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POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA:
O BRASIL INTEIRO
ANDA COM A GENTE.

Sindinova promoveu Workshop sobre
Redes Sociais
GRUPO RH

PÁG 04

O grupo de RH do Sindinova completa, no mês
de agosto, um ano de muito trabalho junto
aos associados.

RESPIRADORES

PÁG 05

FIEMG entregou 1.600 equipamentos ao governo de Minas. Sindinova solicitou 15 aparelhos para Nova Serrana.

CPN
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PÁG 06

Grandes redes de lojas do Paraná, Espírito
Santo e São Paulo movimentam agenda de
atendimentos do CPN.
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CURSOS

PRESIDENTE:
RONALDO ANDRADE LACERDA
1º VICE PRESIDENTE
PEDRO GOMES DA SILVA
2º VICE-PRESIDENTE

TÉCNICAS DE VENDAS COM PNL

RODRIGO AMARAL MARTINS
1º DIRETOR ADMINISTRATIVO
EDIVALDO PINTO DA FONSECA

HORÁRIO/CARGA
HORÁRIA
DO CURSO

DATA

24/08/2020
A
27/08/2020

18h as 22h
16h

2ª DIRETORA ADMINISTRATIVO

INVESTIMENTO

INSTRUTOR

Everton Saulo
Silveira

Associados:
2 X R$ 175,00
Não Associados:
2 X R$ 200,00
Aceitamos cartão
de crédito

LUCIMAR APARECIDA DA SILVA
1º DIRETOR FINANCEIRO
JUNIOR CÉSAR SILVA
2º DIRETOR FINANCEIRO
PEDRO VICTOR DE MACEDO GOMES
DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS
AMAURI GAIPO DA SILVA
DIRETOR DE MARKETING
ANTÔNIO DE DEUS SOARES
DIRETORA DE PROMOÇÕES E EVENTOS

SECRETÁRIA E RECEPCIONISTA

HELENA GLÓRIA ESTEVES
DIRETOR DE TECNOLOGIA E
PROCESSOS

HORÁRIO/CARGA
HORÁRIA
DO CURSO

DATA

29/08/2020
e
05/09/2020
(aos sábados)

08h as 15h
12h

RICARDO ANDRADE DE LACERDA

INVESTIMENTO

INSTRUTOR

Elizabet Afonso

IGOR HENRIQUE AMARAL VASCONCELOS

Associados:
2 X R$ 150,00
Não Associados:
2 X R$ 175,00
Aceitamos cartão
de crédito

DATA

31/08/2020
a
03/09/2020

18H as 22h
12h

MÁRCIO HELENO DE MESQUITA
EDVALDO APARECIDO GONÇALVES DE AZEVEDA
DANIEL PERCILIA DOS SANTOS
ANDERSON ANTÔNIO FILIAIS
GUILHERME AZEVEDO PEREIRA

CARLOS ANDRÉ RABELO
MEMBROS DO CONSELHO
FISCAL - EFETIVOS:
JOÃO SEBASTIÃO NETO

INVESTIMENTO

INSTRUTOR

ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA
LAMON DE AZEVEDO AMARAL
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:

Everton Saulo
Silveira

Associados:
2 X R$ 175,00
Aceitamos cartão
de crédito

Local dos cursos:

SINDINOVA - R. Antônio Martins, 75 | Centro - 35520-068 Nova Serrana - MG
Informações e inscrições:
Lívia Lima - 3228-8500 - cursos@sindinova.com.br

+ ONLINE
/sindinovaoficial

ANDRÉ SANTOS COSTA

BRUNO DUARTE LACERDA

MARKETING DIGITAL PARA AS
INDÚSTRIAS DE CALÇADOS
HORÁRIO/CARGA
HORÁRIA
DO CURSO

DIRETORES ADJUNTOS:

RODOLFO RODRIGUES LÁZARO AMARAL
CRISTIANO RESENDE MOREIRA
PAULO JONAS ANDALECIO
DELEGADOS JUNTO AO
CONSELHO DE REPRESENTANTES
DA FIEMG - EFETIVOS:
RONALDO ANDRADE LACERDA
PEDRO GOMES DA SILVA
DELEGADOS SUPLENTES:
JUNIOR CÉSAR SILVA
JARBAS PINTO MARTINS
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

sindinovans

(37) 99941-4770
SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR

Sindinova Nova Serrana

sindinova.com.br

(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES

www.fenova.com.br

www.feirafebrac.com.br

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
SELMA ASSIS - MTB 0016873/MG
IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS

nsfm.sindinova.com.br
Acesse nossos conteúdos exclusivos na internet

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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SISCAD tem novo prazo para prestação de informações

O Cadastro de Usuários de Recursos
Hídricos (SISCAD), conjunto de informações como captação de água e lançamento
de efluentes líquidos nos cursos e corpos
d’água, excepcionalmente, para o exercício
de 2020, através da Portaria nº 38/2020,
o Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(IGAM), tem o prazo para lançamento das
medições alterado, o qual passa ser de
01/01/2020 a 31/10/2020.
O SISCAD tem como objetivo ampliar e
atualizar o conhecimento sobre a demanda
pelo uso da água, visando à implementação

dos instrumentos de gestão das águas no
Estado. De acordo com o Analista de Meio
Ambiente da FIEMG Regional Centro-Oeste, Túlio de Sá, é importante que as empresas mantenham seu cadastro atualizado,
uma vez que esses dados auxiliam no processo de implementação dos instrumentos
de gestão das águas, especialmente a Outorga, o Enquadramento de Corpos d’água,
os Planos Diretores de Bacia Hidrográfica e
a Cobrança pelo Uso da Água.
Ainda segundo o Analista, a decisão
do IGAM de prorrogar o prazo será benéfi-

ca para as empresas que terão mais tempo
para colocar em dia as informações sobre os
seus negócios.
“Nos últimos meses, o sistema passou
por instabilidades e muitas empresas não
conseguiram acessar e cadastrar o SISCAD,
portanto, o prazo estendido deu um fôlego
para que todos os empreendimentos possam conseguir atualizar seus dados”, finalizou.
No site do IGAM tem o passo a passo
que orienta sobre o cadastro. Para acessar,
entre no QR Code ao lado.

Fonte: Assessoria de Comunicação FIEMG
Centro-Oeste
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Grupo de RH completa um ano e fortalece ações com
associados

O grupo de RH do Sindinova completa, neste mês de agosto, um ano de muito
trabalho junto aos associados. Neste período, foram abordados diversos temas de
grande relevância, sejam voltados para a
área social, psicológica, física ou emocional. As reuniões ocorrem mensalmente no
Sindicato e conta com a presença dos responsáveis pelo setor de RH das empresas.
As primeiras discussões tiveram
como temas a automutilação entre crianças e jovens e a violência doméstica. Os
profissionais da área de departamento

de pessoal foram instruídos a desenvolver um trabalho mais efetivo dentro das
fábricas para prevenir estas agressões
e orientados a como proceder em casos
existentes.
De lá pra cá, muitas outras ações foram desencadeadas, os participantes ficaram mais engajados e começaram a compartilhar suas experiências dentro das
empresas e nas discussões do grupo, auxiliando os demais colegas de profissão. À
frente dos encontros, a gestora de pessoas, Janice Amorim faz um balanço destas

reuniões e fala sobre os desafios atuais.
“As reuniões são muito produtivas,
evoluíram muito, com temas muito relevantes. Acreditamos que elas são muito importantes para agregar valor dentro
das empresas e fortalecer todas as pessoas que estão neste setor e que exercem um
trabalho fundamental nesta ponte entre a
operação e o empregador”, enfatiza.
Durante os meses de março a junho
deste ano, os encontros tiveram como
foco, além dos profissionais de RH, o empresariado e sua falta de motivação frente

a uma pandemia que provocou uma enorme crise financeira, principalmente, para
as indústrias.
“Nesta pandemia lidamos muito com
o estresse, ansiedade, trabalhamos com o
profissional em particular, da dificuldade
que eles estavam tendo com as demissões. E, agora, a gente tem as dificuldades
com a retomada que está sendo muito rápida, porém temos que ter entendimento e calma para entendermos o cenário,
mas, certamente venceremos mais este
desafio”, concluiu.

www.maxtr.com.br
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FIEMG, por meio do Projeto Inspirar, entrega
ventiladores ao governo de Minas
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Serão 1.600 equipamentos distribuídos a hospitais e municípios, de acordo com critérios técnicos
definidos pela SES

Pedro Gontijo/ Imprensa MG

Com a homologação dos ventiladores
pulmonares produzidos pela empresa mineira de soluções tecnológicas Tacom, a
Federação das Indústrias de Minas Gerais
(FIEMG) entregou 1.600 equipamentos ao
governo de Minas, nesta sexta-feira (14/8).
Os equipamentos, doados pela FIEMG, serão distribuídos a hospitais e municípios,
respeitando critérios técnicos da Secretaria
de Estado de Saúde (SES) e considerando o
diálogo com as prefeituras.
“Com muito orgulho, a indústria mineira colabora com Minas Gerais. Com as
doações que foram feitas atuamos em várias frentes: consertamos respiradores que
estavam parados e investimos no Projeto Inspirar, da Tacom, que hoje entrega
esse grande número de ventiladores. É um
equipamento 100% mineiro, que mostra a
resposta rápida da indústria do estado às
angústias da sociedade”, afirmou Flávio
Roscoe, presidente da FIEMG. O líder industrial lembrou ainda que o SENAI deu apoio
técnico ao projeto Inspirar durante o desenvolvimento dos ventiladores.
O suporte da indústria mineira nas
ações de enfrentamento à pandemia da
Covid-19 também foi destacado pelo governador Romeu Zema. “Sou muito grato à

FIEMG e parabenizo a Tacom, que faz com
que Minas esteja produzindo respiradores
que salvarão vidas em outros estados e que
desenvolveu esse produto em tempo recorde. Fico muito satisfeito de ver essa iniciativa que vai salvar vidas e criar oportunidades de emprego em um momento em que
a atividade econômica tem sofrido tanto”,
reforçou o governador mineiro.
O equipamento foi idealizado e é produzido pela Inspirar, uma empresa Health
Tech que nasceu da inquietação e percepção dos sócios da Tacom para minimizar os
impactos no sistema de saúde gerados pela
pandemia da Covid-19 e que contou com o
suporte da FIEMG, que mobilizou a indústria e arrecadou recursos para viabilizar o
projeto.
A empresa desenvolveu uma tecnologia inédita para a fabricação dos equipamentos. Os ventiladores pulmonares
chegam ao mercado com valores mais
acessíveis do que os produtos semelhantes, além de serem mais fáceis de manusear. Desde a homologação da ANVISA, no
último dia 3, os ventiladores podem ser
utilizados e comercializados por hospitais
de todo o Brasil.
Cláudia Tonussi, diretora Administra-

tiva da Tacom, contou que a equipe trabalhou intensamente com o objetivo de ajudar
a salvar vidas. “Estamos muito honrados e
orgulhosos de cumprir essa missão desafiadora e poder levar nossos equipamentos
até leitos de hospitais de Minas e outros
estados que precisam desse suporte. Estamos convictos que vamos conseguir salvar
muitas vidas”.
De acordo com o secretário de Estado de
Saúde, Carlos Eduardo, os ventiladores mecânicos serão de grande importância para a
rede de saúde, mesmo depois da pandemia.
“Essa doação vai nos ajudar muito à reestruturar a rede, pois vai chegar na ponta,
onde está o cidadão. Isso será importante
nesse momento, mas também poderemos
contar com eles para a manutenção do nosso sistema. Será um legado para a Saúde de
Minas”, reforçou o secretário.
VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO

O equipamento produzido é o VI-C19
que utiliza dois módulos para fazer a ventilação: o volume controlado (VCV) e o modo
pressão controlada (PVC). Ele está apto a
ventilar qualquer doente com insuficiência
respiratória que necessite do apoio mecânico. O projeto foi desenvolvido por uma
equipe multidisciplinar: médicos intensi-

vistas, engenheiros, programadores e desenvolvedores.
Alguns pacientes com doenças neuromusculares, como a Esclerose Lateral
Amiotrófica (ELA), com doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC) - que inclui nesta
categoria a enfisema, a bronquite e a asma
- ou pessoas saudáveis que desenvolveram
uma pneumonia ou infecção respiratória,
podem usar o VI-C19 em caso de necessidade e ajuda mecânica.
“O respirador não é um remédio, é um
suporte para que a pessoa possa sobreviver
enquanto está sendo medicada e tratada.
Então os módulos que usamos no VI-C19
podem ser usados em qualquer doença, pois
ele tem os recursos para variar a intensidade da ventilação, a sensibilidade do equipamento, adaptabilidade e o nosso ventilador
é extremamente sofisticado nesse sentido’,
reforçou Marco Antônio Tonussi, diretor de
Marketing e Mercado da Tacom.
RESPIRADORES NOVA SERRANA

Na primeira semana de agosto, o Sindinova solicitou à FIEMG a doação de 15 respiradores, sendo 5 para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 10 para o hospital São José.
Fonte: Sistema FIEMG com adaptação
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Sílvia Fashion, Fio de Ouro, SSK Shoes e Lojas Avenida
movimentam CPN

No final do mês passado e até meados
de agosto, quatro grandes redes de lojas
movimentaram o Centro de Promoção de

Negócios. As três primeiras redes atenderam 168 fabricantes, compraram 11479
pares de calçados, gerando um volume de

negócios no valor de R$ 313.806,20. O somatório de atendimento das Lojas Avenida será apresentado na próxima edição do

LOJAS SÍLVIA FASHION

LOJAS FIO DE OURO

LOJAS SSK SHOES

LOJAS AVENIDA

jornal.
Confira nas fotos abaixo os registros
dos atendimentos.
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Sindinova promoveu Workshop sobre Redes Sociais
Evento contou com a presença de cerca de 100 pessoas
Selma Assis

Público assiste atendo as dicas do palestrante Everton Saulo
Selma Assis

Há cerca de um mês e meio o Sindinova vem promovendo o curso de Marketing
Digital para Indústrias de Calçados. Três
turmas já se formaram e, recentemente,
abrimos inscrição para mais uma. Com isso,
surgiu a necessidade de se falar um pouco
mais sobre as Redes Sociais e as ferramentas e técnicas de utilização para ampliar as
vendas on-line.
Na noite do dia 6 de agosto, cerca de
100 pessoas compareceram ao auditório do
Sindinova para aprender a se comunicar
de forma comercial e rentável. O instrutor
Everton Saulo explicou, de maneira muito
objetiva, o passo a passo das estratégias de
uso destas redes para o Marketing Digital.
Segundo Saulo, mais do que obter seguidores, as páginas devem ter engajamen-

to. “O engajamento é uma das métricas
utilizadas para contratar influencer digital,
não é só a quantidade de seguidores. Percebemos que um erro muito recorrente nas
empresas é quando pagam caro para aquelas influencers que têm muitos seguidores e
o engajamento é baixo”, ressaltou.
Ainda de acordo com Saulo, “quando
você tem um alto engajamento em suas redes sociais, significa que você tem uma boa
aceitação, boa repercussão e são clientes
ativos”. Para o instrutor, a tecnologia é um
caminho sem volta, principalmente, a tudo
que envolve o mundo digital.
PARTICIPANTES

O auditório do Sindinova foi preparado, de acordo com as normas de isolamento

social, para recebe o público. Os participantes foram orientados a vir com máscaras e,
na entrada do evento, todos passaram por
testagem de temperatura. Também foi disponibilizado um totem com álcool em gel.
Os presentes assistiram atentos a todo
o conteúdo sobre o mercado digital. Devido
à pandemia, as pessoas têm adotado outras atitudes para se adequarem ao novo
normal. Além do isolamento, também mudaram suas rotinas em relação ao trabalho
e consumo. Neste período, notou-se um
crescimento do mercado digital. As vendas
on-line dispararam enquanto as lojas físicas sofreram retração.
Para o auxiliar administrativo, Renilton Nogueira, o Marketing é muito amplo e
quanto mais se conhece, percebe-se que há

ainda muito a descobrir.
“Na pequena amostra, pude ter duas
ideias que estavam na minha cara e eu não
enxergava não sei o porquê. Eu já conhecia e
nunca pensei em utilizar. Mas o método que
o Saulo explica e trabalha ajuda demais”,
ressaltou Nogueira.
A empresária Jenifer Bernardes disse
que irá utilizar várias dicas nas páginas que
administra.
“Gostei muito do workshop, achei que
o Saulo foi muito claro na transmissão das
ideias. Já estou usando algumas das dicas
que ele passou. Pra mim foi muito proveitoso”, afirmou.
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Conselho Econômico e Social recebeu o presidente da
Câmara de Nova Serrana
Ricardo Tobias apresentou as ações realizadas na Casa Legislativa; economia gerada será de mais de
R$ 1 milhão
No dia 11 de agosto, o Conselho Econômico e Social realizou a reunião mensal
na sede do Sindinova. Neste encontro, foi
convidado o presidente da Câmara, Ricardo
Tobias, para falar sobre as ações realizadas,
neste ano, na Casa Legislativa.
Acompanhado do diretor-geral da Câmara, Enéas Fernandes, da assessora de
Comunicação Ivane Ferreira e da servidora
Rafaela Amaral, o gestor apresentou a atual
situação da Câmara Municipal de Nova Serrana.
Segundo Tobias, neste ano, diversos

cargos deixaram de ser ocupados, ocasionando a redução de despesas. “Somando
o total dos salários e o total dos encargos
dos cargos que não foram ocupados, a Câmara economizou, em 2020, o valor de R$
1.175.651,64”, afirmou.
Ainda de acordo com o edil, em julho,
foi aprovada a Resolução nº 254/2020 que
suspende o pagamento do subsídio de vereadores afastados por decisão judicial. A
expectativa da Câmara, agora, é economizar a quantia de R$ 357.006,79, incluindo
também a economia com os encargos so-

ciais no valor de R$ 75.313,76, totalizando
R$ 432.320,55 de economia no ano de 2020.
OUTRAS MEDIDAS

Para controle e contenção de despesas,
foi rescindido o contrato com empresa de
segurança no valor de R$ 46.840,00 e gastos gerais economizados de R$ 2700,00.
Somados, o total geral economizado será de
R$ 1.657.512,19.
O presidente da Câmara garantiu que o
Procon, o cargo de psicólogo e 3º assessor
também serão extintos na Casa Legislativa.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSEP - JULHO 2020
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Inspiramais acontece de 25 a 27 de agosto em
edição 100% digital
Único do gênero na América Latina, o
INSPIRAMAIS é conhecido como referência
para o mercado da moda e responsável por
impulsionar o processo criativo de toda a indústria de confecção, têxtil, calçadista, moveleiro, automotivo, acessórios e bijuterias
– nacional e internacional - reunindo informações que unificam linguagem e metodologia para toda a cadeia produtiva da moda.
O Salão apresenta uma produção baseada em referências e inspirações únicas,
pautada na brasilidade e espelhada em um
vasto material de pesquisa desenvolvido por
um grupo altamente gabaritado de profissionais de design.
O projeto envolve inúmeras ações,
como apresentação de mais de centenas de
produtos inovadores, os principais players
da moda nacional e internacional, estandes
virtuais, apresentação de cartelas de cores,
palestras, projetos de pesquisas e rodadas
de negócios.
100% DIGITAL

Imagine entrar em um Salão de Design e Inovação de materiais para moda e
participar de um tour para conhecer as referências mundiais, conhecer centenas de
lançamentos em inovação, tecnologia, sustentabilidade e design, ter acesso a projetos
inovadores, agendar rodadas de negócios
nacionais e internacionais, participar de palestras, ter contato com diversas empresas e
receber informações que transformam suas
decisões para ser mais assertivo no mercado
de consumo. Imaginou? É o INSPIRAMAIS!
Este ano, a edição optou por manter
toda a estrutura de projetos e lançamentos
que marcam os mais de 10 anos do Salão de
Inovação, mas trazer tudo para o formato
digital.
Segundo a organização a ideia não é
transpor o mundo físico para o virtual, mas
sim promover uma experiencia exclusiva,
com possibilidade de conhecer lançamentos
e produtos, participar de toda a programação e efetivar negócios diretos com as empresas no ambiente virtual.
“O INSPIRAMAIS promete ser a maior
experiência online do segmento da moda
no país - traduzindo o que o INSPIRAMAIS
sempre trouxe a toda indústria da moda do
Brasil e exterior. Será surpreendente”, comenta Ilse Guimarães, superintendente do
Inspiramais.
Walter Rodrigues, estilista, pesquisador
e responsável pelo Núcleo de Design do INSPIRAMAIS entende que este é um processo
natural dos projetos de moda: “a Moda já
vinha flertando com este caminho virtual
a bastante tempo. A pandemia só acelerou
o processo. O modelo digital fascina. Se no
modelo físico falamos com sete mil profissionais, agora temos a chance de ampliar
isso, e a plataforma tem todos os atributos
para essa promoção. O salão ampliará para
3 dias de interação, com expositores, palestrantes e consultores e ficará disponível para
acesso durante 30”, comentou.
Vale lembrar que o INSPIRAMAIS é
grande fonte de referências para designers de moda de muitos países, recebendo
a participação de profissionais e empresas
do México, Peru, Equador, Estados Unidos,
Colômbia, Argentina, Bolívia, Itália, França, Inglaterra e países da Ásia e continente
Africano.
O INSPIRAMAIS não é só uma plataforma, é uma mudança de comportamento de
encararmos o futuro tecnológico. O futuro
da indústria é híbrido e está redesenhando
toda a indústria.
NEGÓCIOS MUNDIAIS EM
CONEXÃO DIGITAL

Para esta edição o número de empresas inscritas para as Rodadas de Negócios
já surpreende. “Mais do que negócios, o
INSPIRAMAIS leva a imagem institucional
do país. Ver tantos grupos internacionais
se inscrevendo de forma espontânea já em
busca de fazer negócios com nossos produtos é incrível. Não temos mais fuso horário,

tempo de deslocamento,
passagem aéreas. Estamos chegando no mundo
todo que pode absorver
todo esse conhecimento
que oferecemos”, comenta Maria Cândida,
da Abimóvel (Associação
Brasileira das Indústrias
do Mobiliário, e que está
presente na participação
do Inspiramais.
Para a ABIT (Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de
Confecção) este é um
processo irreversível. Segundo Fernando Pimentel, presidente da entidade, “Não teremos um
mundo pós Covid, mas
sim um mundo com o
Covid. Esse novo formato
do mundo digital e tecnológico não é algo novo,
só foi acelerado. Cada
vez mais a integração
dos elos que produzem
e distribuem se tornam
inevitáveis e a tecnologia
fará a grande diferença. O
desafio é saber como humanizar esse processo”.
Fernando Bello, Presidente do CICB (Centro
das Indústrias de Curtumes do Brasil) também
conclui que este é o caminho: o setor do couro
é uma indústria milenar,
que já passou por todas as histórias junto a
humanidade. Desta vez nos motiva a possibilidade de ingressar com força no mercado
virtual. Vamos nos aproximar do consumidor com mais agilidade de tomar decisões,
ter proximidade com o mundo o dia todo e
24h por dia. O INSPIRAMAIS está preparado
para proporcionar tudo isso.
INSPIRAMAIS NO MUNDO VIRTUAL

Se o INSPIRAMAIS se caracteriza pelas
inovações, o projeto busca superar os desafios do mundo digital com sua experiencia
de vanguarda. “Vamos transformar todos
esses valores e os lançamentos de produtos neste modelo digital. O INSPIRAMAIS é
um programa de desenvolvimento para as
empresas, que se inicia com uma pesquisa e
trazemos esses valores com o viés brasileiro.
Essa interação com as pesquisas e desenvolvimento de produtos já acontecia e sempre
foi interessante”, salienta Walter Rodrigues.
A partir do tema Free Spirit os conectados ao INSPIRAMAIS irão ter acesso a
diversos projetos, como o Conexão Inspiramais, Preview do Couro, Projeto + Estampa,
Projeto Comprador, Conexão Criativa e
Comercial, além de Palestras, showroons e
pesquisas de materiais.
CONEXÃO INSPIRAMAIS

Com mais de 200 produtos a disposição
do mercado, o Conexão Inspiramais busca
uma produção baseada em referências e
inspirações únicas, pautada na brasilidade
e espelhada em um vasto material de pesquisa desenvolvido por um grupo altamente
gabaritado de profissionais de design. Sob o
tema Free-Spirit é apresentada a proposta
de referências e a metodologia baseada na
pirâmide de consumo proposta para a indústria da moda: cartelas de cores, produtos inovadores e soluções em design para as
categorias Luxo, Sustentabilidade, Casual,
Performance, Artesanal e Tecnológico. O
trabalho é resultado de um trabalho extenso
junto com as indústrias brasileiras dos mais
diversos polos do país - universalizando o
produto nacional e ampliando a assertividade de vendas.
CONEXÃO CRIATIVA E COMERCIAL

Ecossistema de negócios voltados a

moda e design que possui na inovação e
sustentabilidade um valor em comum. Voltado a MEI, e micro e pequenas empresas,
os produtos apresentados são destinados ao
vestuário, calçados, acessórios e joalheria.
Após análise e seleção de materiais, os selecionados recebem curadoria - adequando
seus produtos nas tendências indicadas pelo
INSPIRAMAIS. Dentro do Conexão Criativa e Comercial são apresentados portfólio
de soluções em borracha amazônica para
moda e design, tingimentos e estampas vegetais, laminados que regeneram plásticos
de embalagens e aparas em novos produtos,
biomateriais, propostas que veem na biodiversidade brasileira uma oportunidade e
ainda protegem a floresta, além de explorar
também o potencial dos serviços como um
banco de trocas de estoques de tecidos, ou
ganhos em tecnologia para a sustentabilidade e circularidade.
PREVIEW DO COURO

O Preview do Couro apresenta amplo
trabalho de pesquisa de materiais e cartela de cores, traduzindo assim as referências para as próximas coleções, o qual vai
utilizar as referências para as produções de
looks e produtos para os segmentos calçadistas, confecção, acessórios, moveleiro,
automotivo e de bijuterias.
O projeto se propõe a encorajar o setor
coureiro na criação, aperfeiçoamento e promoção comercial do couro acabado e autêntico, fomentando a imagem dos curtumes
no exterior, elevando assim a possibilidade
de vendas e valorizando toda a cadeia.
+ ESTAMPA

Em sua 14ª edição, o Projeto +Estampa
apresenta trabalhos de estúdios de estúdios
de design de superfície que comercializam
ilustrações, designs, padrões e estampas,
oferecendo ao mercado novos materiais,
texturas e sensações que provocarão novas
percepções do público.
Com espaço exclusivo apresenta três
estampas por estúdio conectados à pesquisa do PREVIEW 2022_I. As estampas serão
formatadas com imagens em movimento
trazendo uma nova opção de exposição.
O projeto +Estampa é uma realização da

Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos
(Assintecal), Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Centro
das Indústrias de Curtume do Brasil (CICB)
e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
PROJETO COMPRADOR - RODADAS
DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Ação realizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) por meio do By Brasil
Components, Machinery and Chemicals,
que recebe buyers internacionais via Projeto
Comprador. Com inscrições de mais 50 empresas de países como Argentina, Bolívia,
Colômbia, Equador, Estados Unidos, Índia,
México, Peru e Uruguai, que participarão de
rodadas de negócios junto as indústrias e
marcas brasileiras. As rodadas são agendadas e acontecem dentro de espaços virtuais,
com apresentação de produtos em vídeos,
por câmera e atendimento personalizado
em salas de conferência.
PALESTRAS

Com importantes painéis de discussões
e temas voltados aos novos modelos de negócios que surgem. Com temas variados, o
INSPIRAMAIS apresenta XX palestras com
especialistas nacionais e internacionais nas
áreas de moda, inovação, sustentabilidade,
varejo e negócios – além das apresentações
de cases e notoriedades mundiais.
Com tradução simultânea em inglês e
espanhol, as palestras garantem oportunidade de ampliar conhecimento mais parâmetros para o mercado atual em moda,,
sustentabilidade, inovação e design.
Entre a programação estão nomes
como Juliano Felizardo (Professor de Design e Gestão de Moda da Universidade
Peruana de Ciências Aplicadas (UPC) e,
Arte, Moda e Design Têxtil da Pontificia
Universidade Católica do Peru (PUCP),
Carol Olival, Community Outreach Director Full Sail University, Gabriel Farias
Iribarren, diretor da Ripley Hong Kong,
Daniela Ruano, diretora na Curta em Casa
Festival, entre outros.
Fonte: Assessoria Inspiramais
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Como gerar um relacionamento firme com
clientes durante e depois da pandemia
Qual é a marca ou serviço que vem à sua
cabeça quando o assunto é a transformação
causada pela pandemia do novo coronavírus? Um recente estudo realizado aqui no
Brasil fez essa pergunta a milhares de consumidores. O resultado, como era de se esperar, destacou as organizações que estão
atuando de forma mais ativa para se relacionar com as pessoas — muitas delas por
ações completamente fora de suas verticais
de atuação.
A explicação para isso é simples. Estamos iniciando uma nova era, com as companhias sendo chamadas cada vez mais a
investir em novos modos de contato com
as pessoas. Empresas que estão sendo lembradas agora, portanto, não apenas usam as
mídias digitais e canais virtuais para engajar os clientes. Além disso, elas criam conversas e experiências que nutrem um relacionamento digital (e emotivo).
Esse modelo sem dúvida é essencial
para compreendermos o estágio das ações
de fidelização das companhias. Em uma
época pautada pela incerteza e escassez,
modelos de negócios orientados à urgência,
ao comércio e ao consumo fugaz estão rapidamente deixando de ter relevância.

ENGAJAMENTO, OFERTA E PROPÓSITO

Seria essa necessidade de interação
e relacionamento mais afetivo uma mera
tendência passageira? É muito provável que
não. Isso porque, seja qual for a estratégia
adotada, organizações não poderão mais
desconsiderar o tripé formado pelo engajamento, oferta e propósito. Cada ponta dessa
tríade é responsável por suportar as estratégias de lealdade e fidelização das pessoas
em torno de uma marca — algo ainda mais
fundamental nestes novos tempos.
Como resultado dessa transformação, as empresas terão de migrar cada vez
mais de seus velhos modelos de envolvimento transacional, cuja participação dos
consumidores e colaboradores se restringia a apertar um Call To Action (CTA, ou
Chamado para a Ação, em português), para
um novo formato mais humano e baseado
em lealdade, engajamento e interação. Seja
numa venda ou no processo de mobilização
de uma equipe de profissionais, o foco deverá ser a capacidade de criar um ambiente
positivo, dirigido à comunicação e ao contato com os clientes.
As empresas devem se lembrar de que
toda interação com seus clientes e parceiros

é uma oportunidade de demonstrar porque
este consumidor precisa se manter fiel à sua
marca. Especialmente em momentos como
esse, as pessoas querem saber como as organizações estão respondendo aos desafios
e, de que forma, as operações estão ajudando as pessoas. É preciso que essas ações,
evidentemente, estejam baseadas e alinhadas aos propósitos que norteiam as companhias. É preciso, portanto, agir com empatia
e entender que a posição que a companhia
assume diante de seus públicos deve ser,
fundamentalmente, a de uma ferramenta
parceira, sempre disposta a ajudar.
ENGAJAMENTO DIGITAL

De acordo com uma recente pesquisa
elaborada pela Capgemini, companhias com
sólidos programas de engajamento digital
chegam a ter performances até 40% mais
eficientes, com 25% mais faturamento, em
média. Vamos ver isso ainda mais no futuro, à medida que o trabalho remoto se tornar mais “normal” e o contato digital entre
marcas e clientes se estabilizar nos canais
on e offline.
Nesse sentido, a pergunta que fica é:
como resgatar a emoção e a atenção das
pessoas em um mundo cada vez mais virtual e fragmentado, que ao mesmo tempo
promove a hiperconexão e o distanciamento
físico entre todos? O caminho está na construção de soluções que permitam às empresas se integrarem ao mundo como um todo,
criando verdadeiras comunidades ao redor
de suas marcas.
Em outras palavras, é preciso descomoditizar as relações e comunicações. É
essa perspectiva que permitirá às companhias venderem agora e, ainda assim,
construir uma forma de garantir um plano
prático para estimular as vendas no futuro.
Não basta estar presente nas redes sociais
para ter o engajamento digital. Ao contrário, é preciso saber usar essas ferramentas
para criar os diálogos certos com os mais
diferentes públicos.

FIDELIZAÇÃO

O engajamento emocional, mesmo
que digital, exige a adoção de ferramentas
e programas de fidelidade que estimulem
o relacionamento e a comunicação. O público deve se ver como parte real de uma
“tribo”, cuja ideia central ele valoriza e se
sente integrado. Não há dúvidas de que a
crise da Covid-19 fará com a vinculação
entre marca e consumidor seja mais necessária, e a fidelização será fundamental
para engajar clientes neste mundo pós-pandemia.
Para isso, o primeiro passo é resgatar a
emoção do cliente, tratando-o como um ser
humano único e com seus próprios desejos
e desafios. As marcas que se colocarem ao
lado de seus clientes, ajudando às pessoas
— sem necessariamente empurrar vendas
— serão aquelas que, de fato, se tornarão as
mais valiosas no novo mundo.
Evidentemente, toda essa estratégia
exige o uso de inovações. A tecnologia está
assumindo um papel vital em nossas operações. Incluir as plataformas digitais, a análise de dados e a parametrização inteligente, utilizando recursos como Inteligência
Artificial e Machine Learning, com certeza
são grandes oportunidades para tornar os
planos de fidelidade mais factíveis e simples. Mas ela não substitui a visão humana,
a comunicação e o tato das relações.
Vivemos o estágio inicial de uma jornada que tem tudo para mudar de vez o modo
como consumimos e nos relacionamos. As
empresas que entenderem essa realidade
serão aquelas que permanecerão vivas no
futuro. Essa é a lição deixada pela pandemia.
É preciso se comunicar, ouvir e falar. Resta
saber quais organizações saberão construir
as relações de engajamento digital e transformar o desejo e atenção dos mais diversos
públicos em retorno real para seus negócios.
Sendo assim, vale a pergunta: de qual lado
sua empresa ficará nessa nova era? No futuro ou no passado?
Fonte: E-commerce Brasil
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Futuro de Minas
O futuro de Minas e a capacidade de o
estado retomar os trilhos de crescimento econômico e fazer dele instrumento
efetivo de inclusão e transformação, com
geração de emprego e bem-estar social,
estão nas mãos dos nossos 77 deputados
estaduais – nos próximos dias e semanas, eles terão a oportunidade de decidir
sobre a proposta de reforma da previdência encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governador Romeu Zema. Iniciativas semelhantes já foram aprovadas no
âmbito da maioria dos Estados brasileiros. Em Minas, neste momento, a aprovação da reforma da previdência é absolutamente necessária para estancar a
sangria provocada por déficits sucessivos
e crescentes, que já colocam o Estado em
situação de insolvência e podem levá-lo à
falência irreversível.
Os números são dramáticos. Em valores atualizados, o déficit da previdência
dos servidores públicos mineiros, acumulado ao longo dos últimos anos, já
atinge R$ 130 bilhões – deste total, R$
85,5 bi referem-se ao período 2013/2020.
Na verdade, os números das despesas
com pessoal, ativo e inativo (aposentados
e pensionistas), explicam o grave desa-

juste das contas públicas de Minas Gerais. Em 2019, a receita corrente líquida
estadual foi de R$ 64 bilhões. No mesmo período, a despesa bruta com pessoal
atingiu R$ 52 bilhões – ou seja, 81% da
receita do estado é consumida pelo pagamento de servidores ativos e inativos.
Menos de 20% é o que sobra para realizar
investimentos em áreas essenciais para a
população – saúde, educação, segurança
pública – e em infraestrutura de apoio ao
setor produtivo, indispensável para que a
economia possa funcionar. O Estado vive
para cobrar impostos e pagar o funcionalismo.
Se a reforma não for aprovada, a
perspectiva é de que estes números continuem crescendo de forma absolutamente descontrolada pelo simples fato
de que, hoje, as despesas crescem mais
do que as receitas. É um cenário que se
agrava a cada dia: em 2002, havia 1,6
servidor ativo para cada aposentado e/ou
pensionista – hoje essa relação caiu para
0,6. Como resultado, o déficit da previdência estadual vem crescendo exponencialmente, saltando de R$ 5,8 bilhões em
2013 para R$ 12,5 bilhões em 2019, somando R$ 85,5 bilhões neste período.

É certo que esse desequilíbrio tende
a aumentar aceleradamente nos próximos anos, em razão de acontecimentos
inesperados, e dramáticos, que atingiram
Minas Gerais nos últimos dois anos. Em
janeiro de 2019, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que além das perdas humanas, teve
efeito devastador sobre o nosso Produto
Interno Bruto (PIB), contribuindo para
a reversão do projetado crescimento de
3,3% para uma queda da ordem de 0,3%.
Até hoje não voltou ao normal a produção
de minério de ferro, de geração de empregos, dos salários dos trabalhadores e
dos impostos que o Estado utilizava para
honrar compromissos, incluindo salários
dos servidores, e financiar programas
sociais.
Desde o começo do ano, surge outro
revés com o novo coronavírus. O número de pessoas contaminadas e de óbitos,
abaixo da média nacional, indica o acerto
da maneira como o governo mineiro comandou o combate à doença, embora os
efeitos sejam devastadores sobre a economia, com a quase paralisação do setor
produtivo, a interrupção das atividades
de empresas, o desemprego e a consequente redução das receitas do Estado.
Na outra ponta, as despesas se mantêm
e até aumentam. Além dos gastos para
combater a doença, o maior peso é representado exatamente pelos vencimentos
dos servidores públicos, aposentadorias
e pensões.
Neste cenário de “tempestade perfeita”, a reforma da previdência, que já
era absolutamente necessária, torna-se
urgente e emergencial. Discutir a proposta encaminhada pelo governador Romeu Zema, aperfeiçoá-la e aprová-la é,
neste momento, a missão dos deputados
mineiros, que, majoritariamente, estão
comprometidos com Minas Gerais e contam com a confiança da FIEMG de que
conduzirão o projeto da melhor maneira
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para o Estado. Ademais, a proposta é justa e necessária, tanto que já foi analisada
e aprovada pelos deputados da Comissão
de Constituição e Justiça.
Seus principais pilares são o total
respeito aos chamados “direitos adquiridos” e o menor impacto possível sobre
os servidores. Comparando a reforma em
tramitação na Assembleia Legislativa
com outras já aprovadas em outros Estados, constata-se que, aqui, o aumento
da alíquota de contribuição previdenciária é o menor de todos, sobretudo para os
servidores que ganham menos: 83% dos
servidores (153 mil) vão pagar menos que
o teto mínimo previsto, de 14%. A regra
é: quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos.
O segundo pilar da reforma da previdência em Minas – o estabelecimento da idade mínima para aposentadoria
– segue parâmetros utilizados de forma
universal em todos os países que já fizeram suas reformas, inclusive o Brasil. O
principal argumento é exatamente a mudança no perfil demográfico, o que tem
aumentado permanentemente a expectativa de vida das pessoas. A reforma é o
primeiro passo para que Minas retome os
caminhos do crescimento econômico e da
transformação social. A reforma vai propiciar uma economia de R$ 32,6 bilhões
em dez anos, dinheiro que vai financiar
projetos e programas em áreas essenciais
para a população na educação, saúde e
segurança pública.
Felizmente, temos a certeza, pelo
histórico de bons trabalhos prestados a
Minas Gerais e aos mineiros, que nossos deputados avaliarão e estudarão com
competência e propriedade a reforma da
previdência – uma oportunidade que se
abre para que o Estado retome, com força
e consistência, os caminhos do crescimento e dos avanços sociais.
Fonte: Sistema Fiemg
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