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LEI ANTIDUMPING DO CALÇADO CHINÊS
É PRORROGADA POR MAIS CINCO ANOS

CONQUISTA

ICMS para calçados será mantido em
2% até 2017
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17ª FENOVA ATINGE EXPECTATIVAS
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A superintendente da Assintecal
fala sobre a importância
do design para o polo
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EDITORIAL

Mais uma edição da Fenova se encerra e o Sindinova começa a contabilizar
os resultados obtidos com o evento. A 17ª
edição da feira aqueceu o mercado de
nosso polo e superou todas as expectativas dos fabricantes, que estavam apreensivos em função da atual crise econômica.
Para eles, o calendário anual de eventos
do setor calçadista começou no dia 23 de
fevereiro.
Os 105 lojistas que passaram pelo
Centro de Convenções puderam apreciar,

além da qualidade dos produtos, toda a
organização, dinamismo e representatividade que o polo possui através do Sindinova. Autoridades de nível nacional estiveram presentes na cerimônia de abertura
e, após muitas especulações dias antes da
feira, o subsecretário estadual de Fazenda,
João Alberto Vizzotto, anunciou oficialmente a prorrogação do prazo de vigência da alíquota de ICMS de 2% para 31 de
março de 2017.
Porém, a luta do Sindinova não ter-
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minou. Nossos diretores já pleiteiam junto à Secretaria de Fazenda uma redução
para 1,5% do ICMS para os calçados e, em
Brasília, representamos o polo perante o
Ministério do Desenvolvimento Agrário
para garantir outra importante conquista: a prorrogação da lei antidumping por
mais cinco anos. Por enquanto noticiamos
apenas as conquistas acima citadas, entre
outras, mas 2016 está apenas começando
e mais vitórias do Sindinova estamparão
estas e outras páginas.

EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA
PRESIDENTE:
PEDRO GOMES DA SILVA
1º VICE–PRESIDENTE:
JUNIOR CÉSAR SILVA
2º VICE–PRESIDENTE:
RODRIGO AMARAL MARTINS
1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
EMERSON SILVA
2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
CRISTIANO RESENDE MOREIRA
1º DIRETOR FINANCEIRO:

GIRO SINDINOVA
DIRETORIA DO SINDINOVA REALIZA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

RONALDO ANDRADE LACERDA
2ª DIRETOR FINANCEIRO:
FÁBIO LACERDA SANTOS
DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS:
EMERSON DE OLIVEIRA FREITAS
DIRETOR DE MARKETING:
ANTÔNIO DE DEUS SOARES
ANTÔNIO AZEVEDO

DIRETOR DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:
SIDNEI ANTÔNIO CAMILO
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
MARIO PEDRO MARTINS ALMEIDA AMARAL
CONSELHO FISCAL:

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SINDINOVA CONTOU COM A CONSULTORIA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS (CNI)

O

s diretores e colaboradores do Sindinova realizaram no dia 13 de fevereiro a primeira etapa do planejamento estratégico para o ano de 2016.
Durante todo o sábado, no Hotel Fazenda
Mata do Tio João, em Bom Despacho,
a equipe foi orientada através do Programa de Desenvolvimento Associativo,
ação voltada para sindicatos e realizada
pela Confederação Nacional das Indústrias
(CNI). Os participantes foram divididos em
cinco grupos de trabalho estabelecidos
no planejamento estratégico e de acordo
com as diretorias do Sindinova: ação se-

torial, defesa de interesses, prestação de
serviços, finanças e pessoas.
O planejamento estratégico é uma
ferramenta de administração de empresas que melhora a organização de metas,
objetivos e indicativos. De acordo com a
psicóloga e consultora empresarial da CNI,
Cremilda Passos Sicoli, é através do planejamento estratégico que o sindicato atinge
suas metas com maior clareza. “Com indicadores bem definidos e tendo os objetivos dispostos num mapa estratégico, fica
mais fácil visualizar o cumprimento deles
pelo sindicato”, afirma a consultora.

ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA

Anualmente, o Sindinova realiza
seu planejamento estratégico para direcionar as ações de sua diretoria ao longo
do ano e compará-las com os resultados
obtidos no ano anterior. Para o presidente da entidade, Pedro Gomes da Silva, ele
alinha ideias e objetivos de forma rápida
para que o trabalho da gestão seja eficaz. “O planejamento estratégico nos dá
as diretrizes para que a administração do
Sindinova possa se articular e fazer a projeção do ano, ressaltando as necessidades das empresas, do ponto de vista do
sindicato”, explica Silva.
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LEI ANTIDUMPING DO CALÇADO CHINÊS
É PRORROGADA POR MAIS CINCO ANOS

Sindinova esteve presente nas reuniões da CAMEX e defendeu os interesses do polo calçadista
ROSA SCHOLL

O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PATRUS ANANIAS (CENTRO), RECEBEU O PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO SINDINOVA, JÚNIOR CÉSAR SILVA, EM SEU GABINETE

A

pós semanas de reuniões, os ministros que integram a Câmara de
Comércio Exterior (CAMEX) definiram, no dia 29 de fevereiro, a extensão
da lei antidumping por mais cinco anos.

A lei impõe uma sobretaxa por par de
calçado importado da China como forma
de proteger o mercado nacional contra
a concorrência desleal. Ainda na nota
oficial do Ministério do Desenvolvimen-

to, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
além da prorrogação do prazo de vigência, o valor por par foi reajustado para
U$ 10,22, uma diferença de 26,2% do que
vinha sendo praticado (U$ 13,85/par). O
primeiro vice-presidente do Sindinova,
Júnior César Silva, representou, no dia 24
de fevereiro, o polo calçadista de Nova
Serrana em reunião no gabinete do ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, em Brasília. Ananias é um
dos membros da CAMEX.
Silva, que no dia 2 de dezembro
de 2015 também esteve em reunião com
o Departamento de Defesa Comercial
(DECOM), que é vinculado ao MDIC, teve
a oportunidade de reafirmar, desta vez
ao ministro, o quanto o polo de Nova
Serrana será afetado caso a lei antidumping não se renovasse. “A lei antidumping
implantada em 2010 possibilitou a sobrevivência da indústria calçadista de Nova
Serrana e sua manutenção é de extrema
importância, pois mesmo com o dólar
valorizado, não temos nenhuma condição de competir com os preços praticados pelos chineses”, explica o primeiro
vice-presidente do Sindinova.

A lei antidumping foi implantada
em 2010 e, antes de sua adoção, as importações de calçados chineses bateram
na cifra de US$ 183,6 milhões, mais de
70% do total importado em calçados
pelo Brasil. Após a aplicação da sobretaxa, o número caiu para US$ 54,9 milhões, cerca de 18% do total importado.
Em 2015, a importação de calçados da
China foi de US$ 45,9 milhões, 80% menor do que antes da aplicação da sobretaxa. “Assim como havia feito em diversos países e setores, as importações
predatórias oriundas da China estavam
quebrando a indústria de calçados. Certamente a ferramenta foi fundamental
para a sobrevivência do segmento no
Brasil”, ressalta o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
(Abicalçados), Heitor Klein. Também participaram da reunião no Ministério o presidente da Frente Parlamentar Mista em
Defesa dos Setores Coureiro-Calçadista
e Moveleiro, deputado federal Renato
Molling (PP-RS), os deputados federais
Jaime Martins (PSD/MG) e Milton Monti
(PR-SP), além de representantes de polos calçadistas do país.
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AUTORIDADES PRESTIGIAM A 17ª FENOVA
ANTÔNIO AZEVEDO

O PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES DA SILVA, APRESENTOU AOS PRESENTES OS NÚMEROS DO
DESENVOLVIMENTO DO POLO DE NOVA SERRANA

A

cerimônia de abertura da 17ª Fenova foi prestigiada por autoridades
políticas, militares e sociais, além
de empresários, lojistas, expositores e imprensa. Realizada na manhã do dia 23 de
fevereiro, no Centro de Convenções de
Nova Serrana, participaram da solenidade
o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas Gerais,
Altamir de Araújo Rôso Filho; o subsecretário da Receita Estadual, João Alberto
Vizzotto; o deputado federal Jaime Martins
Filho (PSD/MG); os deputados estaduais
João Vitor Xavier (PSDB/MG) e Fábio Avelar
(PTdoB/MG); o prefeito de Nova Serrana,
Joel Martins; e o presidente da FIEMG Regional Centro-Oeste, Afonso Gonzaga.
Em seu discurso, o presidente do
Sindinova, Pedro Gomes da Silva, ressaltou o fortalecimento do polo calçadista,
através do reconhecimento de Nova Serrana pelo Cadastro Geral dos Empregos e

Desempregados (CAGED) como a décima
cidade no país com maior índice de carteiras assinadas, além de ter arrecadado,
somente no ano passado, mais de 63 milhões de reais em ICMS aos cofres públicos. “Temos a felicidade de apresentar índices de desenvolvimento cada vez mais
expressivos, fazendo-nos reconhecidos
como verdadeiros batalhadores”, frisou.
O presidente da FIEMG Regional
Centro-Oeste, Afonso Gonzaga, foi enfático ao pedir aos deputados presentes
maior representatividade para o setor
da indústria. “Talvez este seja o momento mais difícil nos últimos 20 anos
para a indústria brasileira. Precisamos de
maior representatividade da indústria no
Congresso; de líderes que usem a autonomia e autoridade que lhe conferimos através do voto, para defender este
setor, que é o carro-chefe deste país”,
declarou Gonzaga.

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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INVESTIMENTO EM DESIGN É DESTAQUE NA FEIRA
ANTÔNIO AZEVEDO

ANTÔNIO AZEVEDO

OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ESTANDE DA ASSINTECAL SUPERARAM O NÚMERO MENSAL DE ATENDIMENTOS DA SEDE FÍSICA

O

s fabricantes que expuseram seus
produtos na 17ª Fenova contaram
com a presença de um estande da
Materioteca no evento. Com o apoio do
Sindinova e em parceria com o SEBRAE, a
Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos
(Assintecal) disponibilizou aos fabricantes
um showroom de materiais, com produtos
desenvolvidos por mais de 100 empresas
associadas. Houve, também, os atendimentos de design, que foram realizados
pelos consultores do Núcleo de Design da
Assintecal. As consultorias identificam as
necessidades de empresários e profissionais de moda na gestão do design, além de
apresentar soluções que auxiliem na criação de suas coleções.
Em três dias de feira, o número de
atendimentos realizados foi maior do que o
realizado em um mês na unidade fixa, na
sede do Sindinova: 28 consultorias, contra
24 realizadas mensalmente. Para a consultora Tatiana Souza, o número reflete a preocupação dos empresários com o design.
“O mais importante para nós é o fabricante
perceber que, mesmo cobrando um pouco

mais caro por seus produtos, a venda é realizada e ele passa a acreditar que o design
é uma ótima ferramenta. Não é necessário
deixar de fazer o que já tem sido feito, mas
sim somar conhecimentos e agregar valor
aos produtos”, afirma Souza. A consultora
explica, ainda, que as principais demandas
são novidades em matéria prima, desenvolvimento de coleções e tendências de
moda. “Discutimos estratégias de coleção,
montagem de mix de produto e tentamos
explorar, durante uma hora de atendimento, as outras possibilidades que as coleções
podem ter”, explica.
Recém saída de sua terceira consultoria, a marca Laura Luisa procura ter
um estilo próprio através da pesquisa das
tendências e visa sofisticação e estilo aliados à qualidade do produto e o conforto
para o consumidor. A proprietária da marca,
Débora Viviana da Silva, apresentou a coleção aos consultores da Assintecal antes
de expô-la na feira. “Como ficamos muito
focados em produção, a tendência é perder
um pouco da essência que o design traz
e que conseguimos com a consultoria em
estilo. Os clientes apreciam e frisam que a

coleção está diferenciada”, ressalta Silva.
Celso Martins, proprietário da Calçados Menezes, recebeu a consultoria pela primeira
vez durante a feira. Para ele, investir em
design facilitará as vendas. “Quando acertamos os modelos e materiais usados no
produto, fica muito fácil vender”, explica o
empresário.
OUSADIA CONQUISTADA
Desde 2011 presente na sede do Sindinova, a Materioteca registra mais de 400
atendimentos aos empresários do polo.
Os resultados são percebidos nas vendas: Alisson Alves Silva, comercial da Sport
Fire, afirma que as consultorias direcionam
a coleção. “A consultoria nos mostra as
tendências a serem lançadas e investidas.
Com essas informações podemos mesclar
as opiniões dos nossos clientes com as informações de moda obtidas e alavancar
as vendas de forma assertiva”, garante. A
marca Magia da Terra, que obtém consultorias há quatro anos, tem percebido maior
aceitação dos seus produtos. “Com a ajuda da Assintecal há mudança a cada ano e
com isso os clientes sempre vêm comprar,

pois está na moda”, informa Jorge Henrique, comercial da empresa.
Em cinco anos, o número de empresas atendidas aumentou exponencialmente. Victor Barbieratto, consultor
da Assintecal que acompanha a materioteca em Nova Serrana desde sua
implantação, garante que a mudança é
drástica. “Hoje em dia tem inovação, tem
pesquisa, tem desenvolvimento e tem
ousadia. Ainda não tem 100%, mas tem.
Há uma curva crescente muito boa e por
isso digo que em breve Nova Serrana
conseguirá ser um polo criativo, nacional e internacionalmente”, afirma. Tatiana
reforça a opinião, apontando os pontos
positivos expostos nos estandes. “Diferente da última edição, vejo produtos
com informações de moda mais atuais,
menos cópias, mais trabalho dos cabedais, em termos de design e materiais.
Há a preocupação em assinar o produto para criar uma identidade de marca.
Acho que é um caminho de sucesso que
começa a ser trilhado. Consigo perceber
uma pimenta a mais nessa edição, com
mais ousadia”, garante.

“NOVA SERRANA AINDA TEM MUITO BRILHO NO OLHAR”
Representando a Assintecal na 17ª Fenova, a superintendente da entidade, Ilse Maria Biason Guimarães,
avalia os produtos expostos na feira e ressalta a importância de se ter o design como diferencial.
ANTÔNIO AZEVEDO

Fale um pouco sobre a importância da
Assintecal para a construção do design
de calçados em Nova Serrana.
A Assintecal sempre batalhou muito pela questão de design. Começamos

com o Fórum de Inspirações, que desde
a primeira edição está presente em Nova
Serrana, mas acredito que somente após
as novas tendências de consumo é que o
polo percebeu a importância do design de
produto. O fato de a Fenova ter crescido
e estar trazendo mais varejistas também
contribui para o processo de criação, pois
eles descartam produtos muito parecidos
ao dizerem que precisam de diferencial. A
partir do momento em que os fabricantes
se viram expostos frente a lojistas qualificados e que não buscam apenas o fator preço, eles sentiram a necessidade de
buscar fontes diferenciadas, tanto de materiais quanto de design. Hoje a mudança
de coleções deve ser constante. Essa é
uma das maiores preocupações da Assintecal: oferecer diversificação e agilidade no processo de desenvolvimento das
coleções, para que o fabricante ofereça
novidades além de variedade.
O que a senhora viu de inovador pelos
estandes da feira?

Nova Serrana ainda tem muito brilho no olhar. É um polo de muito empreendedorismo. Desde a primeira visita que
fiz à cidade, há quinze anos, percebo esta
característica, que deve ser sempre valorizada. Em termos de produto, deve-se
investir, sim, em inovação, mas sempre se
preocupando com o custo. Hoje a eficiência produtiva é essencial e temos muito
mais oferta do que demanda. Logo, quem
conseguir juntar eficiência produtiva à
criatividade será vencedor. Percebo que a
qualidade é mais parte integrante do produto. Devia ser assim desde o início, mas
antes havia uma grande associação entre
preço baixo e baixa qualidade. Hoje o consumidor não aceita mais isso e, a passos
largos, Nova Serrana tem alcançado um
patamar de qualidade satisfatório.
Em nível nacional, como a senhora posicionaria Nova Serrana em termos de design?
Não posso falar especificamente
de Nova Serrana, mas do país de forma
geral. Temos marcas que despontaram

em design. Outras, que o deixaram como
um acessório de seu produto e não se
preocuparam com o DNA da própria empresa, ficando presas apenas à produção
e hoje não brilham tanto. Como disse,
hoje em dia a oferta supera a demanda e,
por isso, deve se pensar no diferencial. Em
função disso, para mim, o design deixará
de ser esse diferencial e se tornará quesito
obrigatório, assim como a qualidade.
As parcerias feitas até hoje entre Sindinova e Assintecal renderam bons resultados.
Há alguma novidade para os fabricantes
nesse sentido?
Tive uma reunião hoje com os diretores do Sindinova e o que eles mais
me pediram foi que as assessorias continuassem e que continuemos a trazer coisas novas para Nova Serrana. Meu papel
hoje foi ouvir as reivindicações e dizer, de
forma realista, o que é possível ser feito.
Precisamos aguardar os parceiros de ambas as instituições, como o SEBRAE, para
somar ideias e executá-las.
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VESTIBULAR

Agendado
BOM DESPACHO
Agende a sua prova e estude na melhor
faculdade do Centro-Oeste mineiro!
Nova Parceria: FACULDADE ALIS + SINDINOVA.
Os colaboradores das empresas associadas ao
Sindinova podem estudar com até 30% de
desconto nas mensalidades. Confira:

30%

DE DESCONTO
NA GRADUAÇÃO

(válido para 1.º semestre de 2016)

Convênio extensivo aos cônjuges e filhos. Acesse o site e
saiba mais sobre o desconto para os cursos de pós-graduação.

Inscrições abertas

vestibularbomdespacho.com.br | 37.3521.9550
ALIS
*Consulte as condições em: faculdadealis.com.br.
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17ª FENOVA ATINGE EXPECTATIVAS
DE EXPOSITORES E LOJISTAS

DENILSON ALVES E MARIANA FERREIRA

OS ESTANDES E CORREDORES DA 17ª FENOVA RECEBERAM 105 LOJISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

E

ncerrou-se no dia 25 de fevereiro a
17ª edição da Fenova - Feira de Calçados de Nova Serrana. O evento
recebeu 105 lojistas nacionais e internacionais indicados pelos expositores, além
de diversos outros compradores de todo
o país, e proporcionou aos fabricantes novos negócios com perspectiva de abrangência em mais de 900 pontos de venda.
As mais de 200 marcas presentes nos estandes apresentaram suas coleções outono/inverno 2016, além de ressaltarem aos
visitantes o potencial criativo e produtivo
do polo de Nova Serrana.
O comprador Thomas Marcos, de
Belo Horizonte, conhece outras feiras do
segmento e teve uma boa impressão em
sua primeira visita à cidade. “É uma feira
bem organizada. Fiz ótimos contatos, especialmente com novas marcas e novos
modelos. Creio que este ano o mercado
estará mais diversificado”, garante.
A lojista Geizianne Camila, da Criações Gariba, de Belo Horizonte, já conhecia
a feira e teceu elogios. “Vim três vezes à
Fenova. A estrutura está diferente, o am-

D

biente mais moderno e há estandes com
serviços diferenciados, como o de sistemas
para otimização de processos. Gostei e espero voltar nas próximas edições”, afirma.
Camila Ferreira, lojista da Sapatilhas.
Com, de Contagem, trabalha com vendas
online e achou a sua primeira visita à feira
bastante produtiva. “O mundo virtual tomou conta dos negócios e precisamos estar
sempre ligados para interagir com nossos
clientes. Achei a feira muito interessante,
pois dá pra conhecer todas as tendências de
outono/inverno. Atendeu as minhas expectativas e fiz bons negócios”, explica Ferreira.
APOSTA CERTA
No final de 2015, em função da
crise econômica que o país enfrenta, os
fabricantes se mantinham apreensivos
quanto aos resultados da Fenova. As
grandes feiras nacionais que iniciaram o
calendário anual de eventos do setor calçadista mostraram um panorama neutro.
Para Mário Pedro Amaral, diretor da Look
Fashion, a 17ª Fenova superou as expectativas e deixou o mercado mais animado.

“Uma semana antes da feira a cidade já
estava movimentada e certamente continuará até a próxima semana. A data foi
bem escolhida, pois boa parte dos lojistas
não antecipou as compras em outras feiras. O momento mostrou ao lojista que
está na hora de apostar”, acredita Amaral.
Fabricantes que expuseram pela
primeira vez na feira se surpreenderam
com a exposição de suas marcas e com o
retorno do investimento feito. É o caso de
Lucimar Aparecida da Silva, proprietária da
Luma Luz. “Achei interessante os clientes
chegarem em nosso estande e perguntarem sobre a marca e o produto. Senti que
gostaram muito do que apresentamos.
Não esperávamos o volume de vendas
que fizemos durante a feira”, ressalta Silva.
A marca Diva Rara lançou uma linha infantil na 17ª Fenova e a sócia administrativa da marca, Valéria Soares da Silva,
sente-se surpresa com os resultados. “A
feira superou as minhas expectativas. Estava apreensiva, mas tive um ótimo retorno, tanto em vendas quanto em relação
ao público. A crise está aí, mas precisamos

ser persistentes e inovadores. Nosso foco
é trabalhar”, garante a empresária.
18ª EDIÇÃO
A cada edição da Fenova, o Sindinova procura trazer novidades aos expositores
para tornar a feira mais rentável a eles. Para
o presidente da entidade, Pedro Gomes da
Silva, a feira é uma maneira eficiente de
divulgar e comercializar produtos. “Para o
nosso polo a satisfação dos fabricantes é
muito importante, pois assim entendemos
que o Sindinova está contribuindo e andando no caminho certo”, afirma Silva.
Com isso, o trabalho da organização da Fenova não acabou no último dia
do evento. A 18ª Fenova, que acontece de
16 a 18 de agosto, começou a ser preparada pelo Sindinova e já tem confirmados
40% dos fabricantes que participaram da
edição de fevereiro. “Esperamos que a 18ª
Fenova seja maior do que foi a 17ª edição,
com mais lojistas, maior volume de negócios e outras atrações que venham a
expor melhor os calçados produzidos em
nosso polo”, comenta o presidente.

ICMS PARA CALÇADOS SERÁ
MANTIDO EM 2% ATÉ 2017

urante a cerimônia de abertura
da 17ª Fenova, realizada no dia 23
de fevereiro, o subsecretário de
Receita Estadual de Minas Gerais, João
Alberto Vizzotto, anunciou oficialmente
a prorrogação do prazo de vigência da
alíquota de ICMS de 2% para até março de 2017. “O governo do Estado, bem
como a Secretaria de Fazenda, apostam
na força da indústria calçadista de Nova
Serrana e manterá o ICMS em 2% até

2017”, declarou Vizzotto, que representou o secretário de Fazenda do Estado
de Minas Gerais, José Afonso Bicalho
Beltrão da Silva.
Para o presidente do Sindinova,
Pedro Gomes da Silva, o anúncio oficial
durante a abertura da feira é muito importante para o polo calçadista, dado o
momento econômico do país e a recente
alteração da tarifa para vários produtos
do estado, exceto o calçado. “Reafirma-

mos à Secretaria Estadual de Fazenda a
luta do Sindinova em prol dos fabricantes
do polo, apresentamos dados da arrecadação de ICMS nos últimos anos e comprovamos que, mesmo com a redução
do percentual, geramos renda para o governo”, comenta Silva.
REUNIÃO
Em reunião na Secretaria de Fazenda no dia 18 de fevereiro, o presiden-

te do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, e
o primeiro vice-presidente, Júnior César
Silva, apresentaram ao secretário de Fazenda os índices de arrecadação do polo
de Nova Serrana em 2015, ano em que
o ICMS para o calçado foi reduzido de
3% para 2%. Os valores ultrapassam 63
milhões de reais e, através do deputado
estadual Fábio Avelar (PTdoB/MG), o Sindinova já pleiteia nova redução do percentual para 1,5%.
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REPRESENTANTES DA COLÔMBIA INICIAM PROCESSO
DE EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA
ANTÔNIO AZEVEDO

OS GERENTES DA CALZATODO, MAURICIO IREGUI (SEGUNDO À ESQUERDA) E GEOVANNI MEDINA (AO CENTRO), VISITARAM OS ESTANDES DA 17ª FENOVA PARA INICIAR O PROCESSO DE EXPORTAÇÃO DOS CALÇADOS FABRICADOS NO POLO.

C

omo parte do programa de ajuda
de custo aos lojistas e aproveitando
o momento econômico favorável
às exportações, o Sindinova trouxe à 17ª
Fenova dois representantes da Calzatodo,
empresa colombiana com mais de 60 pontos de venda naquele país e que já exporta
marcas nacionais como Grandene e Picadilly. Os lojistas visitaram os estandes das
marcas aptas a fornecer produtos à franquia, de acordo com os padrões internacionais exigidos por ela. “Sinto que a feira está
bem concebida, de forma geral. Me parece ser uma oportunidade de dar suporte e

apoio ao fabricante, com essa quantidade
de materiais e técnicas que permitem que
sua qualidade seja correta na implementação de todo esse mostruário que leva,
enfim, segurança ao consumidor internacional”, explica Mauricio Iregui, gerente de
produção da Calzatodo.
Sobre a qualidade dos produtos
apreciados, Iregui acredita que serão bem
aceitos no mercado colombiano. “A qualidade é muito boa e certamente terá grande
aceitação. Vi opções bastante interessantes,
especialmente em calçados femininos, pois
a anatomia e os gostos das mulheres bra-

sileiras e colombianas são bem parecidos.
Os injetados, PVC e vulcanizados também
são muito bons”, garante. Para Geovanni
Medina, gerente de produto da empresa,
ações como a feira fortalecem o setor, que
precisa lutar por outros tipos de melhorias.
“Vir até aqui é vantajoso, pois temos um
mix de produtos ao nosso alcance, mas é
importante que o governo local invista em
estrutura para receber os compradores e
valorizar a cidade, como melhores hotéis e
transporte público”, explica Medina.
O presidente do Sindinova, Pedro
Gomes da Silva, ressalta que a vinda des-

tes lojistas à 17ª Fenova é um importante
passo para o início das exportações de
calçados do polo calçadista de Nova Serrana. “Eles gostaram muito do que viram
aqui. Com isso, tivemos uma visão mais
estratégica do que é possível introduzir no
mercado daquele país”, comenta Silva. A
Colômbia é hoje é o sexto maior destino de calçados brasileiros. Em 2015, o país
importou cerca de 8 milhões de pares,
mais do que o dobro importado em 2010
(3,5 milhões pares), o que garante hoje ao
Brasil o segundo lugar no ranking de fornecedores de calçados à Colômbia.

LOJISTAS VISITAM OBRAS DO CENTRO
DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA

DURANTE O ENCONTRO, O PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES DA SILVA, APRESENTOU AOS LOJISTAS AS ESTRUTURAS FÍSICA E TECNOLÓGICA DA ENTIDADE

O

s lojistas participantes da 17ª Fenova foram recebidos no dia 24
de fevereiro em um café da manhã com o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, na sede da entidade.
Durante o encontro, Silva deu as boas
vindas aos presentes e apresentou as estruturas física e tecnológica do Sindinova. As obras do Centro de Promoção de
Negócios, que tem inauguração prevista
para maio, foram visitadas pelos visitantes. “Provavelmente somos o único sindicato no país que disponibiliza estrutura

e tecnologia no nível apresentado e que
favoreça as negociações como favorecemos”, argumenta o presidente.
Edimar Góis, responsável pela organização da 17ª Fenova, apresentou
também o aplicativo do Guia de Compras de Nova Serrana, que reúne informações sobre os fabricantes do polo.
“Através de um smartphone ou tablet, os
lojistas terão acesso a todo o conteúdo
disponibilizado pelos nossos fabricantes,
como o tipo de calçado produzido e dados de contato”, informa Góis. O aplica-

tivo, disponível para os sistemas operacionais Android e IOS, disponibiliza mapa
de acesso aos endereços dos fabricantes
e, em breve, exibirá os catálogos com as
coleções disponíveis.
Samira Said Abdala Naja, lojista
do Rio de Janeiro, voltou a Nova Serrana e está satisfeita com a estrutura
apresentada. “Já participei das outras
edições da feira e sempre vi o empenho na organização, mas agora está
ainda melhor. Não precisaremos aguardar a chegada da feira para vir negociar

e estaremos sempre atualizados sobre
as novidades e informações dos fabricantes”, comenta Naja. O representante
da gaúcha Zimmer Mais, Edson Zimmer,
visitou a feira pela primeira vez e também ficou satisfeito. “Acredito que o país
passa por um momento de renovação
dos fabricantes e este é um polo que
vem crescendo e trazendo esta cultura.
Fiquei maravilhado com tudo o que vi
aqui: sinto-me bem amparado e certamente retornaremos em outras oportunidades”, garante Zimmer.
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1ª MENSALIDADE
Consulte cursos elegíveis
para essa oferta

E mais:
BOLSAS de até 50% de desconto por curso!
Consulte nossas condições imperdíveis
para você estudar ainda neste semestre.

Unidades Divinópolis

R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
R. Minas Gerais, 593, Centro
Tel.: (37) 2101-4877 / 3222-0684

faculdadepitagoras.com.br
Oferta válida apenas para o primeiro ano do curso a partir do dia 30/01/2016. Consulte as Unidades e os cursos elegíveis para esta
promoção (promoção não é válida para todas as unidades do grupo). Os valores a serem aplicados nas demais mensalidades do
curso escolhido observarão os preços descritos no edital de processo seletivo (valores sem desconto desta campanha) e
poderão variar de acordo com o curso e Instituição de Ensino escolhida. Oferta não elegível aos cursos de Medicina,
Medicina Veterinária e Odontologia. Esta oferta não é cumulativa com alunos que ingressarem por meio do convênio
Educa Mais Brasil, FIES ou com qualquer outra bolsa institucional disponibilizada pela Instituição de Ensino. Os
cursos estão sujeitos à disponibilidade de vagas e à formação de turmas. Estas condições podem ser alteradas
sem aviso prévio.

VESTIBULAR
AGENDADO 2016
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AÇÕES IMPULSIONAM NEGÓCIOS
DURANTE A FIMEC
FÁBIO WINTER E LÚ FREITAS

P

aralelos à Fimec, de 15 a 17 de março, acontecem alguns eventos que
têm como foco principal a divulgação e promoção de empresas do segmento de componentes para calçados
e artefatos. Entre eles estão: Ponto de
Partida, promovido pela Assintecal (Associação Brasileira de Empresas de Componentes para couro, calçados e artefatos), Fenac e Sebrae; Projeto Comprador,
criado pela Assintecal e Abrameq (Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os setores do
couro, calçados e afins) e; Espaço Coletivo do Couro, com promoção do CICB
(Centro das Indústrias de Curtumes do
Brasil). Saiba mais sobre cada uma dessas iniciativas:

PONTO DE PARTIDA
O Ponto de Partida trabalha com
o objetivo de ampliar o acesso de mi-

cro e pequenos fabricantes do segmento
de componentes para calçados e artefatos à Fimec. O projeto também colabora para a capacitação e crescimento das
indústrias envolvidas. Através da participação, as empresas receberão também
a consultoria do Fórum de Inspirações
Verão 2017, auxiliando o desenvolvimento de suas próximas coleções por meio
de inspirações e novas referências. Cada
participante receberá orientação, para o
desenvolvimento de novos produtos, de
um consultor especializado do Núcleo de
Design da Assintecal, que é treinado pelo
estilista Walter Rodrigues. O suporte de
consultoria se estende também para a
organização do espaço na Fimec, buscando criar uma apresentação mais atrativa para os visitantes da feira, destacando as novidades desenvolvidas. Neste
ano, serão 20 espaços padronizados em
um estande coletivo para micro e peque-

nos fabricantes.
PROJETO COMPRADOR
Projeto desenvolvido pelas duas
entidades, Abrameq e Assintecal, promove e estimula a vinda de representantes de todo o mundo para fechar
negócios durante a feira. Em um espaço,
são formadas rodadas de negócios exclusivas com os associados. De acordo
com a Abrameq, a entidade irá trazer 13
compradores e a expectativa é de gerar negócios de aproximadamente USD
3 milhões. A Assintecal estima formalizar
negócios que gerem pouco mais de USD
2 milhões.
ESPAÇO COLETIVO DO COURO
O objetivo é fortalecer o setor de
curtumes e fornecedores de couro e peles de todo o Brasil. Promovido pelo Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil

(CICB), o Espaço Coletivo do Couro reúne
as principais empresas do ramo em um
único ambiente, reforçando o potencial
criativo da indústria coureira do país. O
grupo de expositores antecipará ao público tendências para o verão 2017. Os
curtumes ainda receberão consultoria do
projeto Fórum de Inspirações do Instituto
By Brasil (IBB), onde serão orientados por
profissionais de pesquisa e desenvolvimento de moda da entidade.
Vale lembrar que a 40ª Fimec
acontece de 15 a 17 de março, nos Pavilhões da Fenac em Novo Hamburgo (RS)
das 10 às 19 horas. A feira calçadista pretende receber mais de 35 mil visitantes
qualificados, vindos de 35 países, prontos
para pesquisar lançamentos e encontrar
novos fornecedores. O credenciamento
para a Fimec já pode ser feito através do
site oficial: www.fimec.com.br.
Fonte: Assessoria Fimec

CALENDÁRIO DE FEIRAS
(07 A 09/03)
www.feira40graus.com.br

(15 A 17/03)
www.fimec.com.br

(23 A 25/05)
www.sicc.com.br

(26 A 29/06)
www.feirafrancal.com.br

(16 A 18/08)
www.fenova.com.br

OPINIÃO
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Colunista: Rodrigo Dias
artigorodrigodias@gmail.com

UNIMULTIPLICIDADE

A

leitura do que hoje é fato só será
precisa quando for descolada do
tempo presente. São os anos, os
diversos ângulos e filtros a serem utilizados, que nos permitirão ter uma análise do que hoje é notícia revelada ou
interesse oculto.
O tempo tem estas propriedades: decantar e depurar. Ele permite
separar melhor as coisas e enxergá-las
com menos paixão e ouvindo-se, portanto, a voz da razão.
Tudo o que aparenta ser um embaralhado, um grande nó, sucumbe à
ação reveladora do tempo. Seja pela
consciência dos protagonistas que gritam em silêncio e se expõem, ou seja,
pelo nosso amadurecimento reflexivo
que permite ver além das aparências da

atualidade.
A história do Brasil está recheada de fatos assim: antigas verdades que
sucumbiram com o tempo e se mostram como máscaras utilizadas para
disfarçar situações.
Mas para ser revelador o tempo,
necessariamente, não tem que correr
por séculos. O acesso à informação
que gera conhecimento hoje se dá de
forma mais rápida, e os entendimentos
que estejam mais próximos da verdade
poderão vir também mais rápidos. Diferentes de tempos atrás.
Cada vez mais é necessário desconfiar do que nos é posto à mesa. Não
que tenhamos que ser céticos por essência, mas precavidos e menos pueris.
Seja isto no entendimento da maldade

ou da bondade alheia.
O pensador, compositor e cantor
Tom Zé criou um termo interessante em
uma de suas canções que ilustram os
tempos atuais, a “Unimultiplicidade”, em
que cada homem é sozinho a casa da
humanidade. O recorte que faço dessa
definição do Tom é que estamos juntos
e sós. Juntos naquilo que nos é comum,
e sós para criar as nossas conexões e
valores que podem impactar, porque
não, no todo.
O entendimento provocado nas
“massas” pode ser encabrestado, induzido a tal. O que é construído internamente, com base em valores sólidos e
mais nobres, não poderá ser domado e
tampouco colocado à serventia de interesses escusos.

Num momento de tanto conflito
e de tantos interesses, explícitos ou não,
é necessário se recolher à individualidade e pensar. Se for para ser uma engrenagem do sistema que seja, então,
a mais ruidosa. A inconformada, a que
aponta que há um problema.
O tempo é areia que se vai com
o vento e revela o escondido ou que
está disfarçado. Hoje, a areia ainda está
alta e o vento é brisa, mas quando for
a hora da maturidade o vento vira ventania.
(...) Como começo de caminho
quero a unimultiplicidade onde cada
homem é sozinho a casa da humanidade. Não tenho nada na cabeça a não ser
o céu não tenho nada por sapato a não
ser o passo. (...)
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certi cação

digital
Mais econômico
Mais rápido
Mais seguro
Mais ecológico
Assine digitalmente seus documentos, com a segurança e a
validade legal do reconhecimento de rma.
Procure seu contador ou um de nossos gerentes.

http://www.certiﬁcadodigital.cedroseguros.com.br/

A sua identidade na rede

