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EDITORIAL

2016 se aproxima do fim e esta
é a penúltima edição do Jornal Sindinova neste ano. Tivemos, em 256 páginas,
informações sobre o setor calçadista, as
ações do Sindinova e registramos, em 21
edições, a representatividade da entidade
junto aos seus associados.
Apesar de não ter sido um ano tão

fácil quanto foi esperado, noticiamos conquistas importantes para os fabricantes de
calçados do polo calçadista de Nova Serrana. A prorrogação da alíquota de ICMS em
2% para até 2018, bem como a prorrogação
da lei antidumping por mais cinco anos e a
colocação de Nova Serrana entre as cidades
com maior número de contratações no país.
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É importante recordar que, mesmo com dificuldades, 2016 também foi
um ano de vitórias e de esperança para
o empresário. As duas edições da Fenova
e a inauguração do Centro de Promoção
de Negócios reforçam essa ideia. E que
venha 2017, com notícias ainda melhores
para nosso APL.

N

1º VICE–PRESIDENTE:
JUNIOR CÉSAR SILVA
2º VICE–PRESIDENTE:
1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
EMERSON SILVA

SINDINOVA PROMOVE PRIMEIRO CONTATO
ENTRE NOVA GESTÃO MUNICIPAL
E COMITÊ DE SEGURANÇA
Segurança Pública para a Cidade de Nova
Serrana. “É importante que as pessoas e
as instituições estejam disponíveis para
resolver questões da segurança de Nova
Serrana. Espero que a nova administração
assuma o protagonismo da questão da
segurança municipal”, pontuou o assessor-chefe.
Pedro Gomes da Silva, presidente
do Sindinova, acredita que o contato an-

PRESIDENTE:
PEDRO GOMES DA SILVA

RODRIGO AMARAL MARTINS

GIRO SINDINOVA

o dia 1º de novembro, o Sindinova
recebeu o assessor-chefe da Subsecretaria de Integração da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Cel.
Marcelo Vladimir Corrêa, e o prefeito e
vice-prefeito eleitos de Nova Serrana, Euzébio Lago e Nelson Moreto. A visita teve
por objetivo introduzir a próxima administração municipal nos temas discutidos
pelo Comitê de Intervenção Estratégica de

EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

tes da diplomação da nova administração
é fundamental para que os trabalhos do
Comitê sejam efetivos. “É uma nova era
de relacionamento entre todas as partes
envolvidas. Vemos que todos estão interessados, preocupados com a questão,
e confiamos que ela seja resolvida justamente pela nova união. O desafio do novo
prefeito é liderar essa equipe”, defende
Silva.

2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
CRISTIANO RESENDE MOREIRA
1º DIRETOR FINANCEIRO:
RONALDO ANDRADE LACERDA
2ª DIRETOR FINANCEIRO:
FÁBIO LACERDA SANTOS
DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS:
EMERSON DE OLIVEIRA FREITAS
DIRETOR DE MARKETING:
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:

SUPERINTENDENTE DA ASSINTECAL
VISITA SEDE DO SINDINOVA
O presidente do Sindinova, Pedro
GO presidente do Sindinova, Pedro Gomes
da Silva, recebeu no dia 8 de novembro
a visita da superintendente da Associação
Brasileira de Empresas de Componentes
para Couro, Calçados e Artefatos (Assinte-

cal), Ilse Guimarães. Em reunião, foi abordada a eficiência produtiva para aumento
de competitividade e a preparação de fornecedores para o processo de exportação.
A Assintecal é parceira do Sindinova e disponibiliza na sede da entidade

a Materioteca, espaço onde podem ser
encontradas amostras de componentes
para calçados. Também é promotora do
Conexão Inspiramais e do Inspiramais,
eventos de antecipação de tendências de
moda voltados à cadeia produtiva.

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
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
DELEGADOS JUNTO AO CONSELHO
DE REPRESENTANTES DA FIEMG:
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:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
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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CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS CONQUISTA TERCEIRO
LUGAR EM PREMIAÇÃO DE FEDERAÇÕES SINDICAIS

EVERTON AMARO/FIESP

O PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES DA SILVA, RECEBEU PLACA DE RECONHECIMENTO DAS MÃOS DO PRESIDENTE DA REGIONAL CENTRO-OESTE DA FIEMG, AFONSO GONZAGA, E DO PRESIDENTE DO SINDICATO
NACIONAL DA INDÚSTRIA DE TREFILAÇÃO E LAMINAÇÃO DE METAIS FERROSOS (SICETEL), DANIELE PESTELLI

O

Sindinova recebeu no dia 17 de
novembro, na sede da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP), o reconhecimento de cinco federações industriais nacionais como
realizador de uma das melhores práticas
sindicais do país. O Centro de Promoção
de Negócios concorreu ao prêmio na categoria “Comunicação, Relacionamento

com o Associado e Programas de Associativismo” e ficou em terceiro lugar, em
votação feita pelos sindicatos filiados às
federações que concedem o mérito.
Para o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, o reconhecimento projeta não somente a entidade, mas também
todo o Arranjo Produtivo Local. “É muito importante para o APL ter um sindicato partici-

pando dessa premiação e tendo uma ação
de retorno tão imediato sendo reconhecida
como boa prática sindical. Ser reconhecido
pelas federações industriais é uma vitória
para nosso polo calçadista”, comemora.
Concorreram ao Prêmio Melhores
Práticas Sindicais 75 práticas foram inscritas
para concorrer às três categorias: “Defesa
Setorial”, “Negociação Coletiva” e “Comu-

nicação, Relacionamento com o Associado
e Programas de Associativismo”. O prêmio tem como objetivo reconhecer ações
e projetos desenvolvidos pelos sindicatos,
buscando seu fortalecimento e aumento do
associativismo e é concedido pelas federações de indústrias de Minas Gerais (FIEMG),
São Paulo (Fiesp), Rio de Janeiro (Firjan), Paraná (FIEP) e Santa Catarina (Fiesc).

PARA UMA

SAÚDE

DE AÇO

CUIDE-SE,
VÁ AO MÉDICO
E VIVA MELHOR!

É PRECISO

SE CUIDAR!

A prevenção é mais importante do que se
preocupar com o que os outros vão pensar.
A Domac apoia o NOVEMBRO AZUL e a
conscientização dos homens sobre a
elevância de cuidar de sua saúde.

Nosso produto
é aço,
Nosso forte
é você.
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SINDINOVA PARTICIPA DE REUNIÃO
ENTRE MICHEL TEMER E ABICALÇADOS
O presidente da República recebeu o relatório do setor calçadista nacional e garantiu favorecer
condições de recuperação da indústria

MARCOS CORRÊA/PR

O 1º VICE-PRESIDENTE DO SINDINOVA, JUNIOR CÉSAR SILVA, O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MICHEL TEMER, E O DEPUTADO FEDERAL JAIME MARTINS (PSD-MG)

O

tor calçadista. Setor este que, somente em
Nova Serrana, é composto por cerca de
800 indústrias”, defendeu Silva. Durante a
reunião, a Abicalçados apresentou a Temer
o seu relatório setorial para o ano de 2016,
que contém informações sobre o desenvolvimento da indústria calçadista nacional.
Outros temas, como a PEC 241, a
reforma da previdência e a modernização
das leis trabalhistas, foram deliberados e

apoiados pelos calçadistas presentes. De
acordo com Rosnei da Silva, presidente da
Abicalçados, o setor calçadista tem capacidade de reagir rapidamente às mudanças econômicas. “Com esse conjunto de
reformas, que são necessárias ser implementadas, o país começa a resgatar confiança. Construir empresas, comprar máquinas e gerar emprego na retomada da
economia faz com que o setor calçadista

tecnologia

1º vice-presidente do Sindinova,
Junior César Silva, esteve em reunião entre o presidente da República, Michel Temer, e comitiva da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
(Abicalçados) no dia 8 de novembro. Silva,
que também é conselheiro da Abicalçados, representou o polo calçadista de Nova
Serrana durante a reunião. “Viemos trazer
para o Michel Temer um panorama do se-

Com pesquisas, olhos
atentos e visão empresarial, buscamos novas
tecnologias para agregar
ainda mais valor ao setor.
Entre em contato para conhecer a cartela de cores do
Composto de TR e muito
mais novidades. Max Termoplásticos, o melhor em
Composto de TR.

em
termoplásticos

saia na frente”, explica.
O presidente Temer agradeceu a
visita e ressaltou que dará as condições
possíveis para uma recuperação rápida,
não somente do setor calçadista, mas da
indústria em geral. “Fico feliz com a visita
da Abicalçados e com a apresentação de
números e condições que dão a segurança de que é um segmento que tem potencial de reação”, afirmou Temer.
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PG 5

ECONOMIA

ROTAS PARA O FUTURO CHEGA A NOVA SERRANA
Com palestras gratuitas, o tema discutido será a saúde e a segurança no trabalho

O

Projeto Rotas para o Futuro, uma iniciativa do Sistema
FIEMG em parceria com o
SEBRAE-MG, tem por objetivo percorrer diversas regiões mineiras e

colocar em pauta temas relevantes
e informação de qualidade para o
setor industrial.
O programa, que está na sua
6ª edição levará à população de

Nova Serrana a palestra “Cenários e
Perspectivas de SST – Custos com
Acidentes do Trabalho e Afastamentos Previdenciários”.
O evento acontecerá no dia 8

de dezembro no Sindinova, às 14h.
As inscrições são gratuitas e a presença pode ser confirmada através
do e-mail comunicacao@sindinova.
com.br
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CONEXÃO INSPIRAMAIS APRESENTA
NOVO CONTEXTO DA MODA MUNDIAL
Evento que aconteceu no Sindinova aproximou os participantes das tendências para o verão 2018

O

Sindinova recebeu, no dia 8 de novembro, o Conexão Inspiramais,
evento realizado pela Associação
Brasileira de Empresas de Componentes para
Couro, Calçados e Artefatos, a Assintecal.
Empresários, designers, estudantes e profissionais ligados à cadeia produtiva da moda
calçadista compareceram à palestra da consultora de design Assintecal Tatiana Souza.
Antes conhecido como “Fórum
de Inspirações”, o Conexão Inspiramais
traz uma nova abordagem ao evento.
“A proposta é mostrar que a Assintecal
está inovando e aproximando, ao apresentar uma sequência de tudo o que se
faz. O que as pessoas nem sempre levam em conta é que não se trata de
um evento de apenas um dia ou dois,
mas sim de um ciclo que começa com o
Conexão Inspiramais e serve de link para
unir os conceitos ao Inspiramais, salão
de design onde os modelos são apresentados”, explica a superintendente da
Assintecal, Ilse Guimarães.
As mudanças na apresentação do
evento são ainda mais profundas quando
se olha para o contexto criativo da moda
atual. De acordo com Tatiana Souza, o
foco de grandes designers nos interesses

individuais do consumidor de moda faz
com que as coleções não se baseiem em
tendências. “A moda de rua, por exemplo,
onde se consegue transformar a criação
em algo único, vem de encontro com o
desejo de consumir menos e melhor e,
consequentemente, valorizar o design, a
história da marca, a qualidade, a durabilidade. Enfim: ser sustentável em vários
sentidos”, explica.
INSPIRAMAIS
O Inspiramais é, atualmente, o
maior evento de moda da América Latina voltado ao setor de componentes. A
partir do próximo semestre, a Assintecal
atingirá 48 polos no país. “Isso cria uma
integração da moda, para que as pessoas
comecem a pensar de forma igual, mas
com possibilidades criativas diferentes”,
afirma Guimarães.
A superintendente da Assintecal
explica, ainda, que a metodologia utilizada
para repassar aos designers as tendências
antecipadas é aprovada em todos os polos em que a Assintecal já está presente. “Ela não é uma camisa de força, serve
para que a empresa planeje, facilitando
a produção e garantindo diferenciais no

produto. Muita gente olha para a moda
pensando apenas na criatividade, quando
na verdade é mais que isso. Criatividade
sem planejamento e sem um objetivo não
gera lucro”, garante
A próxima edição do Inspiramais

será realizada nos dias 16 e 17 de janeiro
de 2017, em São Paulo, e a Assintecal de
Nova Serrana fará caravana para o evento. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (37) 3225-3730, com
Gabriela de Pádua.
ANTÔNIO AZEVEDO

A CONSULTORA DE DESIGN ASSINTECAL TATIANA SOUZA DESTACOU AOS PRESENTES AS
TRANSFORMAÇÕES QUE A MODA MUNDIAL TEM SOFRIDO

A CONSULTORA DE DESIGN ASSINTECAL TATIANA
SOUZA DESTACOU AOS PRESENTES AS TRANSFORMAÇÕES QUE A MODA MUNDIAL TÊM SOFRIDO
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25 ANOS DO SINDINOVA SERÃO COMEMORADOS
COM SEMANA DE ATIVIDADES

C

om foco no associado, o Sindinova realizará entre os dias 29 de novembro e
2 de dezembro atividades comemorativas dos seus 25 anos. De acordo com Pedro Gomes da Silva, presidente do Sindinova,
a proposta dos eventos é fazer com que os
associados da entidade se integrem mais à
comemoração. “O Sindinova está despontando cada vez mais entre os sindicatos nacionais e grande parte disso se deve ao crédito dado pelos nossos fabricantes. Traremos
eventos que reforcem o nosso compromisso
diário com a força do calçado”, afirma.
PAINEL DE DEBATES
No dia 29 de novembro, o Espaço Sindinova recebe o painel de debates “Inteligência Comercial Aplicada
ao Mercado de Calçados: tendências e
oportunidades”. O objetivo do evento

é provocar junto aos empresários uma
reflexão sobre o conceito de inteligência
competitiva, o papel de apoio da inteligência competitiva à força de venda, estabelecimento de público-alvo, técnicas
de análise de informação e alternativas
estratégicas para potencializar o setor
comercial. Tais temas serão abordados
pelo economista Brenner Lopes, especialista em inteligência e estratégia.
O segundo momento do painel
será realizado por Marcelo Villin, também
economista e especialista em estratégias
de mercado. A abordagem será sobre a
análise da oferta e demanda de calçados
no Brasil, com a apresentação de um panorama das dimensões. Serão apresentadas também a evolução e tendências da
produção, dos canais de varejo e do comportamento de compra dos consumido-

res brasileiros, incluindo uma breve análise
dos desafios e oportunidades do mercado
para as empresas brasileiras do setor.
Cada palestrante terá 30 minutos
para abordar o tema e, posteriormente, será
realizado o painel de debates. A moderação
será feita pela jornalista Ana Tereza Arruda.
As questões dos dois temas abordados serão debatidas entre os palestrantes e contará com a participação do público. A entrada
é gratuita e os convites podem ser retirados
na recepção do Sindinova até o dia 28 de
novembro.
RODADAS DE NEGÓCIOS
Fechando o primeiro semestre de
funcionamento do Centro de Promoção de
Negócios, o espaço receberá nos dias 1 e 2
de dezembro a rede de lojas Grupo Avenida. Pela segunda vez utilizando o CPN, a

rede conta com 134 lojas no país e comprará calçados em geral. Para realizar vendas
com o cliente, será necessário gerar crédito.
A retirada de senhas para os atendimentos
será realizada no dia 28 de novembro, das
8h às 17h. Mais informações com Larissa
Caroline no telefone (37) 3228-8500.
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
No dia 2 de dezembro, o tradicional
Jantar de Confraternização do Sindinova
encerra as comemorações dos 25 anos
da entidade. Em sua 15ª edição, o jantar
reúne as empresas associadas ao Sindinova, bem como seus parceiros, e homenageia os destaques do ano, que foram
escolhidos pelos associados através do
site oficial. As mesas já estão à venda e
podem ser reservadas através do telefone
(37) 99973-4784, com Edimar Góis.

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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PERSPECTIVAS DE RETOMADA ECONÔMICA GERAM
OTIMISMO PARA AS VENDAS DURANTE A ZERO GRAU

As perspectivas de retomada econômica para 2017 têm gerado otimismo
entre lojistas e expositores para as vendas
durante a Zero Grau - Feira de Calçados
e Acessórios. O evento será realizado nos
dias 21, 22 e 23 de novembro, na cidade
de Gramado (RS), e é o momento em que
a indústria apresentará ao varejo as coleções para o outono e o inverno de 2017.
Os pedidos gerados durante a feira devem garantir a produtividade das fábricas
nos primeiros meses do ano que vem.
Depois de passar por uma recessão, a economia brasileira dá mostras
de que está em recuperação. A inflação,
que vinha crescendo a cada mês, teve

E

no último mês de setembro o menor
patamar desde 1998. A perspectiva é
que 2017 seja um ano de crescimento
do Produto Interno Bruto, depois de dois
anos em que a economia brasileira encolheu. As projeções de aumento do PIB
para o ano que vem prevêm um crescimento entre 1,2 e 1,6%.
A Zero Grau reúne cerca de 300
expositores. Juntos eles são responsáveis
pelo desenvolvimentos e produção dos
calçados e acessórios de mais de 1500
marcas. Algumas das principais grifes brasileiras estarão nos corredores do Serra Park, com indústrias responsáveis por
significativo número de empregos. “Esse

momento de retomada deve ser refletivo
na feira. O lojista deve se preparar para as
vendas do inverno, garantindo seus pedidos”, ressalta o diretor da Merkator Feiras
e Eventos, promotora da feira, Frederico
Pletsch.
A expectativa da indústria é garantir a produtividade das fábricas em um
período considerado de menos volume,
os primeiros três meses do ano. Isso significa garantir a rentabilidade e também os
empregos de uma indústria intensiva no
uso de mão de obra. “Um resultado positivo na Zero Grau será fundamental para a
indústria, que iniciará 2017 com uma perspectiva de crescimento que fará diferença

em todo o ano”, ressalta Pletsch.
PARCEIROS QUE VISUALIZAM A
NECESSIDADE DO MERCADO
A Zero Grau conta com o apoio
do Sindicato da Indústria de Calçados de
Estância Velha, Sindicato da Indústria de
Calçados de Ivoti, Sindicato da Indústria
de Calçados de Igrejinha, Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo,
Sindicato da Indústria de Calçados de Parobé, Sindicato da Indústria de Calçados
de Sapiranga e Sindicato da Indústria de
Calçados, Componentes para Calçados de
Três Coroas.
Fonte: Notícia em Dobro

15ª EDIÇÃO DO INSPIRAMAIS ESTÁ COM
INSCRIÇÕES ABERTAS

stão abertas as inscrições para a 15ª
edição do Inspiramais – Salão de Design e Inovação de Componentes,
que ocorre nos dias 16 e 17 de janeiro,
em São Paulo, no centro de eventos Pro
Magno (Rua Samaritá, 230 - Casa Verde,
São Paulo). O credenciamento antecipado
pode ser realizado através do site oficial
(veja endereço no box de serviço, ao final
desta matéria).
Único na América Latina, o Inspiramais moverá toda a indústria confeccionista e calçadista do país, com a inédita
integração das duas cadeias, e que chega
às fronteiras vizinhas, com a presença de
compradores da América Latina, Estados
Unidos e Europa.
Junto com os negócios, que na última edição superaram os US$ 2 milhões,
uma série de projetos e lançamentos colaboram no conceito de uma moda genui-

namente brasileira, que agrega inovação
por meio do design, tecnologia e sustentabilidade - além de auxiliar as empresas
de uma forma global: desde a pesquisa
conceitual até a comercialização de produtos - motivo de resultados e posicionamento internacional de nossas empresas.
O público – profissionais da indústria de toda a cadeia ligada à produção de
moda brasileira, como calçadista, de acessórios, couros, têxtil, joalheria, móveis, artefatos, entre outros – poderá conhecer
os mais de 900 lançamentos de matérias-primas que irão compor os produtos das
vitrines do verão 2018, além da antecipação para o inverno do mesmo ano. Atualmente, o Inspiramais é o único na América
Latina a suprir esta lacuna no mercado:
a antecipação de pesquisas, referências e
matérias-primas para fabricantes.
Fonte: Agência Cápsula

SERVIÇO
INSPIRAMAIS
Data: 16 e 17 de janeiro
Local: Centro de Eventos Pro Magno
Endereço: Rua Samaritá, 230, Casa Verde, São Paulo
Horário: das 9 às 19 horas
Participação: mediante inscrição pelo site
http://assintecal.sigevent.com/visitantes/formularios.php?id_edicao=8
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FIMEC 2017 PREPARA NOVIDADES

C

om data marcada para os dias 14, 15
e 16 de março, a 41ª edição da Fimec
- Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas
e Equipamentos para Calçados e Curtumes
reúne os principais lançamentos do complexo coureiro-calçadista durante três dias, das
13 às 20 horas, nos pavilhões da Fenac, em
Novo Hamburgo.
O evento que recebe visitantes de
todo o mundo já iniciou os preparativos
para a sua próxima edição, que contará com novidades. Nesta quarta-feira, 26,
Fenac, Instituto Brasileiro de Tecnologia do
Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC), Coelho
Assessoria Empresarial e Studio 10 se reuniram para anunciar as novidades dos dois
projetos que promovem experiência ao visitante: a Fábrica Conceito e o Estúdio Fimec.
“O Estúdio Fimec e a Fábrica Conceito são
ações que valorizam a Fimec, especialmente
por serem ferramentas de divulgação, uma
vez que apresentam produtos e processos
inovadores dos expositores”, destacou o diretor-presidente da Fenac, Roque Werlang.
FÁBRICA CONCEITO: TECNOLOGIA
COMO FATOR DE PRODUTIVIDADE”
Considerado um projeto exclusivo no mundo em feiras do setor, a Fábrica Conceito tem o objetivo de apresentar
ao visitante a produção em tempo real de
calçados. Quem passa pelo espaço, visualiza uma verdadeira indústria calçadista em
pleno funcionamento e tem a oportunidade
de conferir inovações tecnológicas inéditas.

Evento ocorre entre 14 e 16 de março de 2017
Para 2017, o projeto terá uma ampliação de 25% em relação ao tamanho da
última edição e terá como foco a tecnologia como fator importante no aumento da
produtividade. “O projeto é importante tanto para o expositor, que pode usá-lo como
uma vitrine para o seu produto, quanto para
o visitante, que pode ter acesso a inovações tecnológicas a serem aplicadas no seu
processo de produção. As nossas indústrias
calçadistas precisam urgentemente agregar
tecnologia ao processo produtivo e a Fábrica
é o lugar de apresentarmos isso”, comentou Luís Coelho se referindo à parceria entre empresas do setor e a Fábrica Conceito,
já que o expositor da Fimec pode fornecer
materiais, maquinários e demais itens para
serem usados, em tempo real, na fábrica.
Com o crescimento do projeto será
possível mostrar de uma forma ainda mais
satisfatória a produção dos calçados, bem
como o funcionamento do maquinário e o
uso dos materiais. O presidente do IBTeC,
Paulo Griebeler, reforçou essa oportunidade
que os empresários têm de colocarem seus
produtos em funcionamento, e consequentemente atrair novos compradores, já que
com a prática e visualização do produto fica
ainda mais interessante e atrativa. “A Fábrica
Conceito é uma ação única, nenhum outro
evento no mundo conta com algo semelhante”, afirmou Griebeler.
Na edição de 2017, a Fábrica Conceito contará com 4 linhas de produção e
cerca de 60 colaboradores que, em tempo
real, executarão a produção de um linha de

calçados femininos em couro, uma em calçados femininos com cabedal em poliuretano, uma linha de calçados masculinos em
couro e outra linha com calçados femininos
com cabedal de alta frequência. Nas tecnologias, a novidade fica por conta de novos
sistemas de colagem e injeção direta do solado de Poliuretano, além de sistemas automatizados para produção de calçados com
cabedais e solados. A Fábrica contará com
a parceria da Usaflex para desenvolver os
modelos femininos, e da Pegada para criar
as peças masculinas, além de mais de 60
marcas de máquinas e componentes.
ESTÚDIO FIMEC: A MODA PAUTADA
PELO COMPORTAMENTO
O Estúdio Fimec, assinado por Studio
10 e Coelho Assessoria Empresarial, é o espaço dedicado à experiência de moda, projetando já as novidades para 2018 e criando momento de interação e experiência ao visitante.
Em um espaço inspiracional, o visitante tem
contato com produtos finalizados e construídos a partir de pesquisas de moda baseadas
no comportamento do consumidor.
Estes produtos são criados com os materiais dos expositores da Fimec, o que torna o
projeto mais uma vitrine dentro da feira. “Todos
os calçados e bolsas que são apresentados no
Estúdio são vistos pelo público qualificado que
visita o espaço. Muitos compradores querem
conferir o produto pronto para então ir até o
estande e fechar o negócio. Além de um espaço que apresenta moda, o Estúdio é também
um impulsionador de negócios dentro da Fi-

mec”, ressaltou Roque Werlang.
Em 2016, mais de cinco mil visitantes qualificados, entre modelistas, compradores, gestores e empresários, circularam
pelo Estúdio em busca de atualização e
oportunidade de novos negócios. Para 2017,
o tema central será o comportamento do
grupo denominado “Essenciais” que busca a
representação do ser e não do ter, e ainda
valoriza o tempo, a desconexão do mundo
digital e consumo consciente. Segundo o estilista e diretor do Studio 10, Christian Thomas, existe um anseio pela sustentabilidade,
tranquilidade e qualidade de vida. “O grande
transformador do mundo é o consumidor, e
o consumidor está vivendo esse momento
de mais valorização do ser e menos do ter”,
afirma Christian que ainda ressalta a proposta do projeto: “nossa ideia é mostrar que a
tendência não deve ser a única fonte de pesquisa e inspiração. As marcas precisam ver o
que os consumidores estão querendo”.
Com esse comportamento em vista,
os expositores interessados em participar do
Estúdio são convidados a desenvolver seus
produtos de acordo com essa temática. A
partir disso, serão criados calçados, bolsas,
acessórios e vestuário com esses materiais
que serão expostos no Estúdio Fimec.
A Fimec 2017 será realizada entre
os dias 14 e 16 de março, nos pavilhões da
Fenac, em Novo Hamburgo. O evento terá
abertura dos portões às 13 horas e encerra às 20 horas. Para demais informações,
acesse: www.fimec.com.br.
Fonte: Jornal Exclusivo
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Colunista: Diego Bonomo
Gerente-executivo de Comércio Exterior da CNI
“A indústria brasileira precisa de maior acesso a mercados externos. Ao acumular dois anos de recessão no mercado interno, as empresas passaram a incluir a integração ao mercado
internacional em seus modelos de negócio. Grandes ou pequenas, elas buscam oportunidades para vender seus produtos e serviços, importar insumos e tecnologia e prospectar parcerias e investimentos estrangeiros”

MAIS ACORDOS COMERCIAIS PARA A INDÚSTRIA

O

s dados sobre a desconexão do
Brasil são conhecidos. Hoje, as
empresas brasileiras acessam, livre
de imposto de importação, apenas 8% de
todo o comércio internacional. Além disso,
o país é a economia do G-20 que apresenta o maior diferencial entre sua posição
no ranking mundial do PIB (7º) e naquele
dos exportadores (25º), fato que atesta o
custo de oportunidade de seu isolamento.
Foi com base nesse cenário que
a indústria iniciou, em 2012, uma ampla
campanha de comunicação e posicionamento junto do governo brasileiro para
convencê-lo da importância de o Brasil
retomar seu programa de negociação de
acordos comerciais. Desde o advento da
Nova República, esse programa passou
por três fases distintas.
A primeira teve início no período de
transição do regime militar para a democracia e se encerrou no governo Itamar. O

objetivo central era resolver a disputa geopolítica com a Argentina e criar um espaço
econômico para ampliar as exportações
do país. Foi com essa tarefa em mente que
o governo brasileiro, liderado pelo Itamaraty, negociou um acordo comercial com
o Uruguai, outro com a Argentina e um
terceiro com os sócios originais (incluindo
o Paraguai) do que viria a ser o Mercosul.
Essa fase se encerrou com a assinatura do
Protocolo de Ouro Preto, que estabeleceu
a Tarifa Externa Comum do bloco.
A segunda fase vigorou durante os
governos FHC e Lula. O principal objetivo
foi estabelecer, de fato, uma “Área de Livre-Comércio Sul-Americana”. Novamente sob liderança do Itamaraty, a estratégia
consistia em conectar os demais países
do continente ao Mercosul, por meio de
acordos de livre-comércio. Esse modelo
foi utilizado com Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador, Peru e Venezuela.

Foi após a conclusão desse período que se iniciou a terceira fase, na qual o
Brasil parece ter perdido o ímpeto e o foco.
De um lado, o país negociou acordos comerciais relevantes, com parceiros como
Egito e México. De outro, buscou também
acordos com forte teor político, como os
de livre-comércio com Israel e Palestina,
e os parciais com os parceiros do Ibas.
Apesar dos avanços, o programa desorganizou-se, sobretudo em decorrência da
insistência do Brasil em apostar na conclusão da Rodada Doha após sua paralisação.
A negociação de acordos comerciais
só voltou à ordem do dia em 2015, com o
lançamento do Plano Nacional de Exportações (PNE). Liderado desta vez pelo então
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (Mdic), o PNE foi o primeiro documento oficial a restabelecer diretrizes claras e metas realistas para novos
acordos, sobretudo por partir de um amplo

esforço de consulta ao setor privado.
Com a nova prioridade atribuída ao
comércio exterior pelo governo Temer, as
condições econômicas e políticas estão
dadas para uma grande arrancada negociadora. Nesse contexto, a indústria conta
com o trabalho conjunto do Itamaraty e do
Mdic para deslanchar o programa brasileiro.
Na nova fase, os esforços devem
ser concentrados nas prioridades do setor
industrial: a negociação de acordos de livre-comércio com EUA e União Europeia; a integração com a América do Norte por meio
de acordos adicionais com Canadá e México; a ampliação, aprofundamento e negociação de novos acordos com os países da
América Latina; e a exploração de oportunidades na África, Ásia e Oriente Médio.
A tarefa não é fácil, mas é possível.
Toda grande economia enfrenta seus dilemas,
mas nenhuma das que estão à frente do Brasil
perdeu tempo na busca por novos mercados.
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CONHEÇA OS 10 MANDAMENTOS
DO NOVO CONSUMO DE MODA

S

e as marcas querem continuar a vender
e ser relevantes, elas têm de mudar. Até
agora, a prioridade na indústria da moda
era criar o melhor produto possível a um preço competitivo para garantir as vendas. Mas os
consumidores, principalmente das gerações Y
e Z, estão se interessado cada vez mais pela
sustentabilidade, autenticidade e transparência
das marcas. Isto é o que chamamos de ‘novo
consumidor’ ou ‘consumidor consciente’.
O artigo do The Business of Fashion
produzido a partir de uma pesquisa do Euromonitor nos dá os 10 mandamentos do novo
consumo de moda. “Os consumidores de hoje
estão repensando suas prioridades e perguntando-se o que devem realmente consumir”,
diz Sarah Boumphrey, da Euromonitor.
1. TRANSPARÊNCIA NAS PRÁTICAS
DE NEGÓCIOS
Cada vez é maior o conhecimento
que os consumidores têm das questões ambientais e das condições de trabalho das empresas. Revelar informações sobre práticas de
negócios permite que as marcas se envolvam
com os clientes de uma forma totalmente
nova, abre-se um diálogo e cria-se uma experiência de marca mais honesta. A transparência do método de produção das marcas
deixou de ser uma opção e passou a ser uma
expectativa dos consumidores.
2. DEMONSTRAR AUTÊNTICOS
VALORES DE MARCA
Oferecendo produtos em plena sintonia com a história e a cultura da empresa, as
marcas conseguem provar sua autenticida-

de. Podemos ver isso claramente refletido na
Burberry, que se manteve sempre fiel às suas
raízes inglesas e de artesanato: “Mais e mais
consumidores que não querem pagar por algo
falso, querem o real e o genuíno. Assim, a
autenticidade é realmente a nova consciência do consumidor”, diz Joseph Pine, autor de
The Experience Economy. “Este é o principal
critério para a compra a partir do qual os consumidores escolhem quem e o que comprar”,
conclui.
3. CRIAR PROCESSOS SUSTENTÁVEIS
Euromonitor diz que a chave do novo
consumismo é a crescente demanda por materiais e métodos de produção mais sustentáveis. Um exemplo é a marca britânica People Tree, que compra produtos e materiais
de fornecedores do comércio justo em países
desenvolvidos, cujo objetivo é ter 100% de
comércio justo ao longo de toda a sua cadeia de fornecimento. Além disso, a empresa
também se esforça para proteger o meio ambiente e usar os recursos naturais de forma
sustentável.
4. INVISTA EM TECNOLOGIA
DE VAREJO
Os rápidos avanços na tecnologia têm
aumentado as expectativas de compradores
on-line: alto nível de serviço, velocidade e,
definitivamente, uma experiência única. Isso
significa que uma marca pode fechar por não
se encaixar num modelo de negócio onde a
Internet, compra de móveis e mídia social estão inclusos.
5. AJUDAR OS CLIENTES A ALCANÇAR

OBJETIVOS PESSOAIS
Por exemplo, a Nike, a famosa marca de moda desportiva, oferece os Run Clubs,
uma experiência que ajuda os clientes entrarem em forma. Esta é uma estratégia que
diferentes empresas estão implementando. E
qual é o objetivo? Ajudar os consumidores a
atingir o bem-estar ou o que estiverem necessitando.
6. PREÇOS COMPATÍVEIS
As marcas constantemente oferecem
descontos, e isso altera as atitudes dos consumidores em relação ao valor e ao consumo. Nesta nova era, o cliente espera sempre um produto de baixo preço: “Querendo
economizar dinheiro e tempo com essas
experiências, também desejam comprar ao
preço mais barato possível”, diz Pino. “Você
quer economizar e ter a maior comodidade
possível e assim está recebendo ambas as
coisas”, acrescenta.
7. FORNECER SERVIÇOS EFICIENTES
Os EUA lançaram ‘Stitchfix’, por exemplo, que busca substituir o ato de sair de casa
para fazer compras de roupas. Os clientes preenchem um perfil e recebem em casa uma
seleção de produtos. O consumidor moderno
está recebendo uma infinidade de opções, razão pela qual produtos e serviços que ajudam
economizar tempo tornaram-se mais atraentes. Sarah Boumphrey, da Euromonitor diz
claramente: “O tempo tornou-se um luxo no
mundo de hoje”.
8. PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS
PARA IMPULSIONAR AS VENDAS

Os eventos e a criação de experiências
se tornaram ferramentas cruciais para ajudar
as marcas a conectar-se com seus clientes
em um nível mais profundo. Sem ir muito longe, nós encontramos um exemplo claro na
Vogue, que hospeda anualmente uma festa:
“Estamos numa economia da experiência” declara Pine. “As experiências são memoráveis e
envolvem todos de uma maneira pessoal, e é
isso que as pessoas querem”, conclui.
9. ECONOMIA DE COMPARTILHAMENTO
Os novos consumidores preferem ser
proprietários de um produto temporariamente
e, à medida que mais consumidores se acostumam a compartilhar seus bens, as marcas
de luxo serão afetadas pelo fenômeno: “Isto
está relacionado com a oferta, a procura e a ligação das pessoas e empresas com recursos”,
diz Boumphrey. Ele acrescenta que “as ineficiências do mercado são eliminadas, e isso permite que os consumidores interrompam uma
ampla gama de setores”.
10. RECONHECER A INDIVIDUALIDADE
DOS CLIENTES
Há uma forte demanda por produtos
que ajudam a expressar a própria individualidade, e isso explica o aumento dos serviços
de personalização. O consumidor quer colocar
o próprio estilo como regra para os produtos:
“Queremos pertencer a uma tribo, o que nos
dá vontade, isto é o que somos, isso é parte
da nossa identidade. No entanto, queremos
também reconhecer a nossa própria singularidade”, diz Pine.

Fonte: Couromoda
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