOS DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS

E

m menos de quatro meses de
funcionamento, o Centro de Promoção de Negócios já possibilitou o faturamento de R$ 3.745.010,35
em negócios realizados. Ao todo, foram 179.420 pares de calçados ven-

didos, com o alcance de 580 pontos
de venda.
Nos dias 26 e 27 de setembro,
o Sindinova realizaou a terceira rodada de negócios do CPN, com a participação de 67 empresas associadas à

entidade. A paranaense Planeta Jeans,
compradora da rodada, selecionou
11.463 pares de calçados femininos em
geral. A próxima rodada de negócios
tem previsão para realizar-se até o final de novembro.

MARIO PEDRO MARTINS ALMEIDA AMARAL
CONSELHO FISCAL:
ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA
ANTÔNIO SIMÕES PESSOA
JOÃO SEBASTIÃO NETO
SUPLENTES:
LUCIMAR APARECIDA DA SILVA
RODOLFO RODRIGUES LÁZARO AMARAL

VA

NO

DELEGADOS JUNTO AO CONSELHO
DE REPRESENTANTES DA FIEMG:

TA
DA
C U R S O

PLANEJAMENTO E
CONTROLE DE PRODUÇÃO
DE CALÇADOS (PCP)

O curso de Planejamento e Controle de Produção
de Calçados torna o aluno capacitado a prever recursos,
programar produção, avaliar indicadores de desempenho
e monitorar resultados e o deixa
apto a encarregar-se da equipe e dos processos.

PEDRO GOMES DA SILVA
JÚNIOR CÉSAR SILVA
ESTA PUBLICAÇÃO É PRODUZIDA PELO
SINDINOVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL
DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA
SERRANA.
RUA ANTÔNIO MARTINS, 75, BAIRRO FREI
PAULO – NOVA SERRANA-MG
TELEFONE: (37) 3228-8500
CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS
(37) 9973-4784
SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:

Data: de 24/10/2016 a 25/11/2016

COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR

Horário: das 18h30 às 22h30

(37) 3228-8502

Carga horaria: 90 horas

PUBLICAÇÃO: QUINZENAL

Investimento para
associado Sindinova: R$ 400,00

TIRAGEM: MIL EXEMPLARES

Investimento para
não associado: R$ 500,00
Local dos cursos: SENAI Nova Serrana CFP Geny José Ferreira
Informações: (37) 3228-8500 | cursos@sindinova.com.br

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
ANTÔNIO AZEVEDO - MTB 010747/MG
IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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ALÍQUOTA DO REINTEGRA SERÁ DE 2% EM 2017

O

Ministério do Desenvolvimento
anunciou, em reunião com empresários e o ministro da Fazenda
Henrique Meirelles realizada nesta quarta-feira (28), que a alíquota do Reintegra
– programa federal que restitui parte do
valor embutido nos produtos exportados -, será de 2% a partir de 2017. O
mecanismo, criado em dezembro de
2011, é considerado fundamental para
os exportadores manterem a competitividade no mercado internacional. Atualmente a alíquota de devolução sobre o
valor total exportado pela empresa está
em 0,1%.
Embora a nova alíquota já estivesse prevista em decreto de outubro
de 2015, que produzia alterações com
aumento escalonado na alíquota até
2018, a confirmação oficial foi bem recebida pelos empresários. Para a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
(Abicalçados), que pleiteia uma alíquota de 5%, o novo valor é dos “males o
menor”. “As exportações de calçados
vêm caindo desde 2010, sendo que no
ano passado rompemos a barreira histórica de US$ 1 bilhão, o pior resultado
em mais de 25 anos. Como o mercado
interno estava aquecido, a questão não
refletia tão fortemente, mas agora com
a demanda doméstica em queda brus-

ca, é preciso voltar a fomentar mais os
embarques como forma de equilíbrio da
economia e manutenção de empregos”,
avalia o dirigente.
Segundo Klein, o Reintegra não é
um “presente”, é a devolução de tributos
pagos antecipadamente pelas empresas exportadoras. O executivo ressalta
que, segundo estudos da Associação de
Comércio Exterior do Brasil (AEB), atualmente os resíduos tributários para os
produtos exportados chega a 6,4% na
indústria calçadista e a mais de 7% na
média da indústria da transformação.
“Não podemos seguir exportando impostos”, lamenta Klein.
PLEITO
Representando a Abicalçados na
reunião com o ministro da Fazenda, Caetano Bianco Neto ressalta que o pleito
levado para a reunião foi de 5% para o
Reintegra. “O ministro da Fazenda ficou
de analisar as propostas, mas deixou
claras as dificuldades do caixa do Governo. De toda a forma, saímos satisfeitos com a garantia da alíquota de 2%
para 2017”, avalia Bianco Neto, ressaltando que a reunião foi profícua e abriu
as portas para um bom relacionamento
do empresariado com a pasta.
Fonte: Abicalçados

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS
2010

US$ 1,48 BILHÃO

2011

US$ 1,3 BILHÃO

2012

US$ 1,09 BILHÃO

2013

US$ 1,09 BILHÃO

2014

US$ 1,06 BILHÃO

2015

US$ 960,4 MILHÕES

A Domac há mais de 20 anos oferece
confiança, sempre acreditando
no mais importante: você!

NOSSO PRODUTO É AÇO,
NOSSO FORTE É VOCÊ.

DOMAC
MÁQUINAS, FERRAMENTAS & FERRAGENS
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INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS
CRESCE 11% EM AGOSTO

O

crescimento do número de empresas inadimplentes desacelerou
pelo quinto mês consecutivo, mas
ainda é bastante elevado, de acordo com
dados do Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL). O total de
pessoas jurídicas com pendências atrasadas cresceu 10,78% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano anterior,
percentual referente a quatro regiões pesquisadas - centro-oeste, norte, nordeste e
sul. A região sudeste não foi considerada
devido à Lei Estadual nº 15.659 que vigora
no estado de São Paulo e dificulta a negativação de pessoas físicas e jurídicas no
Estado.
Entre as regiões analisadas, o Nordeste foi a que apresentou a maior variação no número de empresas com o CNPJ
registrado nas listas de negativados: um
avanço anual de 13,52%. No Norte, a inadimplência de pessoas jurídicas também
registrou forte avanço, crescendo 10,66%
na comparação entre agosto e o mesmo
mês do ano anterior. As regiões centro-oeste e sul apresentaram variações menores do número de devedores, mas, ainda
assim, os números são expressivos: 9,86%
e 8,17%, respectivamente.
“A inadimplência das empresas

cresceu significativamente no final de 2015
e desde o segundo trimestre de 2016 vem
mostrando acomodação. Porém, este
crescimento mais discreto da inadimplência das empresas não está ligado a uma
melhora na sua capacidade de pagamento”, explica o presidente da CNDL, Honório
Pinheiro. “O principal fator influenciador
é relacionado ao aumento da restrição
ao crédito, principalmente via aumento
das taxas de juros, critérios mais rígidos
para concessão de crédito por parte dos
bancos e à maior incerteza por parte dos
empresários, o que acaba levando o segmento a contrair menos dívidas, adiando
novos investimentos e contendo avanços
da inadimplência.”
“As dificuldades econômicas persistem e o cenário de desemprego elevado e de queda do faturamento das empresas continua afetando a capacidade de
pagamento tanto das empresas quanto
da população, analisa o presidente do SPC
Brasil, Roque Pellizzaro.
SETOR DE SERVIÇOS
CONCENTRA MAIOR PARTE
DAS DÍVIDAS PENDENTES
O setor de Serviços, que engloba
os bancos e financeiras, lidera a participação no total de dívidas em atraso das em-

presas em todas as regiões pesquisadas,
ou seja, para quem as empresas e pessoas estão devendo. Em todas as quatro
regiões analisadas, o setor concentra mais
da metade do total de dívidas em atraso.
O segundo maior credor em todas as regiões é o setor de Comércio.
Considerando o total de dívidas
em atraso pendentes das empresas, o

destaque também fica no Nordeste: um
aumento de 16,58% na comparação entre
agosto de 2016 e o mesmo mês do ano
anterior. Na região Norte, o crescimento
do número de dívidas de pessoas jurídicas
também foi alto, de 13,68% e, com variação menor, aparecem o Centro-Oeste
(11,51%) e o Sul (10,74%).
Fonte: Jornal Exclusivo
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PG 5

ECONOMIA

CRÉDITO TERÁ QUEDA DE 2% EM 2016,
INDICA PROJEÇÃO DO BC

O

s bancos vão registrar, este ano, a
primeira queda no saldo das operações de crédito, na série histórica
do Banco Central (BC), iniciada em março
de 2007. De acordo com projeções divulgadas hoje (28), em Brasília, pelo BC,
o crédito deve recuar 2% este ano. Em
junho, a expectativa ainda era de crescimento de 1%, mas, com os resultados
dos meses seguintes, o BC teve que revisar a projeção. Em agosto deste ano, o
saldo do crédito ficou em R$ 3,115 trilhões,
resultado estável em relação a julho. Na
comparação com agosto de 2015, houve
queda de 0,6%. O recuo chegou a 3,2% na
comparação com agosto deste ano com
dezembro de 2015.
Segundo o chefe do Departamento Econômico do BC, Tulio Maciel, o recuo
no crédito é influenciado pela queda da
atividade econômica, da confiança dos
empresários e consumidores e pela alta
das taxas de juros. Entretanto, Maciel disse
que há sinais de que haverá melhora na
atividade econômica, mas o crédito não
deve voltar a crescer no mesmo ritmo.
“Neste momento, o crédito não irá liderar
o processo de reação, mas poderá contribuir. Há alguns sinais nesse sentido. Para
2017, [ainda] não temos projeções, mas a

perspectiva é bem mais favorável do que
foi em 2016”, disse. Em 2015, o crédito
cresceu 6,7% e em 2014, 11,3%.
SALDO DO CRÉDITO
Em relação ao Produto Interno
Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, o saldo do crédito deve corresponder a 51%. A previsão
anterior era de 52% do PIB. Em 2015, o
saldo do crédito foi de 54,5% do PIB. O BC
também divulgou a projeção para a queda do crédito livre, em que os bancos têm
autonomia para aplicar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros.
Nesse caso, o recuo será de 5%, ante a
previsão anterior de queda de 1%.
No caso do crédito direcionado
(empréstimos com regras definidas pelo
governo, destinados, basicamente, aos
setores habitacional, rural e de infraestrutura) a projeção de crescimento passou
de 3% em junho para a estimativa atual
de 1%. No segmento dos bancos públicos,
o crédito deve cair 1%, ante a previsão anterior de crescimento de 4%.
Os bancos privados nacionais devem apresentar crescimento no saldo do
crédito de 2%, contra a estimativa de queda 4%, divulgada em junho. No caso dos

bancos privados estrangeiros a projeção
passou de crescimento de 1% para queda
de 16%. Essas mudanças nas estimativas
dos bancos privados nacionais e estran-

geiros foram influenciadas pela compra do
HSBC, que era estrangeiro, pelo Bradesco,
um banco nacional.
Fonte: Agência Brasil
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FORMAS FÁCEIS DE INCENTIVAR
SUA EQUIPE DE TRABALHO

A

brir mão do controle da marca pode ser
intimidador para empresários. Mas, deixar
que seus funcionários “falem pela empresa” pode ser positivo. Um bom exemplo disso,
recente, é a mudança na política de vestimenta
do Starbucks, que agora permite que seus empregados usem diferentes tipos de acessórios na
cabeça e que tinjam seus cabelos, o que antes
era proibido.
Nesse caso, a empresa mostra que ouviu
seus funcionários, permitindo-os, de certa maneira, que “mudem o direcionamento” da marca, que causem influência. Ou seja, a diretoria do
Starbucks demonstra ter considerado os benefícios de criar conexão com os diferentes tipos
de clientes através de seus funcionários e seus
estilos autênticos. Dessa forma, permite que a
mudança na política seja, também, uma oportunidade de inclusão dos empregados à marca.
Em que mais os funcionários poderiam ser
envolvidos pelo bem dos dois lados? Bem, é claro
que existem aspectos da companhia em que os
empregados precisam se manter mais distantes, ou
isentos. Porém, há outras em que é possível deixá-los tomar “as rédeas” e, dessa maneira, aprender
com eles, deixar que a marca seja influenciada.

1. TRANSPARÊNCIA
Empregados não têm a oportunidade
de ajudar a marca se não souberem nada sobre
como funciona a organização. Assim, entender “o
que está abaixo da superfície” da empresa lhes
permitirá reconhecer como devem e podem representar a marca e, também, se sentirem representados.
Infelizmente, segundo uma pesquisa feita pela Associação Americana de Psicologia, 50%
dos funcionários não acreditam que suas empresas são abertas - ou não seriam - a ponto de
deixá-los influenciar em decisões. O estudo foi
realizado com 1.562 adultos empregados.
A dica é: não deixe que sua empresa seja
do tipo que funcionários tanto criticam: permita
que exista transparência em todos os níveis da
organização. Faça-os sentir que “são parte do
todo”.
Incentive perguntas sobre orçamentos,
deixe claro qual a missão da empresa e as oportunidades de carreira que terão por lá. Afinal, funcionários que se sentem confiantes sobre suas
empresas são menos propensos a se estressarem no trabalho e mais predispostos a querer
crescer dentro da companhia.

2. REDES SOCIAIS
Mesmo que sua empresa proíba o uso
de redes sociais, funcionários provavelmente darão um “jeitinho” para verificar suas contas diariamente. Talvez, seja hora de repensar as políticas
sobre isso, já que, de acordo com um estudo do
centro de pesquisas Pew, de 2014, muitos empregados usam as mídias de maneira benéfica à
empresa: 34% dos 2.003 entrevistados disseram
que utilizam as redes sociais como ferramenta de
descanso mental.
Assim, uma vez que seus empregados
já usam redes sociais no ambiente profissional,
por que não passar a permiti-los que façam isso
de uma vez por todas, seguindo regras e o bom
senso? Pode ser muito mais efetivo para ambos
os lados que haja uma política para o uso de
mídias sociais, estabelecendo o que é permitido
no escritório e explicando como podem influenciar a marca da empresa - do que deixar que
eles “finjam que não usam” e você “finge que
não vê”, certo?
3. FLEXIBILIDADE
Muitos líderes consideram que seus empregados são abençoados, possuindo o equilí-

brio entre trabalho e vida; contudo, os próprios
empregados discordam disso: uma pesquisa
mostra que, de 1.087 profissionais, 67% afirmaram que acreditam que os empregados têm
equilíbrio trabalho-vida, enquanto 45% dos funcionários afirmaram o oposto.
Então, se os seus empregados estão
pedindo mais flexibilidade, pode ser inteligente
considerar o requerimento. Independente da
forma que isso vá ser alcançado, pode ser uma
grande oportunidade para que eles trabalhem
com mais ânimo, vontade e, consequentemente, qualidade. É possível começar permitindo,
por exemplo, que membros da equipe alterem
seus horários, ou criem uma política de férias diferenciada (dentro do possível, é claro). Agora,
há uma exceção à regra: horários de trabalho
flexíveis não funcionam se interferem na satisfação do cliente.
Se for esse o caso, permita que os funcionários se responsabilizem em cumprir um
horário que seja bom para ele, mas que não
prejudique, de nenhuma forma, a relação com
o cliente. Afinal, é preciso ser ainda mais responsável com a liberdade nas mãos.
Fonte: Economia – iG

Cuidar hoje do amanhã.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.
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CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO É A MAIOR
DESDE JANEIRO DE 2014, INFORMA CNI

O

s empresários brasileiros estão
mais otimistas em relação ao desempenho da economia e das
empresas nos próximos seis meses. O
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) alcançou 53,7 pontos neste
mês. Foi o quinto mês consecutivo de
crescimento do indicador, que está 18
pontos acima do de setembro do ano
passado, mostra a pesquisa divulgada
pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) no dia 20.
Com o crescimento de 2,2 pontos

em relação a agosto, o ICEI de setembro
é o maior desde janeiro de 2014 e está
muito próximo da média histórica, que é
de 54,2 pontos. A confiança é maior nas
empresas de grande porte, segmento
em que o ICEI está em 55,7 pontos. Nas
médias empresas, o indicador ficou em
52,9 pontos e, nas pequenas, em 50,5
pontos. Os valores da pesquisa variam de
zero a cem pontos. Quando estão acima
de 50 mostram que os empresários estão otimistas.
De acordo com o levantamento,

pela primeira vez desde março de 2014, o
ICEI de setembro ficou acima dos 50 pontos em todos os segmentos industriais: na
indústria de transformação, alcançou 54,4
pontos, na extrativa, ficou em 53,9 pontos
e, na construção, em 51 pontos.
Os resultados foram influenciados,
sobretudo, pela melhora das perspectivas
para os próximos seis meses. O indicador
de expectativa sobre o futuro da economia subiu de 52,3 pontos em agosto para
55,9 pontos em setembro. O índice de expectativa sobre o desempenho das em-

presas passou de 58,2 para 60,2 pontos.
O ICEI é importante porque antecipa tendências de desempenho da economia. Empresários confiantes tendem
a manter ou ampliar projetos de investimentos, o que aquece a atividade e estimula o crescimento econômico.
A pesquisa da CNI foi feita entre
1º e 14 de setembro, com 3.155 empresas em todo o país. Dessas, 1.247 são de
pequeno porte, 1.179 são médias e 729
são grandes.
Fonte: Agência CNI de Notícias

MEIRELLES: AUSTERIDADE MÁXIMA

D

iante de 622 empresários da iniciativa privada que, juntos, representam
52% do Produto Interno Bruto (PIB)
do País, o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, teve a missão de defender os
planos de sua pasta para a retomada do
crescimento da economia brasileira. O encontro ocorreu no dia 19 de setembro, em
almoço-debate do Lide Grupo de Líderes
Empresariais, no Hotel Grand Hyatt, na
capital paulista. Seu primeiro recado foi o
de que é preciso tomar distância do jogo
de interesses para focar no conjunto. Para
Meirelles, a confiança do empresário e do
consumidor estão “claramente crescendo”.
O ministro da Fazenda explicou
que o principal objetivo do governo federal é equilibrar as contas públicas para,
então, alcançar a retomada econômica
do País. Informou que, se o governo conseguir implementar as medidas de ajuste
fiscal, será a primeira vez que a despesa
primária em pontos de porcentagem do
Produto Interno Bruto (PIB) cairá desde a
aprovação da Constituição Federal, em
1988. Meirelles, no entanto, fez questão
de enfatizar que não há como transformar um déficit fiscal de R$ 170 bilhões em
superávit no período de dois anos. “Saímos de um ciclo vicioso para virtuoso ao
reduzir despesas”, considera.
Em dados exibidos em um telão,
Meirelles demonstrou que de 1991 a 2015
houve 65% de crescimento da despesa primária, que hoje representa próximo
de 80% do total do orçamento da União.
“Em todos os governos, a despesa sempre
cresceu mais do que o PIB. Isso é insustentável, foi o que fez o Império Otomano
naufragar”, compara, acrescentando que
75% destes gastos são direcionados para
atender a demandas previstas na Constituição. “É preciso modificar essas regras”. A
reforma da Previdência é o passo seguinte
ao controle de gastos. Em 1991, esta demanda representava 3,3% do orçamento.
Em 2016, a conta já consome 8% e,
para 2060, a projeção é de que chegue a
17%. “Em 2050, 39% da população brasileira terá 65 anos ou mais. O longo prazo
demora, mas chega”, alerta o ministro.
A expectativa de Meirelles é que
a PEC seja aprovada na Câmara no início
de novembro e, até o fim do ano, passe
pelo Senado. O orçamento para 2017, no

FREDY UEHARA

entanto, já foi aprovado em agosto, com
dispositivos de crescimento real zero das
despesas. “À medida que conseguirmos
sinalizar para a sociedade a queda das
despesas primárias, as pessoas se sentem
mais motivadas. Se olharmos a curva de
confiança empresarial, ela caiu junto com
o PIB, a partir de 2011. Hoje, essa confiança, e também a do consumidor, já está
subindo”, avalia o ministro.
MAIS REFORMAS
Além da aprovação da PEC e a reforma da Previdência, Meirelles entende a
necessidade de outras mudanças estruturais, mas ponderou que cada uma precisa ocorrer a seu tempo. “Agora, nosso
foco são as despesas públicas, com saúde
e educação. Depois, vamos olhar para a
reforma da Previdência.
Posteriormente a isso, vem todas as
demais reformas”, detalha, referindo-se às
reformas tributária e trabalhista, demandas
recorrentes e consideradas imprescindíveis
para o avanço sustentável do País.
O ministro foi questionado pelo empresariado sobre o assunto dos juros reais,
em meio à queda da inflação. Ele respondeu que sempre defendeu a autonomia
do Banco Central e que, quando estava no
comando do BC, percebia que ministro da
Fazenda dando palpite sobre juros atrapalhava. “A inflação caindo é uma excelente
notícia, não é uma má notícia”, afirmou.
PRIVATIZAÇÕES
Meirelles também falou sobre o
Crescer, programa de concessões lançado pelo governo federal. Disse se tratar
de uma proposta ambiciosa com potencial para ser bem-sucedida. Quanto a
investimentos estrangeiros, alertou que
é preciso que tenham retorno e previsibilidade de manutenção. “O que dá retorno é a demanda e a consequência dos
baixos investimentos recentes é que há
uma demanda reprimida. Irá prevalecer a
melhor taxa e o melhor serviço.” Segundo
o ministro, com uma boa previsibilidade,
o investidor se garante no longo prazo e
assim não precisa de taxas de retorno tão
elevadas. “Os retornos no Brasil são atraentes, nós temos muitas possibilidades, e
com o aumento da previsibilidade os investimentos vão vir”, assegura.

FLUTUAÇÃO CAMBIAL
Questionado sobre a possibilidade de o governo intervir na flutuação do
dólar, situação que tanto dificulta os negócios no mercado internacional, Meirelles
respondeu que sua experiência indica que
o controle da inflação diminui a instabilidade e aumenta a estabilidade. O dólar
chegou a 4 reais, houve previsões que indicaram que chegasse a 6 reais, e hoje ele
está mais estável por conta da evolução
política e econômica do País. Todos países que tentaram fixar metas para taxa
de câmbio, inclusive o Brasil, no final da
década de 1990, fracassaram.
Para o presidente da Couromoda,
Francisco Santos, o encontro com o ministro
foi um alento à classe empresarial. “Nos deu
pistas de que não devemos nos preocupar
com outras reformas que não a do corte de
gastos e a da Previdência. As demais ficam
para o próximo presidente”, avalia.
ENTENDA A PEC 241
A Proposta de Emenda à Cons-

tituição congela os gastos públicos por
20 anos. Chamada de novo regime fiscal pelo governo federal, a PEC limita as
despesas primárias da União aos gastos
do ano anterior corrigidos pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que significa que, a cada
ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) vai definir, com base na regra, o
limite orçamentário dos poderes Legislativo (incluindo o Tribunal de Contas da
União), Executivo e Judiciário, Ministério
Público Federal da União (MPU) e Defensoria Pública da União (DPU). Como
o IPCA só é conhecido após o encerramento do ano, a PEC 241 determina
que, para calcular o limite, o governo
estimará um valor para a inflação, que
será usado na elaboração dos projetos
da LDO e da lei orçamentária. Na fase
de execução das despesas, no ano seguinte, será usado o valor final do IPCA,
já conhecido, procedendo-se aos ajustes nos valores dos limites.
Fonte: Jornal Exclusivo
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15º JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
DO SINDINOVA TEM DATA DEFINIDA
Votação para escolha dos homenageados vai até o dia 9 de outubro

O

DENILSON ALVES

tradicional Jantar de Confraternização do Sindinova já tem
data definida. Em 2016, ele será
realizado no dia 2 de dezembro (sexta-feira), no salão de festas do Araguaia
Campestre Clube, e reunirá associados e
diretores da entidade, além de autoridades, parceiros e membros da sociedade.
Em sua 15ª edição, o Jantar de Confraternização do Sindinova prestará homenagens a personalidades do polo calçadista que se destacaram durante o ano.
A votação, restrita aos associados do
Sindinova, é feita pelo site da entidade.
Através do site do sindicato, os

associados podem votar em cinco das
sete categorias: “Lojista Destaque”, “Empresa Destaque”, “Fornecedor Destaque”,
“Empresa Revelação” e “Mérito Industrial”.
Os homenageados das categorias “Personalidade do Polo de Nova Serrana” e
“Promotor do Desenvolvimento Social”
são escolhidos pela diretoria do Sindinova. Para informações sobre como votar,
entre em contato com a coordenadora
administrativa do Sindinova, Camila Juliana, através do telefone (37) 3228-8500.
As mesas do jantar também estão disponíveis para compra, através do telefone (37) 99973-4784, com Edimar Góis.

EM 2015, UM DOS HOMENAGEADOS PELO SINDINOVA FOI O EMPRESÁRIO JOÃO ARISTIDES FLORES, NA CATEGORIA “PERSONALIDADE DO POLO DE NOVA SERRANA”.

O Sindinova - Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana - tem a honra de convidar V. Sa. e família para o
15º Jantar de Confraternização do Setor Calçadista de Nova Serrana,
a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2016, às 21h, no salão do Araguaia Campestre Clube, à Rua 9 de Março, nº 1817, Bairro Araguaia.
Homenagem especial às empresas do polo calçadista de Nova Serrana.

HOMENAGENS:
Empresa Revelação 2016

Lojista Destaque 2016

Empresa Destaque 2016

Personalidade do Polo 2016

Mérito Industrial 2016

Promotor do Desenvolvimento Social e Cultural 2016

Fornecedor Destaque 2016
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CENTRO DE CONVENÇÕES DE NOVA SERRANA
ABERTURA DOS PORTÕES 21H

07 OUTUBRO

08 OUTUBRO
ABERTURA

ABERTURA

VENDAS: URBANA BOUTIQUE 37 32268746 E SINDINOVA 37 32288500
NO SINDINOVA O PAGAMENTO PODE SER EM CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 3X

REALIZAÇÃO
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FF ENTERPRISE BUSCA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
PARA A CADEIA COUREIRO-CALÇADISTA

T

eve início no último sábado, dia
1º/10, a primeira edição do torneio
empreendedor FF Enterprise. Ocorrido na sede da Associação Brasileira das
Indústrias de Calçados (Abicalçados), em
Novo Hamburgo/RS, o evento reuniu entidades parceiras e as equipes selecionadas, contando ainda com uma apresentação sobre carreiras empreendedoras,
ministrada pela consultora Claudia Lunkes
Schmitt, do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
O FF Enterprise é uma ação que faz
parte do programa Future Footwear, lançado em agosto passado pela Abicalçados, Associação Brasileira de Empresas de
Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Centro das Indústrias
de Curtumes do Brasil (CICB) e Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e
Equipamentos para os Setores do Couro,
Calçados e Afins (Abrameq). O objetivo é,
através de um torneio empreendedor de
alto nível, com estudantes de graduação
e pós-graduação das mais diversas áreas,
criar soluções tecnológicas para a cadeia
coureiro-calçadista, aproximando o setor
dos conceitos da Indústria 4.0.

DIVERSIFICAÇÃO
As cinco equipes selecionadas
trouxeram projetos diversificados: de
sustentabilidade (calçado ecológico, com
materiais reciclados); aproveitamento de
resíduo do couro (o colágeno como adubo); modelo de negócios (plataforma inovadora de comércio eletrônico B2C); engenharia de processos (para identificação
de gargalos através da computação); e
automação industrial e logística (através
da implantação de chips e RFID´s nos produtos que fazem parte da cadeia, garantindo a rastreabilidade dos mesmos). “O
nível das ideias e das soluções apresentadas surpreenderam positivamente, assim como a qualificação dos participantes,
grande parte com pós-graduação. Temos
convicção de que, com essa configuração
e as mentorias de profissionais competentes, do Senai, Feevale, PUCRS, Anjos
do Brasil, Venture e Wow, conseguiremos
embalar ótimos produtos ao final do torneio empreendedor”, avalia a analista de
Inovação da Abicalçados, Patrícia Ott.
CRONOGRAMA
As primeiras capacitações, com
o tema modelagem de negócios, acon-

tecem já nos próximos dias 15 e 22 de
outubro. Com os projetos direcionados
e modelados pelas equipes, estes farão
uma entrega digital, enviando seus planos
de negócios e vídeo contando a sua ideia
para avaliação dos realizadores do desafio no dia 28 de outubro. A partir do dia
5 de novembro iniciarão as capacitações
e mentorias, que irão culminar na apresentação para a banca avaliadora e, em
seguida, na cerimônia de premiação. Ambos eventos estão marcados para o dia
18/11,na sede da Abicalçados.

PREMIAÇÃO
Os três melhores projetos, escolhidos por uma banca de especialistas do setor, dividirão a premiação de R$ 10 mil – R$
5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o
segundo e R$ 2 mil para o terceiro. Porém,
mais do que a premiação em dinheiro, o
torneio empreendedor irá garantir para os
vencedores bolsas para cursos de empreendedorismo e fast track para programas
de pré-incubação, que poderão ser realizadas na Unisinos, Feevale ou PUCRS.
Fonte: Abicalçados

PG 11

03/10/2016 A 16/10/2016 – JORNAL SINDINOVA

INFORME PUBLICITÁRIO

DROGARIA POUPA MINAS CHEGA
A NOVA SERRANA

N

ANTÔNIO AZEVEDO

ova Serrana recebeu em agosto a
filial da Drogaria Poupa Minas. Localizada no coração da cidade, a drogaria oferece medicamentos de referência
e genéricos dos melhores laboratórios,
suplementos para atletas, emagrecedores, produtos naturais, produtos infantis
(como fraldas e leites em pó), produtos de
perfumaria, higiene pessoal, tinturas, maquiagem, linha capilar e acessórios com
os melhores preços. A Drogaria Poupa Minas disponibiliza farmacêutico em período
integral aos clientes, além de atendentes
altamente qualificados e experientes, para
orientá-los na hora da compra, e entrega
em domicílio sem custo.
HISTÓRIA
Em 2005, era inaugurada em Divinópolis a primeira loja da rede, ainda
chamada Droga Minas. Conquistando seus
clientes pela honestidade, bom atendimento e respeito, em novembro de 2013
a drogaria mudou-se para a principal avenida da cidade, a Avenida Primeiro de Junho, e passou a se chamar Drogaria Poupa
Minas. Já em outubro de 2014 era inaugurada a filial na Rua Goiás. E em 2016, a
cidade escolhida para a primeira filial fora
de Divinópolis foi Nova Serrana, que hoje
conta com todas as vantagens da rede.

VANTAGENS DO
CONVÊNIO COM A
DROGARIA POUPA MINAS

VANTAGENS
A Drogaria Poupa Minas também
atende na modalidade de convênio, que
facilita para o funcionário da empresa
conveniada na hora de comprar. Além dos
preços praticados serem os mesmos das
compras à vista, o desconto referente à
compra é realizado na folha de pagamento do mês seguinte.
Outra vantagem para clientes da Drogaria Poupa Minas é o cartão fidelidade. De

adesão gratuita, ele garante mais descontos
na hora da compra. O cadastro é simples, rápido e feito no ato do atendimento.
SERVIÇO:
Drogaria Poupa Minas
Rua Coronel Martinho Ferreira do Amaral,
175 – Centro – Nova Serrana
Tele entrega: (37) 3225-9688
Horário de funcionamento: de segunda a
sábado, das 7h às 22h.

• Descontos em medicamentos de referência, de 20% a 40%;
• Descontos em medicamentos genéricos,
de 50% a 90%;
• Cartão fidelidade Poupa Minas: garantia
de mais descontos;
• Aceita-se cartão BigCard;
• Programa de descontos direto do laboratório;
• Melhores preços nos artigos de perfumaria;
• Prazo de até 45 dias para pagar e parcelamento da fatura individual (em casos
específicos);
• Fechamento mensal com emissão de
nota fiscal;
• Entregas sem custos;
• Prestação de serviços: aferição de glicose
e de pressão arterial.
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COM NOVOS MATERIAIS, MATERIOTECAS
AMPLIAM ATENDIMENTOS

P

resente em nove polos do país, as
Materiotecas não param de receber
todos os meses novos materiais e
novidades de ponta em seu acervo. O
que atrai cada vez mais empresas calçadistas e confeccionistas.
No mês de agosto, foram realizados 98 atendimentos, sendo 23 empresas
de confecção e 75 empresas de calçados.
Esses atendimentos geraram 450 oportunidades de negócios para os setores.
“Tivemos a presença de empresas
de grande porte que visitaram as Materiotecas, como a Luz da Lua e O Grupo
Malu Calçados. As Materiotecas recebem

todos os meses materiais novos e disponíveis para consulta. É um espaço que as
empresas conhecem lançamento de produtos, fazem relacionamento com os fornecedores e recebem consultoria in loco.
Por isso sua importância e procura pelas
empresas”, diz Milton Killing, presidente da
Assintecal.
Auxiliar empresários e profissionais
de moda no desenvolvimento de suas
coleções é o objetivo das Materiotecas já
presentes em Birigui/SP, Campina Grande/
PB, Jaú/SP, Nova Serrana/MG, Novo Hamburgo/RS, São João Batista/SC, Franca/SP
e nos polos confeccionistas de Fortaleza/

CE e Divinópolis/MG.
Só neste ano as Materiotecas já
somam mais de 2 mil materiais à disposição para consulta, entre saltos, solados,
enfeites, tecidos e muitos outros, que já
estão à disposição de toda a indústria da
moda.
NOVIDADES DO MÊS
Entre os novos materiais das Materiotecas, já estão disponíveis os solados
em plataforma de EVA, da empresa Nanito, que compõem as adoradas do momento, as flatforms. Também é possível
encontrar, nos acervos espalhados pelo

País, os solados de PVC com luz de led,
da SBP Injetados, outra tendência que tem
ganhado cada vez mais destaque no cenário fashion.
Nas Materiotecas ainda é possível buscar consultorias que lhe auxiliarão
na criação de sua coleção. Os interessados podem agendar um horário pelo site
http://www.materiotecavirtual.com.br.
Já os fornecedores que querem
expor seus produtos nas Materiotecas podem saber mais através do e-mail relacionamento@assintecal.org.br.
Fonte: Agência Cápsula
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VESTIBULAR 2017

CHEGOU O
ALUNO PITÁGORAS

P GUE AT
PA
A É

DO SEU CURSO
O DEPOIS
DE FORMADO,, SEM JUROS.1

PEP, O PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO,
É A SOLUÇÃO QUE FALTAVA PARA VOCÊ ESTUDAR.
O único pré-aprovado direto com a faculdade1
Não precisa do ENEM1

A gente faz dar certo.

Prova: 23/Out
Unidade Divinópolis
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
R. Minas Gerais, 593, Centro
Tel.: (37) 2101-4877 / 3222-0684
O PEP, Parcelamento Estudantil Privado, e suas modalidades, PEP 25, PEP 30 e PEP 50, estão disponíveis para determinados cursos da modalidade de ensino de graduação presencial e se aplicam apenas para alunos calouros. O PEP é uma alternativa de pagamento
da mensalidade escolar disponibilizada pela Instituição, sendo sua escolha uma livre opção do aluno. O pagamento de 70% do curso após a formatura se aplica exclusivamente a cursos elegíveis e com vagas ao PEP 25, que é uma oferta válida apenas para alunos
calouros que cursarão o 1º semestre do curso escolhido no 1º semestre de 2017 (2017.1). O pagamento pelo aluno terá como base o valor da mensalidade referência do curso (Preço Bruto) vigente à época de cada vencimento no semestre letivo. No 1º ano do
curso (1º e 2º semestres letivos), o aluno pagará mensalmente o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da mensalidade referência do curso. Nos demais semestres, a partir do 2º ano do curso (3º e 4º semestres letivos), o aluno pagará mensalmente
o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) da mensalidade referência do curso. Após a conclusão do curso, o aluno pagará mensalmente 70% da última mensalidade vigente do curso, corrigido o saldo devedor pelo IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) desde o vencimento de cada mensalidade durante o(s) semestre(s) letivo(s) até sua quitação integral (quitação integral do saldo devedor), em tantas parcelas quantas forem as necessárias para esta integral quitação. Considera-se como saldo
devedor a diferença mensal entre o percentual da mensalidade paga pelo aluno e a mensalidade referência do curso à época de cada vencimento no semestre letivo. Esta oferta não está disponível para os cursos de Medicina, Odontologia e Medicina Veterinária.
Mais informações sobre o PEP, suas modalidades (PEP 25, PEP 30 e PEP 50), condições do parcelamento, unidades participantes, elegibilidade, disponibilidade e pagamento, podem ser consultadas diretamente nas unidades e nos regulamentos do PEP (cada PEP
possui um regulamento próprio) no site vestibularja.com.br/regulamentos. O PEP está sujeito à disponibilidade de vagas. Estas condições podem ser alteradas sem aviso prévio ou a oferta pode ser suspensa pela Instituição a qualquer momento.

1
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CALÇADO DEVE ASSEGURAR DESENVOLVIMENTO
E BEM-ESTAR

F

abricantes de calçados infantis fazem grandes investimentos anuais
em pesquisas de tendências, materiais e testes para o desenvolvimento de
produtos adequados à estrutura física e às
atividades que as crianças realizam diariamente, como caminhar, correr e pular. Os
modelos, de um modo geral, são projetados levando-se em consideração a estrutura óssea e a cartilagem dos pés infantis,
que se desenvolvem até por volta dos 14
anos de idade.
A má formação destas partes pode
originar problemas de saúde a curto ou a
longo prazo. Por isso, os pais devem ter
atenção especial na hora de comprar calçados para os filhos já a partir dos oito
meses, quando a maioria das crianças começa a se equilibrar e caminhar.
Mais do que valorizar o fator estético, que também é importante, eles
devem assegurar-se de que os modelos
escolhidos tenham solado antiderrapante, área de apoio rígida, tamanho certo,
disponham preferencialmente de sistemas
de absorção de impacto e materiais (cabedal e palmilha) que permitam a transpiração/eliminação do suor natural do pé.
Orientação neste sentido também deve
ser dada pelos atendentes de lojas aos
clientes, que, por vezes, desconhecem
estas exigências.
“O calçado infantil precisa permitir
o desenvolvimento correto dos pezinhos
e auxiliar no aprendizado do caminhar e,
se houver falhas nesses processos, podem surgir danos irreversíveis”, afirma o

Dr. Aluísio Ávila, especialista em biomecânica, do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Afins (IBTeC),
de Novo Hamburgo/RS. Estruturado com
equipamentos de última geração, o laboratório de biomecânica da entidade realiza
pesquisas voltadas à produção de calçados e componentes com atributos como
conforto, performance, saúde e segurança para os pés dos consumidores. A unidade assessora diversas marcas infantis
no desenvolvimentos de produtos para
obtenção da certificação que atesta sua
amigabilidade com pés.
Conforme Ávila, um calçado inadequado pode ocasionar problemas de
coluna, lesões nas articulações, bolhas e
dores nos pés. Por isso, é importante que
os pais estejam atentos. Alguns optam por
comprar um número de calçado maior, o
que é errado. O calçado ideal não deve
ser pequeno nem grande demais: ele precisa ajustar-se e permitir a transpiração
natural dos pés. “O ideal é que o calçado
seja usado por, no máximo, seis meses,
porque o pé cresce, em média, 12 mm por
ano”, explica o especialista.
PRONTOS PARA AS ATIVIDADES
FÍSICAS
Diariamente, as crianças realizam
diversas atividades, e o calçado precisa
garantir a estabilidade e o conforto dos
pés. Os tênis são os modelos mais adequados a essas atividades, sobretudo
quando contêm amortecedores que suavizam o impacto dos pés com o chão.

Sandálias, sapatênis e sapatos, por sua
vez, são mais indicados para ocasiões específicas, mas também precisam garantir
o conforto e a estabilidade da locomoção
da criança.
Outro fator importante ao escolher
o calçado para os pequenos é a qualidade. Cada pé tem um tipo diferente de
pisada, e até os sete anos é a fase em
que define-se a forma de andar, processo
este que o calçado deve beneficiar, jamais
prejudicar. Por isso, entre os diferentes tipos de calçados infantis, os mais indicados

são os com formato anatômico, que se
adaptam e permitem o desenvolvimento
saudável dos pezinhos, materiais transpirantes e solados antiderrapantes.
Os especialistas não recomendam
saltos acima de dois centímetros e, mesmo assim, o uso deve ser moderado. O
salto alto interfere no equilíbrio do corpo,
pois todo o peso fica concentrado numa
área de apoio menor, o que reduz a estabilidade.
Fonte: Jornal Exclusivo

O artigo ideal é/tem:
1. Leve
2. Sola antiderrapante
3. Flexível na área da cabeça dos metatarsos
4. Bom calce
5. Salto com sistema antipronação
6. Materiais com boa capacidade de absorção/dessorção
de umidade
7. Materiais que entram em contato com a pele devem ser
amigáveis
8. Materiais da gáspea com propriedades de limpar-se
9. Praticidade de calce. Por isso, velcro e elástico são muito
utilizados
10. Tamanho adequado. Extremidade frontal com suplemento de 4 a 8 mm e liberdade dos dedos, que são importantes para o desenvolvimento sadio dos pés.
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ricardoacaoempresarial@gmail.com
Mestre em Administração, com concentração em Marketing, pela FCHPL, Pós- Graduado em Marketing Empresarial, Gestão Estratégica de Recursos Humanos e Política e Estratégia e Graduado
em Administração. Tem 27 anos de experiência profissional nas áreas de Pessoas, Vendas e Marketing, em nível operacional e estratégico, em empresas de diferentes portes e setores, nacionais
e multinacionais, destacando: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A; Maxitel / TIM S/A; revendas SKOL e CHEVROLET e BRADESCO. Coordenou o curso de Administração da Faculdade IBS, credenciada FGV
e foi consultor em parceria com o Sebrae. Atualmente, atua como professor convidado no FGV Management e na FDC – Fundação Dom Cabral e é Diretor e Consultor de resultados do Programa
Ação Empresarial.

A EMPRESA DE ALTO DESEMPENHO

C

om todas as mudanças que ocorrem rapidamente no mercado hoje,
cada vez é mais claro que o fator
principal nas decisões empresariais é o
consumidor.
Um estudo feito pela Universidade
de Harvard em 3 companhias mediu os
esforços para satisfação de três grupos:
clientes, empregados e proprietários. Na
empresa onde o nível de atenção às três
partes interessadas foi maior e em equilíbrio, o retorno foi o mais elevado.
Isso nos leva então ao círculo virtuoso – Proprietários satisfeitos farão investimentos necessários em termos de salários,
melhoria do ambiente de trabalho, benefícios, visando a melhoria da satisfação

dos empregados. Empregados satisfeitos
trabalharão duro para produzir os produtos e serviços que satisfaçam os clientes.
Clientes satisfeitos trazem lealdade, melhorias nas vendas e lucros que aumentam
ainda mais a satisfação dos proprietários.
Essa é a companhia de alto desempenho.
Se deixarem de satisfazer a um dos grupos, quebra-se o círculo virtuoso e o alto
desempenho não será alcançado.
Outro fator determinante para
o alto desempenho são os chamados
“processos de negócio”. A criação de valor pode ser melhorada através da adequação e melhoria de todo o processo,
ao invés de somente atividades individuais ou funcionais.

As companhias de alto desempenho são aquelas que, ao longo do tempo, e através da utilização da abordagem
holística, conseguem melhorar a satisfação e manter o equilíbrio das partes
interessadas ao melhorar os processos
críticos do negócio e alinhar recursos e
características organizacionais. Nas empresas de alto desempenho, percebe-se
uma grande preocupação com a inovação e a criação de novos produtos.
Mas, por que focalizar a criação de
produto? A criação de produto é o processo essencial que apóia a satisfação do
cliente e o crescimento a longo prazo dos
valores da empresa.
A criação de um produto incorpo-

ra um processo completo de:
- Descobrir o que os clientes querem ou do que precisam;
- Gerar idéias e tecnologias para
satisfazer a tais desejos e necessidades;
- Desenvolver, produzir e lançar
um produto;
- Proporcionar atendimento de
suporte.
Ao encaixar-se com a empresa de
alto desempenho, a criação de produto
encoraja a saúde da empresa no longo
prazo, ao contrário de ser um quebra-galho empresarial. Ela deve ser vista
como satisfatória e agradável ou ao menos razoavelmente sem problemas para
as pessoas envolvidas.
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