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EDITORIAL

É

sabido que Nova Serrana se destaca por sua capacidade produtiva,
pelo alto índice de empregabilidade
e pela resiliência que possui ao enfrentar
períodos de crise. Tanto nas páginas deste periódico quanto em outros veículos,
a cidade ganha espaço de destaque por
seus impressionantes números. É necessário mencionar, também, as conquistas
do município.

O Jornal Sindinova divulga nesta
edição a implantação de um centro de
internação-sanção para menores infratores. O espaço é resultado da atuação
do Sindinova, Ministério Público, Vara
da Infância, Polícia, Militar, Polícia Civil,
Prefeituras Municipais de Nova Serrana,
Perdigão e Araújos, Secretaria de Estado de Segurança Pública e do trabalho
do deputado estadual Fábio Avelar (PT
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do B/MG).
Outra conquista do município
que divulgamos em nossa 69ª edição
é a visita do governador de Abia State,
Nigéria, Okezie Ikpeazu, e comitiva de
autoridades e empresários nigerianos.
O governador veio à cidade conhecer
o processo produtivo e buscar uma
aliança comercial sólida entre Brasil e
Nigéria.
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Presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, Alexandre Furlan foi
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dos Empregadores (OIE). Mandato é de três anos
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A

indústria brasileira segue à frente
da representação do setor privado
latino-americano nas discussões
das políticas internacionais trabalhistas. O
presidente do Conselho de Relações do
Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Alexandre Furlan, foi reeleito
vice-presidente da Regional da América
Latina no Conselho Diretivo da Organização Internacional de Empregadores (OIE),
instituição que reúne 155 entidades empresariais de mais de 140 países.
A eleição ocorreu no dia 14 de junho, durante a 106ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra,
na Suíça. Este é o segundo mandato de
Furlan como vice-presidente da OIE, cargo que ocupará até 2020, representando
entidades de 34 países da América Latina
e Caribe. “As relações do trabalho são um

pilar da competitividade de qualquer país.
Vamos continuar a enfrentar o desafio de
construir políticas para o mundo do trabalho que contribuam para a competitividade das economias e assegurem a devida
proteção ao trabalhador”, disse Furlan.
SAIBA MAIS
Fundada em 1920, a OIE é a voz
do setor empregador em temas ligados a
políticas do trabalho em instâncias multilaterais do mundo, como a OIT e outros
órgãos das Nações Unidas, além do G20.
O objetivo da OIE é garantir que políticas
trabalhistas locais, regionais e internacionais assegurem um ambiente de negócios que estimule o empreendedorismo e
o emprego.
Fonte: Agência CNI de Notícias

DIVULGAÇÃO

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

PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO DE RELAÇÕES
DO TRABALHO DA CNI, ALEXANDRE FURLAN, AS RELAÇÕES DO TRABALHO SÃO UM PILAR DA COMPETITIVIDADE DE QUALQUER PAÍS

RODOLFO RODRIGUES LÁZARO AMARAL
DELEGADOS JUNTO AO CONSELHO
DE REPRESENTANTES DA FIEMG:
PEDRO GOMES DA SILVA
JÚNIOR CÉSAR SILVA

C U R S O

BÁSICO DE MICROSOFT OFFICE EXCEL
CONTEÚDO: Como trabalhar com pastas de trabalho, fórmulas e funções, barra de paginação, e edição de planilhas, gráficos, formatação de planilhas, banco de dados e tratamento de dados.

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

PRÉ-REQUISITO: Trazer um notebook.

(37) 9973-4784

INSTRUTOR: PROFESSOR WESLEY ANTONY
Analista de Sistemas, Servidor Público e Professor de Informática VIP e para Concursos Públicos. Leciona nas entidades educacionais Curso Opção e Preparatório Fênix de Divinópolis/MG.

SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL

DATA: 08, 15, 22 e 29 de julho (aos sábados) - das 08hs às 11hs

TIRAGEM: MIL EXEMPLARES

CARGA HORÁRIA: 12hs

JORNALISTA RESPONSÁVEL:

LOCAL: Sindinova
VALOR ASSOCIADO: 2 x R$ 125,00= R$250,00

ANTÔNIO AZEVEDO - MTB 010747/MG

VALOR NÃO ASSOCIADO: 2 X R$175,00= R$350,00

IMPRESSÃO:

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO

JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS

Informações: Sabrina Costa - 3228-8500 ou pelo e-mail: cursos@sindinova.com.br

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

PG 3

19/06/2017 A 02/07/2017 – JORNAL SINDINOVA

BRASIL FICA ESTAGNADO NO ÍNDICE GLOBAL DE INOVAÇÃO
País permanece na 69ª colocação no principal ranking de inovação do mundo. Entre os emergentes,
apenas a China figura entre as 25 economias mais inovadoras. Suíça lidera o ranking pelo sétimo ano

O

Brasil não melhorou seu desempenho
em inovação e manteve a 69ª colocação
no Índice Global de Inovação, divulgado
no último dia 15, na Suíça, pela Universidade Cornell, a escola de negócios Insead e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi). O
ranking examinou dezenas de critérios para avaliar a perfomance de 127 países. Mesmo sendo a
maior economia da América Latina e do Caribe,
o Brasil ocupa apenas a 7º posição no ranking
regional (dentre 18 países), sendo o Chile a nação
mais inovadora da região.
Pelo sétimo ano seguido, a Suíça ocupa o topo da lista. Suécia, Países Baixos, Estados Unidos e o Reino Unido completam os cinco
primeiros lugares do ranking. Países emergentes
como Índia, Quênia e Vietnã apresentaram resultados superiores a economias com níveis semelhantes de desenvolvimento. A cada ano, o
Índice Global de Inovação estuda diversos indicadores, desde registros de patentes, despesas em
educação, instrumentos de financiamento, entre
outros, para construir o ranking. Em 2017, o Brasil
sediará pela primeira vez o Fórum do Índice Global de Inovação, no dia 27 de junho, primeiro dia
do Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria,
iniciativa da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) .
AMÉRICA LATINA
O Brasil ficou atrás de diversos vizinhos

latinos no ranking regional de inovação. Na América Latina e Caribe, o país mais bem colocado é
o Chile (46º), seguido por Costa Rica (53º), México (58º), Panamá (63º), Colômbia (65º) e Uruguai
(67º).
Entre 2016 e 2017 houve uma melhora tímida no ranking de eficiência da inovação. O Brasil
passou da 100ª posição para a 99ª, mas perdeu
posições no ranking de renda média - passou de
17º para 18º. O panorama da inovação no país
mudou de otimismo para preocupação em sete
anos. Em 2011, ocupava a 47ª posição - a melhor
colocação já registrada – mas caiu para a 69ª em
2016 e em 2017. A posição geral só não é pior do
que a aferida em 2015, em que o Brasil ocupou
o 70º lugar.
“As classificações do Índice Global de
Inovação desta região não registraram progressos significativos, relativamente a outras regiões,
no decorrer dos últimos anos, e nenhum país da
América Latina e do Caribe mostra atualmente
desempenhos notáveis em matéria de inovação,
levando em conta o seu nível de desenvolvimento”, aponta o documento.
Apesar disso, o relatório ressaltou pontos positivos nas principais economias da região.
“Chile, México, Brasil e Argentina registram bons
desempenhos nas áreas do capital humano e de
pesquisa, tais como a qualidade de suas universidades, matrícula em educação superior e presença de empresas globais de P&D, assim como
em matéria de tecnologia da informação e das

comunicações, graças aos seus altos índices em
matéria de serviços oficiais online e de participação online”, detalha o relatório.
“Como a América Latina, e especialmente
o Brasil, está retornando a taxas de crescimento
positivas, é importante estabelecer as bases para
um desenvolvimento impulsionado pela inovação,
principal objetivo da Mobilização Empresarial para
a Inovação (MEI),” destaca Robson Braga de Andrade, presidente da CNI.
DEFASAGEM
Em sua décima edição, o documento
assinala um fosso constante na capacidade de
inovação entre as nações desenvolvidas e em
desenvolvimento, bem como medíocres índices
de crescimento para as atividades de pesquisa
e desenvolvimento (P&D), tanto no âmbito governamental como empresarial. “A inovação é o
motor do crescimento econômico numa economia global cada vez mais baseada no conhecimento, mas um maior volume de investimentos
é necessário para estimular a criatividade humana e o desempenho econômico”, diz Francis Gurry, diretor-Geral da OMPI.
Em 2017, a Suíça lidera as classificações
pelo sétimo ano consecutivo, em que as economias de alta renda ocupam 24 das 25 posições
mais elevadas – sendo a China uma exceção, na
22ª posição. Em 2016, a China tornou-se a primeira economia de rendimento médio a figurar
entre as 25 primeiras. “Os esforços para superar

o fosso da inovação têm de começar com o estímulo da tomada de consciência das economias
emergentes dos seus pontos fortes e fracos em
matéria de inovação e com a criação de políticas e indicadores adequados,” declarou Soumitra
Dutta, da Faculdade de Administração de Empresas, Reitor da Universidade Cornell.
Ainda segundo o estudo, um grupo de
economias de rendimento médio e baixo tem
registrado um desempenho na área da inovação significativamente melhor do que o seu nível
atual de desenvolvimento poderia pressupor. Ao
todo, 17 países foram classificados como “conquistadores da inovação” este ano, marcando
um leve aumento em relação a 2016. Desses,
nove são oriundos da região da África Subsaariana, como o Quênia e Ruanda, e três são oriundos da Europa Oriental.
Paralelamente às locomotivas da inovação como a China, Japão e República da
Coreia, um grupo de economias asiáticas que
inclui Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia,
Filipinas e Vietnam tem feito um grande esforço em prol do aperfeiçoamento dos seus
ecossistemas de inovação e da conquista de
uma posição elevada em um certo número de
indicadores importantes relacionados com a
educação, P&D, crescimento da produtividade
e, entre outros, de exportações de produtos de
alta tecnologia.
Fonte: Agência CNI de Notícias
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NOVA SERRANA TERÁ CENTRO DE INTERNAÇÃO
PARA ADOLESCENTES INFRATORES
Conquista é parte de estratégias traçadas pelo Comitê de Intervenção Estratégica para a Cidade de Nova Serrana;
Após vistoria da SESP, antiga cadeia municipal será reformada para receber as instalações

F

SEC. COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

é de seis meses. De acordo com promotora de justiça titular da Vara da Infância
de Nova Serrana, Maria Tereza Alcantara,
a expectativa é que os adolescentes, ao
receberem atendimento adequado pelo
CREAS e executando a medida, se conscientizem de que a impunidade não terá
mais vez na cidade. “O Centro de Internação Sanção é primordial para conferir efetividade às medidas socioeducativas em
meio aberto, propostas pela Promotoria
da Infância e Adolescência e que, atualmente, apresentam baixo índice de cumprimento pelos adolescentes infratores”,
esclarece a promotora.
SOBRE O COMITÊ
Criado em julho de 2016 por iniciativa do Sindinova, o Comitê de Intervenção Estratégica para a cidade de
Nova Serrana reúne mensalmente órgãos envolvidos com a segurança do
município para definir ações de combate
à criminalidade. Além da implantação do
Centro de Internação de Menores, foram
propostas pelo Comitê ações como o
“Celular Seguro”, campanha de cadastramento de celulares da Polícia Militar para

CRIADO EM JULHO DE 2016, O COMITÊ DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CIDADE DE NOVA SERRANA REÚNE ÓRGÃOS ENVOLVIDOS COM A SEGURANÇA MUNICIPAL PARA DEFINIR AÇÕES DE COMBATE À CRIMINALIDADE.

rastreamento e interceptação de aparelhos furtados, e o “Programa de Atuação
Preventiva”, com visita da Vara da Infância de Nova Serrana às fábricas de calçados para orientação aos empregados
sobre leis e responsabilidades judiciais
aos pais de menores.
Participam do Comitê de Interven-

tecnologia

oi aprovada no dia 30 de maio, em
reunião do Comitê de Intervenção
Estratégica para a Cidade de Nova
Serrana, a utilização da edificação da antiga cadeia municipal como Centro de Internação-Sanção para Adolescentes Infratores. A ação recebeu aval da Secretaria de
Estado de Segurança Pública (SESP) no dia
3 de maio, após vistoria ao local acompanhada pela equipe da Secretaria Municipal
de Obras. “O Comitê tem trabalhado arduamente desde a sua criação para traçar
estratégias eficientes e garantir segurança
à população de Nova Serrana. Hoje é um
dia histórico, por termos conquistado um
espaço que dará mais tranquilidade à cidade e isso só foi possível graças à atuação integrada de todos os envolvidos”,
afirma o presidente do Sindinova, Pedro
Gomes da Silva.
O Centro de Internação-Sanção
para Adolescentes Infratores terá função
preventiva e coercitiva, para convencer
o infrator quanto ao dever de cumprir as
medidas de prestação de serviços comunitários e liberdade assistida, sob pena de
internação. Com execução de médio prazo, a previsão para a conclusão da reforma

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

ção Estratégica para a Cidade de Nova
Serrana o Sindinova, representando os
empresários do município, Ministério Público, Vara da Infância, Polícia Militar, Polícia
Civil, Secretaria de Estado de Segurança
Pública e Prefeituras e Secretarias Municipais das cidades de Nova Serrana, Perdigão e Araújos.
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VAREJO DE MODA INFANTIL DEVE
CRESCER NESTE ANO
Crescimento poderá chegar a 7,8%, projeta IEMI

A

área de moda infantil/bebê avança
mais do que outros itens de vestuário. A avaliação é do IEMI - Inteligência de Mercado, que aponta um crescimento de 7,8% para o segmento neste
ano, movimentando cerca de R$ 24 milhões.
O IEMI vê no varejo de moda infantil uma tendência a crescer mais por
serem itens ligados à necessidade de
compra. “A demanda está aumentado,
mas ainda não é suficiente para consumir toda a oferta que está no mercado.
As empresas desse segmento terão que
se mexer por que a retomada será lenta
e não para todas”, diz o diretor do IEMI,
Marcelo Villin Prado.
INOVAÇÃO
Prado salienta que para se destacar ainda mais nesse segmento é preciso inovar. “As lojas deverão fazer uma
leitura sobre o que o consumidor está
procurando”, pontua.
Fonte: Jornal Exclusivo

NOVAS INICIATIVAS PARA ECONOMIA CIRCULAR VISAM
TORNAR A INDÚSTRIA DA MODA MAIS SUSTENTÁVEL

D

evido a constante pressão internacional para reverter os problemas
socioambientais causados pela produção insustentável do fast fashion, a indústria da moda terá que se adequar aos
novos métodos de produção do século XXI,
focados na Indústria 4.0 e economia circular. Várias iniciativas para tornar a moda
mais ética e sustentável estão surgindo
pelo mundo todo, e estão sendo propostas por diversas organizações e empresas.
Conheça a seguir algumas delas.
O PRIMEIRO PADRÃO MUNDIAL
PARA ECONOMIA CIRCULAR

O primeiro padrão do mundo para
a implementação dos princípios da economia circular foi lançado recentemente.
A implementação dos princípios da economia circular para organizações é o padrão BS 8001, criado pela britânica BSI e
visa ajudar as empresas a se moverem
da antiquada e poluente economia linear
para a inovadora e sustentável economia
circular. O novo padrão irá abordar a normalização no domínio da gestão dos recursos, apoiar o planejamento, execução,
avaliação e revisão do pensamento da
economia circular. A intenção é que qualquer organização possa usar esse padrão,
não importa em qual estágio esteja caminhando para o novo modelo circular.
A BSI desenvolveu uma série de
normas que suportam a prevenção de re-

síduos, eficiência dos recursos, eco-design
e remanufatura, mas afirma não existe
atualmente um padrão focado inteiramente na gestão de recursos dentro do conceito da economia circular. A aplicação da
norma para o setor de vestuário fornecerá
a indústria da moda os dados para enfrentar os desafios inerentes à reciclagem na
indústria têxtil. Mesmo as grandes empresas de vestuário com grandes recursos
oferecem apenas pequenas coleções com
matérias primas recicladas, e esse quadro
não deve mudar no futuro próximo.
O lançamento do BS8001 tem o
potencial de ajudar milhares de empresas
que têm se esforçado para adotar a ética e sustentabilidade em seus negócios,
e esse novo padrão tem toda a capacidade para realmente transformar a forma como as empresas fazem negócios,
fornecendo as marca a oportunidade
perfeita para se beneficiar da nova era da
economia circular.
MARCAS COLABORAM PARA DESENVOLVER MATERIAIS CIRCULARES
H & M, Kering, Eileen Fisher, Loomstate e Zero + Maria Cornejo se uniram
numa nova iniciativa destinada a acelerar
o desenvolvimento de materiais circulares para uso na indústria de vestuário. As
marcas estão identificando os “blocos de
construção” dos materiais, como fibras,
fios, acabamentos, guarnições e coran-

tes, com o objetivo de otimizá-los para
circularidade. O objetivo final é que esses
materiais possam ter o certificado para
produtos Cradle to Cradle.
A colaboração entre o Instituto de
Inovação Cradle to Cradle e o Fashion
Positive Plus visa unir marcas, designers
e fornecedores e é financiado por grandes varejistas de moda e organizações.
O objetivo da Fashion Positive Plus é
convocar algumas das maiores marcas e
os designers mais inovadores do mundo
para colaborar e acelerar a otimização e
disponibilidade dos blocos de construção
de materiais circulares para a indústria da
moda. A ideia da iniciativa é dirigir a melhoria dos materiais utilizados com maior
potencial para impactar positivamente a
saúde humana e ambiental e, no processo, catalisar mudanças sistêmicas para a
indústria da moda. Saiba mais aqui.
WEAR2WEAR, UMA NOVA
PARCERIA DE MODA CIRCULAR
Cinco empresas europeias, representando cada fase do processo de reciclagem, aderiram à iniciativa Wear2Wear
para desenvolver sistemas de produção
inovadores que visam a transformação de
roupas de segunda mão em novas fibras
têxteis e tecidos funcionais. A parceria
industrial europeia Wear2Wear vai lançar
tecidos de qualidade 100% reciclados, recicláveis e livres de PFC.

Os parceiros envolvidos na iniciativa são a Glaeser Textil, empresa alemã
fabricante de fibras e fios feitos através
de reciclagem; Märkische Faser, outra
fabricante alemã de fibras recicladas; as
suíças Schoeller Textil, que produz tecidos
sustentáveis e confortáveis de alta tecnologia; Sympatex, fabricante de materiais
e revestimentos exteriores reciclados; e
Technologies, outra empresa alemã, que
produz membranas 100% recicláveis e livres de PTFE e PFC.
Outra empresa é a holandesa DutchSpirit, que é dedicada a roupas ambientalmente amigáveis, e começou a fazer
parte da parceria Wear2Wear com o objetivo de aumentar a sensibilização para a
roupa sustentável e introduzir o modelo
de economia circulares nos segmentos de
moda casual e de trabalho.
Todos os parceiros da Wear2Wear
garantem que todos os tecidos que produzem são 100% recicláveis e que todos
os materiais são feitos de fibras têxteis
recicladas. Além disso, a tecnologia repelente de água e sujeira é feita à base
de matérias primas renováveis, junto com
a tecnologia de membrana. Isso garante
que os têxteis são desenvolvidos e fabricados inteiramente sem a utilização de
PFC. Depende da própria iniciativa privada
iniciar a mudança do antigo sistema linear para o novo sistema circular. O meio
ambiente e os consumidores agradecem.
Fonte: Stylo Urbano
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SINDINOVA RECEBE VISITA DE COMITIVA NIGERIANA
O governador do estado de Abia State, Okezie Ikpeazu, visitou a cidade para conhecer fábricas
e oportunizar o comércio bilateral entre Brasil e Nigéria
THIAGO MONTEIRO

N

o dia 20 de junho, o Sindinova recebeu a visita do governador do
estado de Abia State, Dr. Okezie
Ikpeazu, e sua comitiva, formada por
autoridades e empresários nigerianos.
Participaram da recepção o presidente
do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, o
vice-presidente da FIEMG, Aguinaldo Diniz Filho, o prefeito de Nova Serrana, Euzébio Lago, o deputado estadual Fábio
Avelar (PT do B – MG), representantes
de instituições municipais e empresários
locais. ”É com muita satisfação que recebemos a comitiva nigeriana, que vem
buscar em Nova Serrana novas oportunidades de crescimento. Nossa cidade é
exemplo em resultados produtivos para
o país e, agora, para o mundo”, afirma
o presidente do Sindinova, Pedro Gomes
da Silva.
Em discurso, Okezie Ikpeazu demonstrou animação com a parceria. “Estou surpreso com a qualidade e com a receptividade das fábricas que nos abriram
as portas. Queremos que Nova Serrana
nos ajude a produzir melhor e a ser um
polo calçadista mais competitivo”, declara
o governador, que garantiu, ainda, incentivos do governo para favorecer o processo de exportação, tais como isenção de

DA ESQUERDA PARA A DIREITA, O PREFEITO DE NOVA SERRANA, EUZÉBIO LAGO; O PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES DA SILVA; O GOVERNADOR DE ABIA
STATE, OKEZIE IKPEAZU; O VICE-PRESIDENTE DA FIEMG, AGUINALDO DINIZ FILHO; E O DEPUTADO ESTADUAL FÁBIO AVELAR (PT DO B/MG).

impostos por cinco anos e concessão de
terrenos para empresas interessadas em
instalar sede naquele país.
VISITA
Durante sua estadia na cidade, a
comitiva visitou algumas fábricas para
conhecer o processo produtivo industrializado. Ao final de sua passagem por
Nova Serrana, as autoridades e os empresários nigerianos assinaram um memorando de intenção de parceria entre
países. A visita foi promovida pela Nibra

Business and Footwear, empresa de
assessoria em comércio, exportação e
importação, em parceria com governo
da Nigéria e a Organização das Nações
Unidas (ONU).
SOBRE ABIA STATE
Com uma produção calçadista totalmente artesanal, o governo de
Abia State tem estudado alternativas
para aprimorar e aumentar a capacidade
produtiva, atualmente limitada ao que
a mão de obra consegue produzir. Se-

gundo a Agência de Notícias da Nigéria
(NAN), foi anunciado pelo governo, em
abril deste ano, um empréstimo de 1,5
bilhão de dólares para um empresário
chinês, na intenção de criar-se uma indústria de calçados em Aba, cidade considerada o centro comercial do estado.
A medida tem preocupado os artesãos
locais, por não conseguirem competir
com uma indústria bem estabelecida.
Desde então, outras alternativas, como o
estreitamento das relações com o Brasil,
tem sido estudadas.
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COMO CONSUMIDORES ESTÃO DESAFIANDO
A VELHICE

A

expectativa global de vida é hoje
de 72 anos, um aumento comparado aos 69 anos de 2005. Em
uma década, a participação global de
pessoas acima dos 60 anos cresceu de
10% para 12% e até 2020 deve atingir
13%. O mundo não está somente amadurecendo, mas as pessoas nunca antes
pareceram e se sentiram tão jovens. No
relatório global “Old is the New Young”,
a empresa de pesquisa Euromonitor International analisa o impacto do envelhecimento nas sociedades e economias
ao redor do mundo, aprofundando em
como essa mudança no comportamento
do consumidor está desafiando o conceito de envelhecimento.
BABY BOOMERS ESTÃO REDEFININDO O CONCEITO DE VELHICE
Menos conservadores que seus

antecessores e influenciados pelas
imagens de celebridades e de pessoas
ativas e sem marcas de expressão, os
baby boomers não estão mais dispostos a assumir uma atitude passiva em
relação ao envelhecimento. Eles estão
muito mais ativos nas tentativas se
permanecer jovem, saudável e energético.
UM ESTILO DE VIDA
MAIS HOLÍSTICO
Cada vez mais, os consumidores
estão adotando uma abordagem mais
holística em relação ao envelhecimento. Eles passam a prestar mais atenção à
função nutricional dos alimentos e a reconhecer a importância de um corpo ativo
no equilíbrio do bem-estar emocional tendência que beneficia os produtos voltados à saudabilidade.

CÉREBRO FITNESS
Um cérebro saudável e pensamentos positivos se tornam componentes ainda mais essenciais para se manter
jovem. Uma vez que doenças como Alzheimer e demência se tornam preocupações maiores para os consumidores
em envelhecimento, a necessidade de se
manter socialmente e intelectualmente
mais ativo se torna ainda mais relevante.
Assim, esse grupo passa a trabalhar por
mais tempo, viajar mais, desenvolver novas habilidades.
ADAPTANDO O MERCADO PARA
UM NOVO CONSUMIDOR
As empresas vêm rapidamente
respondendo às novas necessidades dos
consumidores em envelhecimento por
meio de adaptações de seus produtos,
desenvolvimento de novas embalagens,

oferecendo serviços personalizados e incluindo esse grupo em campanhas publicitárias.
SOBRE A EUROMONITOR
INTERNATIONAL
A Euromonitor International é uma
empresa global de pesquisa e consultoria
sobre o mercado de bens de consumo e
serviços. Com sede em Londres e mais
de 40 anos de atuação, é líder no fornecimento de inteligência de negócios e análise
estratégica de mercado para empresas em
todo o mundo. Oferece soluções de pesquisa customizada e publica anualmente
informações sobre desempenho e tendências de 30 setores em 100 países, além de
agregar dados demográficos e socioeconômicos de países e consumidores.
Fonte: Apex-Brasil

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.

19/06/2017 A 02/07/2017 – JORNAL SINDINOVA

PG 9

PG 10

19/06/2017 A 02/07/2017 – JORNAL SINDINOVA

FRANCAL 2017 SERÁ ABERTA COM PAINEL SOBRE
MERCADO DA MODA

P

ara dar as boas-vindas ao mercado, mais uma vez a Francal – Feira
Internacional da Moda em Calçados
e Acessórios, de 2 a 5 de julho, no Expo
Center Norte, optou por um formato inovador e promove um painel de debates.

Tendo o presidente da Francal, Abdala Jamil Abdala, como anfitrião, e a jornalista e apresentadora Carla Vilhena como
mediadora, dirigentes e empresários vão
avaliar o atual cenário da moda em calçados e acessórios, as perspectivas e ten-

PAINEL DE ABERTURA FRANCAL 2017
Dia: 02 de julho, 12h00
Local: Arena Verão Francal
Horário: 12h
Anfitrião:
Abdala Jamil Abdala, presidente da Francal
Convidados:
Heitor Klein, presidente-executivo da Abicalçados – Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
Marcone Tavares, presidente da ABLAC – Associação Brasileira dos Lojistas de Artefatos e Calçados
Jorge Bischoff, designer e empresário das marcas Jorge Bischoff e Loucos e Santos
Camila Klein, designer e empresária da grife que leva seu nome
Ricardo Chamberlain Alarcon, diretor Comercial da Grendene

dências para o segundo semestre o papel
fundamental que a inovação desempenha
nos processos, da criação ao varejo.
Realizado no primeiro dia da feira
(2 de julho, domingo), às 12h, na Arena
Verão Francal, a ideia do painel é formar

e transmitir aos expositores e visitantes da
feira um quadro do presente e futuro do
setor, a partir das diferentes perspectivas
dos elos que compõem a cadeia produtiva. Não é necessário fazer inscrição prévia
para assistir ao painel.

SERVIÇO
FRANCAL 2017 – 49ª Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios
De 2 a 5 de julho, das 10h às 20h (dia 5, das 10h às 17h)
Novo local: Expo Center Norte, São Paulo
Promoção/Organização: Francal Feiras
Apoio Institucional: ABICALÇADOS – Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, ABLAC – Associação Brasileira de
Lojistas de Artefatos e Calçados, ABIACAV - Associação Brasileira das Indústrias de Artefatos de Couro e Artefatos de Viagem e
SINDIFRANCA – Sindicato da Indústria de Calçados de Franca
Informações: (11) 2226-3100 / www.francal.com.br
Instagram: @francal / Twitter: @feirafrancal / Facebook: feirafrancal / Google+: Feira Francal
ENTRADA GRATUITA E RESTRITA AOS PROFISSIONAIS DO SETOR. PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 14 ANOS, MESMO
ACOMPANHADOS.
Fonte: Assessoria de Imprensa Francal
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INSTAGRAM: O NOVO MARKETPLACE
PARA CALÇADOS

M

uitas marcas de calçado e produtores estão usando o Insta para se
comunicar com seus consumidores e vender diretamente seus produtos,
sem intermediários. Como consequência,
os lucros tendem a ser maiores.
Uma das principais dores de cabeça de qualquer criador era decidir onde
vender seus produtos. Lojas grandes ou
pequenas? Online, offline ou os dois? Em
quais países? Todas as opções possuem
vantagens e desvantagens.
O número de lojas vendendo através do Instragram está aumentando. De
fato isso é cada vez mais comum nos
pequenos negócios. É muito fácil encontrar fabricantes independentes vendendo
seus calçados diretamente aos consumidores usando Instagram (mesmo não
possuindo um site ou e-commerce!)
POR QUE O INSTAGRAM
É TÃO POPULAR?
Com mais de 700 milhões de usuários, fazem do Instagram a rede social
mais usada. Por que? Principalmente, por
ser bastante visual. Os usuários se comunicam através de fotos e vídeos, o que o
tornafácil de consumir conteúdo, além de
ser divertido.

Percebendo isso, as marcas começaram a investir e se adaptar a isso.
Enquanto grandes marcas usam isso para
se posicionar e engajar os consumidores,
pequenas marcas estão descobrindo que
a rede social pode ser uma ferramenta
para vender seus produtos.
Pequenas empresas e MEIs preceberam que criar um perfil no Insta, recheado de imagens e, principalmetnte,
fotos de seus produtos, era o caminho
ideal para se conectarem com seus consumidores. Além disso, eles conseguem
identificar cada produto usado marcando
hashtags “#”.
Por exemplo, muitos artistas estão
vendendo calçados no Brasil através do
Intagram usando a hashtag “#Sapatoporencomenda”. Os usuários do Instagram
conseguem identificar facilmente estes
artístas através desta hashtag, para, então, entrar em contato por mensagem
com a marca pedindo informações como
modelo, tamanho, cor, entre outras.
ALGUMAS DICAS PARA AS MARCAS
DE CALÇADOS VENDEREM ATRAVÉS
DO INSTAGRAM:
• Tirar boas fotos;
• Postar vídeos falando mais a respeito de

sua marca e suas criações;
• Não incomodar os usuários com mensagens comerciais;
• Postar vídeos mostrando como é o seu
processo de criação e produção;
O Instagram é, definitivamente,
uma revolução na maneira de como produtores de calçados podem alcançar seus

consumidores. Isso oferece aos jovens
designers e outros contribuintes, não apenas a possibilidade de vender seus produtos, mas vendê-los com maior margem,
desde que os fabricantes não dependam
de intermediários.
Fonte: World Footwear - Tradução: Assintecal
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INSPIRAMAIS: LEVEZA E INOVAÇÃO INSPIRAM
O INVERNO 2018
Evento que acontece dias 3 e 4 de julho em São Paulo apresenta os materiais e inspirações para Inverno 2018
para profissionais da cadeia de moda brasileira

O

Inspiramais - Salão de Design e
Inovação de Componentes chega a mais uma edição nos dias 3
e 4 de julho, das 9 às 19h, no centro de
eventos Pro Magno (Rua Samaritá, 230 Casa Verde, São Paulo). O evento levará
as principais inspirações da próxima temporada para a cadeia produtiva da moda
brasileira. Este é o momento em que a indústria entra em contato com as inspirações e as matérias-primas desenvolvidas
para o Inverno 2018 e também com as
novidades em tecidos, aviamentos, sintéticos, couros, componentes e outros itens
que estarão disponíveis na estação, além
de antecipar o Verão 2019 por meio dos
projetos Preview do Couro, Referências
Brasileiras e + Estampa.
Durante o Inspiramais, o público
poderá conhecer o resultado final do intenso trabalho de pesquisa do Conexão
Inspiramais, orientado pelo estilista Walter
Rodrigues e seus consultores do Núcleo
de Design da Assintecal para a produção
de uma moda com identidade brasileira. A
pesquisa, elaborada ao longo de um ano,
foi disseminada por todas as regiões do

Brasil por meio das consultorias, passando
por 20 polos produtivos de confecções e
calçados e por um polo varejista. O público ainda terá acesso a diversos projetos
que exploram diferentes aspectos da produção nacional de calçados, acessórios e
vestuário.
A realização do Inspiramais é da
Associação Brasileira de Empresas de
Componentes para Couro, Calçados e
Artefatos (Assintecal); By Brasil Components and Chemical, Centro das Indústrias
de Curtumes do Brasil (CICB) e Brazilian
Leather. Conta com a Promoção da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e
de Confecção (ABIT) e parceria com a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Também tem
o apoio da Abest, Abiacav, Abicalçados,
Global Fair, In-Mod, BenefícioSP, IBB, IBGM
e Texbrasil, Prefeitura de São Paulo e patrocínio da Altero, Bertex, Brisa Intexco,
Britânnia Têxtil, Caimi & Liaison, Cipatex,
Cofrag, Colorgraf, Componarte, Diamond,
Sappi Dinaco, Tecnoblu, Vicunha Têxtil,

Wolfsore e York.
A URGÊNCIA DOS NOVOS TEMPOS
A história da moda vive um momento de ideias voláteis. O modismo
de hoje é déja vu de amanhã. O que se
apresenta hoje deve ser consumido logo
ou perde a validade. Desde que o consumidor deixou de programar o seu gosto
para mudar a cada seis meses – e fez de
blogueiros, youtubers e afins o seu novo
oráculo de moda – que as tendências
nunca foram tão perecíveis.
Essa volatilidade aponta para um
culto à leveza, cuja mensagem está por
toda parte. Desapegue, tenha apenas o
necessário. Diminua o manequim, encolha a bagagem, esvazie a mente. Compartilhe mais, acumule menos. Por que
ter um carro, se é possível chamar, em
minutos, um motorista particular – como
provou o advento de aplicativos como o
Uber e o Cabify? Para que ter um closet
enorme e lotado de coisas, se é possível
compartilhar um guarda-roupa recheado
de grifes de luxo, como oferecem a Blimo
(Biblioteca de Moda), a Roupateca e o My

Open Closet? Por que comprar se é possível pedir emprestado ao vizinho, como
sugere o aplicativo Tem Açúcar?
Todo esse novo comportamento
foi estimulado pelo desenvolvimento do
ambiente virtual, que propôs a desmaterialização e provou ser possível viver
mais leve, pelo menos no sentido material da coisa. Calcado na leveza, o mundo ganhou fluidez, perdeu limitações em
conceitos, significados e denominações.
Pertencer a apenas um gênero não basta. Conhecer apenas o próprio bairro não
basta. Ter apenas um sonho – ou um objetivo, ou um emprego, ou uma carreira –
não basta. É preciso fluir, transitar, flutuar.
MISSÃO EMPRESARIAL
PARA O INSPIRAMAIS
Saída: 2 de julho (domingo), às 23h50
Retorno: 4 de julho (quarta-feira), às 18h
Valor por pessoa: R$ 350,00
(hospedagem em quarto duplo inclusa)
Informações: (37) 3228-8500
ou nucleodefeiras@sindinova.com.br
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CALÇADOS INTELIGENTES: QUANDO DESIGN
E CONFORTO NÃO SÃO SUFICIENTES
Indústrias de calçados tem feito parcerias tecnológicas com agências para criar tênis inovadores com características
e funções que vão bem além do design.

À

medida em que os calçados tornam-se mercadorias cada vez mais
valiosas, as companhias procuram
por novas formas de destacar seus produtos no mercado. Reduzir custos de produção, usar materiais diversos e reinventar
o design têm sido algumas das estratégias que as empresas do setor coureiro-calçadista estão explorando e ganhando
vantagens competitivas. Ainda assim, os
resultados apresentados nem sempre são
os pretendidos.
Como consequência, as grandes
marcas calçadistas estão procurando ativamente por novas ideias que poderiam
apresentar um novo paradigma aos seus
produtos no mercado de calçados. Investir
em tecnologia e no design inovador dos
produtos parece estar dando certo para
muitas empresas, como Nike e Adidas.
Já existem alguns estudos de
como a inovação altera a forma como os
consumidores experimentam calçados:
Powerlace: Atualmente, está sendo
desenvolvido os primeiros sapatos que se
amarram sozinhos. Esses calçados exigem
apenas o peso corporal para se ativarem;

Shift Sneacker: Calçado que permite que o proprietário tenha total controle
do design e das cores do calçado. Estes
calçados foram criados com materiais alternativos e possuem interface inteligente
com componentes eletrônicos, permitindo
que os usuários alterem suas características através de aplicativos no smartphone.
As cores podem ser trocadas automaticamente de acordo com o clima, movimentação ou localização;
Uso de Sensores: Rastreiam a atividade dos usuários, detectando fadiga,
estresse ou qualquer alteração que promovem aquecimento interno do calçado.
Sensores Nike+, são aqueles embutidos
dentro do tênis, são o primeiro exemplo
de calçados tecnológicos.
Estética continuará sendo muito
importante, entretanto, agora, consumidores estão prestando muito mais atenção em outras características do tênis, e
isso está abrindo espaço para uma profunda integração entre tecnologia e para
uma personalização mais ampla dos produtos.
Fonte: World Footwear - Tradução: Assintecal
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Colunista: PAULO DELGADO
Sociólogo e professor pela UFJF com pós-graduação em Ciências Políticas pela UFMG

O FUTURO DA POLITICA
E A INCERTEZA DA ECONOMIA

S

erá que as pessoas querem continuar a ser representadas por Partidos?
Será que os empresários aceitam
que o BNDES, banco de capital público,
empreste dinheiro para quem investe fora
do Brasil desnacionalizando nosso parque
industrial? Será que o Ministério Público e
o Poder Judiciário podem combinar com
um criminoso a forma de envenenar um
Presidente da República em troco de premiá-lo com anistia para seus crimes ?
Quando, na história do Brasil, dois Ministros da Fazenda cuidaram da propina de
um Presidente da República ?
O Brasil parece decidido a ser infeliz. Como um país que nunca fica pronto
por culpa de suas autoridades, perdeu a
bússola dos bons costumes. Não são trepidações que estamos vendo. São fortes
os indícios de que há um crime em Bra-

sília ocorrendo à margem da apuração de
outros crimes em Curitiba. Um crime para
esconder que nos últimos 10 anos foram
transferidos, para alguns brasileiros, 1 trilhão e 200 bilhões de reais de Empresas
e Bancos Públicos. O Estado corrompeu
a economia e a economia corrompeu a
política.
A economia, que começava a melhorar, continua refém da política. A profundidade da crise - sua qualidade, velocidade e duração – prova que é uma crise
interna, brasileira, provocada por funcionários públicos graduados. Agentes do Estado opulentamente ganhadores que não
aceitam dar um basta em seus privilégios.
Agravado pelo fato de que os últimos governos permitiram que, alguns empresários e inúmeros políticos, se tornassem, da
noite para o dia, bilionários e milionários. A

vida pública da elite do Estado se envolveu em alta corrupção e destruiu a esperança do povo na política e nos partidos.
Se fizermos uma observação clinica dos fatos podemos dizer que existe
uma rotina e uma exceção na apuração
dos crimes políticos-econômicos. A rotina
da Lava Jato Curitiba que procura a prova,
processa e prende o envolvido. A exceção
da Lava Jato Brasília que escolhe o culpado, produz a aprova, e solta o criminoso
para criar instabilidade política. Se Curitiba
produzia esperança, Brasília alonga a desesperança.
Ninguém que tenha que trabalhar
na vida privada aguenta mais notícia sobre política. A sobrepolitização de tudo, no
rádio, na televisão, nos jornais distrai as
pessoas em relação ao futuro. A notícia
é dada pronta para a imprensa, prepara-

da pelo próprio acusador, mostrando que
o Direito sumiu do horizonte da Justiça.
Criou-se um problema insanável: o povo
pequeno briga achando que conhece.
Não sabe que briga a briga do grande que
desconhece.
A crise atual não é da sociedade,
é dos privilegiados do Estado. Não querem Reformas: não querem austeridade,
não querem livre negociação entre trabalhadores e empregadores, não querem se
aposentar como proteção à velhice, querem “encostar” ainda jovens com altos salários pagos pelo Estado. A elite do Estado
conspira contra a normalidade das coisas,
o trabalho regular, a modéstia da vida, o
patrimônio conhecido e formado ao longo
da vida.
O Estado pôs preço em tudo, a Sociedade é que paga.
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