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Campanha UM SAPATO PELO BRASIL mobili-
za fábricas de Nova Serrana. Iniciativa da Abi-
calçados contou com o apoio do Sindinova na 
divulgação junto aos associados.

Em reunião no Sindinova, fornecedores ga-
rantem matéria-prima até o fim do ano. En-
tretanto, preços altos e limitação de produ-
tos preocupam fabricantes de calçados.

Seis grandes redes de lojas fizeram 
atendimentos no CPN nos meses de agosto 
e setembro. Lojistas vieram repor as 
mercadorias para o fim do ano.
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Sindinova faz entrega oficial de mais 15 
respiradores doados pela FIEMG

POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA:
O BRASIL INTEIRO
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1 - INICIANDO MINHA PRESENÇA NO MUNDO DIGITAL - Repasse das principais plataformas e conceitos do Marketing Digital e como 
funciona a inteligência comercial nas redes sociais e sua analogia com as atividades comerciais da indústria.2 - ESTRUTURAÇÃO PARA 
ESTAR NO MUNDO DIGITAL - O que as indústrias precisam ter e se organizar para entrar no mundo digital, o passo a passo que funciona 
para indústria.3 - ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS - Como a indústria pode operar nas redes sociais para manter seu público-alvo, comunicar 
sua estratégia e ser vista pelo segmento e região que se interessa.4 - ESTRATÉGIAS DE PROSPECÇÃO - Como as indústrias conseguem 
prospectar lojistas físicos e digitais para sua carteira de clientes. Quais ferramentas e com utilizá-las para segmentação de clientes, região, 
nincho e tamanho dos clientes que querem atingir.5 - USO DE COPYWRITING E GATILHOS MENTAIS NO MUNDO DIGITAL - Como realizar 
vendas automáticas através de páginas de vendas, copywritings, headlines, gatilhos mentais e atenção dividida.6 - PRÁTICAS DE 
CONSTRUÇÃO - Durante todo o curso os participantes estarão construindo sua presença digital, por isso a necessidade de tecnologias 
como celular, produtos e acesso a internet em todos os encontros

CARGA HORÁRIA: Doze (12) horas de treinamento sendo distribuído em 4 dias: 4 horas - Segunda-feira - Sala de aula  |   4 horas  - 
terça-feria - Sala de aula Horário livre - Quarta-feira - Atividade para Empresas  | 4 horas - Quinta-feira - Sala de aula
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Campanha UM SAPATO PELO BRASIL mobiliza 
fábricas de Nova Serrana
Iniciativa da Abicalçados contou com o apoio do Sindinova na divulgação junto aos associados

• Juliana Amaral
• Kids e Baby Shoes
• Linc Calçados
• Lynd
• Madero
• Massey
• Monna Calçados
• Redikal

• Star Universe
• Via Vip Calçados
• Zagga
• Zotto

Além das marcas calçadistas, o mo-
vimento também contou com o apoio dos 
sindicatos industriais, entidades do setor, 
fornecedores e lojistas.

Dos dias 24 a 27 de agosto, a Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados) promoveu a Campanha “Um 
Sapato Pelo Brasil” pelas redes sociais. Ao 
todo, 150 marcas participaram em todo o 
país. Em Nova Serrana, cerca de 20 marcas 
aderiram à ação. O Sindinova promoveu a 
divulgação junto aos associados.

O presidente-executivo da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), Haroldo Ferreira, conta que 
o movimento partiu de uma demanda das 
próprias marcas, que sentiram a necessida-
de de se engajarem em uma ação coletiva, 
com o objetivo de fortalecer a imagem para 
sociedade e mostrar importância do setor 
na geração de emprego. 

“Cada calçado produzido passa pelas 
mãos de cerca de 100 pessoas. No ano pas-
sado, 270 mil pessoas empregadas direta-
mente na atividade produziram 908 mi-
lhões de pares de calçados. O movimento 
foi criado para conscientizar a sociedade 
de que calçados verde-amarelos compra-
dos significam emprego e renda para mi-
lhares de brasileiros”, ressalta o dirigente 
da entidade.

A CAMPANHA
O movimento aconteceu de forma sin-

cronizada nas redes sociais das empresas 
participantes e buscou valorizar o calçado 
verde-amarelo, mostrando sua importância 
social e econômica. A Abicalçados ficou res-
ponsável pelo gerenciamento da Campanha. 
Foi criado um comitê de marketing com 
profissionais do setor para criar as diretri-
zes da iniciativa, que resultou no movimen-

to “Um Sapato pelo Brasil”. 
“A Abicalçados passou todas as dire-

trizes e orientações para que as e empre-
sas pudessem preparar o seu material e 
divulgar em suas mídias sociais, sem que 
tivessem custo com isso e sem que tives-
sem que fazer investimento alto em valores 
para fazer a divulgação”, informou o diretor 
financeiro do Sindinova e Conselheiro Deli-
berativo da Abicalçados, Junior César Silva.

PARTICIPAÇÃO SINDINOVA
A par dos materiais e das informações 

repassadas pela Abicalçados, o Sindinova 
atuou como agente para ajudar a propagar a 
campanha a um número maior de empresas 
e, com isso, conseguir ampliar a adesão.

“No Brasil, temos mais de cinco mil in-
dústrias calçadistas. O Brasil é o 4º maior 
produtor de calçados do mundo, exporta 
para mais de 170 países e, só na indústria 
calçadista, são mais de 300 mil postos de 
trabalhos diretos. E, quando a gente fala 
na cadeia (calçadista), são, aproximada-
mente, um milhão de postos de trabalho. 
O consumidor, muitas vezes, não tem co-
nhecimento do quão pujante, o quão forte e 
representativo é esta indústria para o país”, 
ressaltou Silva.

Confira abaixo as marcas do Polo Cal-
çadista que aderiram à campanha: 

• Amaia
• Amorella
• Batatinha
• Crômic Femme
• GKL Calçados
• Ju-Aninha
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www.maxtr.com.br

Testes deverão ser feitos a partir do 7º dia do início dos sintomas; setor de RH e Departamento de Se-
gurança e Medicina do Trabalho deverão acompanhar os atestados emitidos pela UPA e PSFs

Município adquire testes rápidos para detecção de 
Covid-19

Em virtude dos casos de Covid-19 te-
rem aumentado na cidade e as pessoas, 
consequentemente, terem afrouxado com 
as medidas de segurança, o Sindinova con-
vocou, no dia 24 de agosto, os secretários da 
saúde e indústria e comércio, além de mé-
dicos do trabalho e empresários calçadistas 
para uma reunião em sua sede.

Uma das preocupações era a possibili-
dade de infectados ou suspeitos de Corona-
vírus estarem desrespeitando as orientações 
de isolamento e colocando em risco outras 
pessoas. Em pauta, os industriais buscavam 
informações sobre os procedimentos ado-
tados pela prefeitura e como estavam sendo 
feitas as avaliações, os acompanhamentos 
de casos positivos e suspeitos e a entrega de 
atestados pelos médicos.

A secretária de Saúde, Gláucia Sbampa-
to, afirmou que as orientações repassadas 
ao corpo clínico eram pela adoção do proto-
colo do Ministério da Saúde e explicou como 
se faz as análises de casos suspeitos.

“Todo paciente que chega com algum 
dos sintomas, ele pode ser considerado sus-
peito por síndrome gripal ou doença respi-
ratória aguda, então, notifica-se e esta no-
tificação é como se fosse um protocolo de 
investigação”.

A secretária esclareceu que o período 
de transmissão do vírus dura, em média, 14 
dias e que, após este intervalo de tempo, é 
feita nova avaliação para ver se o paciente 
se recuperou ou não.

“A análise é feita em cima da situação 
clínica do paciente. Quando sabe que a pes-
soa está com suspeita de Covid-19, faz-se 

a investigação e (o paciente) tem que ficar 
em isolamento domiciliar. Hoje, nós temos 
testes rápidos que são feitos a partir do 7º 
dia do início dos sintomas", ressaltou

REGRAS PARA A EMPRESA
O médico do trabalho, Gladstone Alvim, 

citou a Portaria Conjunta nº 20, que estabe-
lece as medidas a serem observadas visando 
à prevenção, controle e mitigação dos riscos 
de transmissão da COVID-19 e recomendou 
aos empresários atenção e aplicação destas 
normas nos ambientes de trabalho.

Gladstone diz que, do segundo ao quar-
to dia, deve-se fazer o teste molecular, do 
sétimo ao décimo dia há dois testes: o teste 
rápido, que mostra o IGM ou IGG (mostram 
a reação dos anticorpos no organismo) e o 
teste sorológico quantitativo.

“Quem é suspeito, tem que ficar sus-
penso do serviço e isolamento domiciliar. 
Enquanto não se têm os resultados dos tes-
tes, não pode liberar o paciente. Se não tiver 
mais sintomas e o teste der negativo, a par-
tir do 10º dia, pode liberá-lo para o traba-
lho”, enfatizou.

ACOMPANHAMENTO
Durante a reunião, os participantes de-

cidiram que os atestados repassados pela 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou 
Programa Saúde da Família (PSF) e apre-
sentados pelos funcionários seriam acom-
panhados pelo setor de Recursos Humanos 
e Departamento de Segurança e Medicina 
do Trabalho da empresa.

“As fábricas precisam ter as ações de 

prevenção, sanitárias e de saúde contra a 
Covid-19. É um risco muito grande manter 
alguém com sintomas de gripe, pois pode 
contaminar outros funcionários. Todos os 
funcionários que estiverem com suspeita e 
procurado a rede pública de saúde, devem 
ser acompanhados pelo RH e pelo médico 
do trabalho da empresa”, orientou o presi-
dente do Sindinova, Ronaldo Lacerda.

Também ficou definido que as empre-
sas deverão reforçar as medidas de preven-
ção no ambiente laboral e orientar os fun-
cionários quanto à proteção fora do local do 
serviço.

Os empresários cobraram da Prefeitura 
uma campanha de conscientização, de forte 
impacto, para que as pessoas usem máscara 
também na rua.

Selma Assis
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Em reunião no Sindinova, fornecedores garantem 
matéria-prima até o fim do ano
Preços altos e limitação de produtos preocupam fabricantes de calçados; fornecedores aumentaram 
capacidade produtiva

Devido à retomada das vendas do se-
tor calçadista e alta do dólar, os preços de 
matéria-prima para fabricação de calçados 
tiveram, nos últimos dias, um expressivo 
aumento.  Com receio de faltar materiais 
no mercado, o Sindinova realizou reuniões 
com fornecedores de PVC.

Nos encontros, presenciais ou on-line, 
os fabricantes de calçados levantaram al-
gumas questões que estão gerando incerte-
zas, principalmente, quanto ao volume e à 
entrega do produto. Os fornecedores apre-
sentaram os motivos da alta demanda, do 
preço e garantiram a matéria-prima a todos 
os clientes. 

Entre os fatores que elevaram o valor do 
produto estão: diminuição da oferta mundial 
da fabricação de resina de PVC, a retomada 
das empesas e reaquecimento da economia. 
A resina de PVC sofreu reajuste em torno de 
44%. Os plastificantes em torno de 56% e os 
expansores, em torno de 33%.

Seguindo este cenário, os preços dos 
derivados de PVC estão em alta e devem su-
bir ainda mais nos próximos dois meses. “O 
mercado não está favorável para vendas de 
calçados programadas a longo prazo, sem 
que o fabricante tenha uma margem e/ou 
condição para repassar possíveis reajustes 
de preços das matérias-primas”, aconse-
lhou o diretor da Max Termoplásticos, Lu-
ciano Soares.

“As matérias-primas principais de 
nosso negócio subiram também. É o que 
está acontecendo com a óleo de soja, que é 
um dos componentes plastificantes de nos-
sos produtos. Aumentou 55%, então temos 
escassez de resina de PVC e de óleo de soja”, 
explicou o proprietário da Lev Termoplásti-
cos, Anselmo Almeida.

CAPACIDADE PRODUTIVA
Os fornecedores garantiram que irão 

atender a todos os clientes, porém não sa-
bem precisar se o preço irá estagnar ou au-
mentar nos próximos meses.  O diretor de 
Negócios da FCC Componentes, Marcelo 
Garcia, afirmou que a empresa está inves-
tindo na planta mais moderna de PVC, na 
Bahia, e acredita que o problema de limita-
ção do produto só será normalizado após o 
mês de março de 2021. 

“Na nossa ótica, este problema não se 

resolve até março do ano que vem. Estamos 
buscando soluções com parceiros fora do 
Brasil, que não foram tão afetados. Estamos 
dependendo de remessas de cargas de PVC 
Expandido para solucionar, principalmen-
te, o mercado de Nova Serrana”, ressaltou 
Garcia. O diretor reforçou, ainda, que há na 
linha de produção o PVC Micro Expandido e 
assegurou que a partir do ano que vem vai 
aumentar a capacidade instalada e oferecer 
toda a linha completa de PVC.

De acordo com Luciano Soares, neste 
ano, a Max Termoplásticos aumentou a ca-
pacidade produtiva em 30% com o ajuste de 
maquinários e aumento de turnos para con-
seguir atender aos fabricantes de calçados.

“Em torno de 90% dos nossos clientes 
já se programaram para o mês de setem-
bro. Para os próximos meses, iremos liberar 
as vendas, gradativamente, de acordo com 
nossa capacidade produtiva e dos preços 
das matérias-primas”, salientou.

Almeida afirmou que conseguiu au-
mentar um pouco a produção, devido aos 
ajustes de maquinários e que dará preferên-
cia aos clientes que já estavam trabalhando 
com a empresa.

“Iremos atender até dezembro os clien-
tes que estavam mantendo a média de com-
pra conosco, não conseguimos atender além 
disso. Será feita uma média de compra e os 
clientes serão 100% atendidos”, assegurou.

MIGRAÇÃO PARA TR
Os fornecedores perceberam que al-

guns clientes migraram, parcialmente, suas 
coleções para o TR, já que os preços destes 
materiais estão estáveis.

Muito diferente dos meses anteriores 
à pandemia, o cenário vivenciado hoje pelo 
setor calçadista requer outras estratégias. O 
presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda, 
falou sobre o contexto atual e a necessidade 
de rever os preços dos calçados.

“Nas últimas semanas, observamos 
grandes aumentos no preço e de limitação 
de matérias-primas, isso causou gran-
de preocupação nas fábricas locais. Todos 
que participaram das reuniões chegaram à 
conclusão de que está difícil estabelecer os 
preços para venda de produtos em novem-
bro, em razão da falta de base de preços de 
matéria-prima”, ressaltou Lacerda.

Selma Assis

Selma Assis

Selma Assis



6 Sim, nós temos o melhor da moda 16/09/2020 A 15/10/2020 – JORNAL SINDINOVA

SHOPPING DOS CALÇADOS SÍLVIA FASHION

LOJAS VITAL

LOJAS ANITA

CALÇADOS FLATOS XNELARIA

Meses de agosto e setembro seguem movimentados no CPN
Seis grandes redes de lojas fizeram 

atendimentos no Centro de Promoção de 
Negócios nos meses de agosto e setembro. 
Com os estoques de calçados em baixa, os 

lojistas vieram à Nova Serrana para repor 
as mercadorias prevendo um fluxo maior 
de vendas no fim do ano.

50% dos atendimentos foram de lojis-

tas do estado de São Paulo, como: a Síl-
via Fashion, Calçados Flatos e Xnelaria. O 
Shopping do Calçado, do Rio Grande do 
Sul, as lojas Anita, do Mato Grosso do Sul e 

também as Lojas Vital, da Paraíba, marca-
ram presença no CPN, neste período.

 Confira abaixo os registros dos aten-
dimentos:
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Sindinova faz entrega oficial de mais 15 respiradores 
doados pela FIEMG
Aparelhos foram destinados ao Hospital São José e à UPA; número de paciente graves de Covid-19 aumentam 
significativamente

O Sindinova realizou, no dia 16 de 
setembro, a entrega oficial dos 15 res-
piradores doados pela Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(FIEMG) à Nova Serrana por indicação do 
Sindicato. Destes, 10 já estão no Hospi-
tal São José e cinco na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). Os profissionais de 
saúde passarão por treinamento para 
utilização dos aparelhos. 

A ação é uma parceria da FIEMG com 
a empresa TACOM que desenvolveu o 
sistema em 45 dias, em larga escala e a 
baixo custo.  Após três meses de exausti-
vos testes, a ANVISA aprovou o mecanis-
mo. Em todo estado, 1.600 equipamentos 
estão sendo distribuídos a hospitais e 
municípios. 

Na região centro-oeste, 12 cidades 
foram agraciadas com 141 aparelhos. Para 
o presidente do Sindinova, Ronaldo La-
cerda, os equipamentos vêm num mo-
mento propício para a atual situação de 
contaminados na cidade e serão de grande 
proveito para assistência aos pacientes.

“Temos que agradecer especialmen-
te à FIEMG, que viabilizou e financiou 
estes equipamentos juntamente com 
grandes indústrias mineiras. Solicitamos 
15 respiradores para Nova Serrana e fo-
mos atendidos”, disse Lacerda.

“O nosso sentimento é de gratidão, 
principalmente, porque neste mês de se-
tembro, o número de casos aumentou e 

os respiradores chegaram num momen-
to certo. Vão proporcionar um melhor 
atendimento para nossos pacientes e 
maior segurança no tratamento”, frisou 
o diretor Administrativo do hospital São 
José, Lucas Rafael Diniz.

AUMENTO DE CASOS
No boletim divulgado pela Prefeitu-

ra, Nova Serrana possui hoje 748 casos 
confirmados, além de 13 óbitos e mais 
sete sob investigação. Segundo Diniz, 
atualmente a unidade hospitalar está 
com a situação mais agravante, sendo 
sete pacientes intubados e 10 na enfer-
maria devido à Covid-19.

Lacerda reforçou a necessidade de 
todos se conscientizarem e se protegerem 
da doença. “Ficamos alegres por receber 
os respiradores, mas ao mesmo tempo 
estamos muito preocupados. Os casos 
de internação e, principalmente, os ca-
sos graves de Covid-19, têm aumentado 
muito. Infelizmente, temos visto pessoas 
perdendo a vida por conta desta doença, 
temos que fazer de tudo para ter todos os 
recursos e tratar as pessoas”, ressaltou. 

CONSCIENTIZAÇÃO
Diante do aumento expressivo de 

casos e do relaxamento aos cuidados, 
Lacerda salientou que todos devem fis-
calizar, e caso algum local não esteja 
cumprindo as normas de segurança e 

Pequenas, Médias e Grandes Empresas 
Desconto Especial para Associados SINDINOVA

Empresarial ResidencialAutomóvel e Frota

Vida individual
e Grupo

Garantias
ContratuaisResp. Civil Geral

(31) 3396-3573
(31) 99231-5522

www.aplseg.com.br
calculo@aplseg.com.br

Apoiamos o projeto
Médicos sem fronteiras

Selma Assis

proteção, devem ligar para a Vigilância 
Sanitária, no telefone 37-3226-9014.

“É necessário que as pessoas conti-
nuem se cuidando, evitem aglomerações, 
principalmente, nas ruas, indústrias e 
comércios. Estamos num momento de 
procurar todas as ajudas possíveis para 
tratar todas as pessoas acometidas pela 
doença, mas precisamos também que 
todos nós trabalhemos na prevenção do 

Coronavírus”, finalizou.
Estavam presentes também no encon-

tro o presidente do Credinova e vice-presi-
dente do Sindinova, Pedro Gomes, o diretor 
financeiro do Sindinova, Junior César Silva, 
o presidente da CDL de Nova Serrana, Ri-
naldo Correa, a secretária de Saúde, Gláu-
cia Sbampato, o médico Dr. Renato Macha-
do e o diretor Administrativo do Hospital 
São José, Lucas Rafael Diniz.
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Impactadas pelas instabilidades no 
mercado internacional, especialmente nos 
Estados Unidos, as exportações de calçados 
registraram quedas de 32,7% em receita e 
25,2% em volume entre janeiro e agosto na 
relação com igual período do ano passado. 
No total, foram embarcados 56,4 milhões 
de pares, que geraram US$ 437,15 mi-
lhões. No recorte de agosto, foram expor-
tados 7,27 milhões de pares por US$ 57,9 
milhões, quedas de 26,7% em volume e de 
30% em receita na relação com o mesmo 
mês de 2019. 

Embora a queda dos embarques deva 
arrefecer nos últimos meses de 2020, o 
presidente-executivo da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calçados (Abicalça-
dos), Haroldo Ferreira, ressalta que o ano 
deve fechar com um revés na casa de 27% 
em relação a 2019. 

“A pandemia do novo coronavírus im-
pactou profundamente o mercado interna-

cional. Além de perdermos espaço em mer-
cados importantes, caso dos Estados Unidos, 
tivemos uma recuperação mais rápida da 
indústria chinesa, que inflou a concorrência 
internacional”, explica o dirigente. 

Segundo o executivo, nem mesmo o 
dólar valorizado tem sido o suficiente para 
impulsionar os embarques de calçados. 
“O mundo ainda está com muitas restri-
ções, especialmente para encontros físicos. 
Exemplo disso é a italiana Micam Milano, 
maior feira mundial do setor, que terá a 
participação de apenas nove marcas brasi-
leiras, todas com representação local,  em 
função da restrição para entrada de bra-
sileiros na Itália - ano passado foram 76 
marcas”, acrescenta. 

DESTINOS
Entre janeiro e agosto, o principal des-

tino do calçado exportado pelo Brasil foi os 
Estados Unidos. No período, os norte-ame-

ricanos importaram 5,88 milhões de pares, 
que geraram US$ 95,26 milhões, quedas 
tanto em volume (-26,8%) quanto em re-
ceita (-30,8%) em relação ao período cor-
respondente do ano passado. 

O segundo destino dos oito meses foi 
a Argentina, para onde foram embarcados 
4,2 milhões de pares que geraram US$ 43,33 
milhões, quedas de 27,7% e 33,8%, respec-
tivamente, ante 2019. 

Já o terceiro destino do ano foi a Fran-
ça. Nos oito meses, os franceses importa-
ram 4,28 milhões de pares, que geraram 
US$ 38,28 milhões, quedas tanto em volu-
me (-13,2%) quanto em receita (-3,5%) na 
relação com igual período do ano passado. 

IMPORTAÇÕES
As importações de calçados caíram 

menos do que as exportações, piorando a 
balança comercial brasileira do setor em 
31,7%, ou em US$ 16 milhões somente em 

Exportações de calçados caíram 32,7% até agosto
agosto. 

Nos oito meses, entraram no Brasil 16 
milhões de pares de calçados por US$ 213 
milhões, quedas de 18,3% em volume e de 
13,7% em receita na relação com igual perí-
odo do ano passado. 

As principais origens seguem sendo os 
países asiáticos Vietnã, Indonésia e China, 
que respondem por mais de 86% das im-
portações totais. “São calçados que entram 
no Brasil com dumping, ou seja, com preços 
muito abaixo dos praticados pelo mercado, 
provocando uma concorrência desleal com 
os produtores nacionais. E é justamente por 
isso que estamos entrando com pedido para 
renovação do direito antidumping contra o 
calçado chinês, o estendendo também con-
tra produtos provenientes do Vietnã e da 
Indonésia”, explica Ferreira, ressaltando 
que o direito contra o produto chinês vence 
em março do próximo ano. 
Fonte: Abicalçados
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Segurança e proteção é um 
direito de todos.

Cuidar da sua segurança 
é a nossa missão.
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Opinião

Impactos da pandemia no comércio 
exterior

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Em relatório divulgado no mês passado 
a OMC (Organização Mundial do Comércio) 
estimou que, devido aos efeitos econômicos 
do Covid-19, a corrente de comércio global 
deverá apresentar, em 2020, uma forte re-
tração, cuja queda esperada deve se situar 
no intervalo de 13% a 32%.

Este intervalo tão amplo na projeção, 
de acordo com a entidade, deve-se as di-
ficuldades para se realizar previsões diante 
do caráter incerto dos efeitos da pandemia. 
Todavia, mesmo que fique mais próxima do 
piso da projeção, tal queda será ainda mais 
intensa do que a observada durante a crise 
do subprime em 2008/09.

Apesar da singularidade do evento res-
ponsável por números tão adversos (o co-
ronavírus), a preocupação reside no fato 
de que o mundo já vinha apresentando, 

mesmo antes da pandemia, sinais de arre-
fecimento no ritmo do comércio exterior, 
devido à desaceleração econômica global, 
aos receios causados pelo Brexit e também 
à exacerbação do protecionismo inaugurado 
pelas tensões comerciais entre China e EUA.

Para exemplificar, o ritmo de expansão 
do comércio internacional, que em 2017 ha-
via sido de 4,6%, caiu para 3,0% em 2018 
e, de acordo com o relatório divulgado pela 
OMC, em 2019 apresentou contração de 
0,1%.

Segundo o mesmo relatório, as regiões 
mais afetadas pelo declínio das exportações 
neste ano serão a América do Norte, com 
uma contração que pode chegar a 40,9%, e 
a Ásia com recuo de até 36,2%. Na América 
Latina, o recuo previsto deverá se situar en-
tre 12,9% e 32,8%.

Para a OMC os setores que serão mais 
impactados serão aqueles que apresentam 
cadeias produtivas mais sofisticadas, tais 
como o setor automobilístico e o de ele-
trônicos. O documento, embora ressalte as 
incertezas presentes nas estimativas, des-
taca que a recuperação do fluxo de comércio 
global deverá ocorrer já em 2021, com uma 
expansão entre 21% e 24%.

Diante deste cenário, e dado o desejo do 
governo brasileiro (ao menos no discurso 
das autoridades econômicas) de abrir mais 
suas fronteiras e ser um player relevante no 
comércio internacional, tal contexto pode 
se transformar em oportunidade.

Todavia, para se beneficiar deste ce-
nário, será necessário superar problemas 
endêmicos, entre os quais podemos men-
cionar a elevada carga tributária, a baixa 

produtividade da mão de obra e a carência 
de investimentos em setores chaves, entre 
os quais podemos citar os de energia, trans-
porte, portos e aeroportos.

O certo é que, mesmo diante de um 
quadro mais otimista para 2021, as incerte-
zas sobre a economia internacional ainda se 
fazem muito presentes.

Questões como as de quando have-
rá uma vacina confiável para a pandemia, 
a escalada das rivalidades entre as duas 
superpotências e as consequências, sobre 
as contas públicas e sobre a trajetória do 
endividamento, dos gastos executados no 
combate à pandemia, merecerão atenção e 
deverão ser acompanhados de perto, pois 
podem vir a afetar a dinâmica do comércio 
exterior brasileiro.
Fonte: Exclusivo.com

Colunista: Orlando Assunção Fernandes
Economista
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Opinião

Nova Minas

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

A aprovação da reforma da previdên-
cia no serviço público de Minas Gerais 
pela Assembleia Legislativa mostra que 
os nossos deputados estaduais têm clara 
consciência de que a missão primordial do 
parlamento é criar leis que efetivamente 
contemplem os reais interesses do estado 
e de sua população. A decisão vai permitir 
que o governo inicie o processo que via-
bilizará o equilíbrio das contas públicas, 
hoje sufocadas por um bilionário e cres-
cente déficit fiscal que impede o Estado 
de prover serviços de qualidade em áreas 
essenciais – saúde, educação, segurança 
pública – e interfere até no pagamento dos 
servidores públicos, que há mais de cinco 
anos recebem com atraso.

Têm, portanto, o reconhecimento da 
indústria, e os nossos cumprimentos, a 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os 
deputados estaduais, o governador Romeu 
Zema e sua equipe. Todos, unidos, traba-
lham para criar em nosso estado uma le-
gislação previdenciária moderna e justa. 
De fato, a partir da proposta inicial enviada 
pelo Executivo, os deputados, inclusive os 
da oposição, propuseram aperfeiçoamen-
tos importantes que, a um só tempo, pre-
servam a eficácia econômica e financeira 

da reforma e nela introduzem dispositivos 
efetivos de justiça social.

O princípio fundamental é o de que 
quem ganha mais paga mais – e quem ga-
nha menos paga menos. Justo e necessário, 
esse critério está presente especialmente 
na definição das alíquotas da contribui-
ção previdenciária paga pelos servidores 
públicos. Enquanto na proposta inicial ela 
variava entre 13% e 19%, no texto final, 
alterado pelos deputados, os percentuais 
foram reduzidos e ficam entre 11% e 16%, 
de acordo com as faixas salariais dos ser-
vidores.

Também a fixação da idade míni-
ma para aposentadoria – 62 anos para 
mulheres e 65 anos para homens – se 
fundamenta nas mudanças no perfil de-
mográfico dos brasileiros, considerando 
especialmente o quesito “expectativa de 
vida”. A reforma aprovada na Assembleia 
também cria regras de transição para fun-
cionários que estejam próximos da apo-
sentadoria e também para servidores de 
áreas especiais, como a segurança pública.

Com a aprovação da reforma da previ-
dência, começa a ficar para trás o cenário 
preocupante que apontava para a falência 
do Estado, para a “quebradeira” definiti-

va. Os números que precisamos reverter 
são verdadeiramente dramáticos. Em va-
lores atualizados, o déficit na previdência 
dos servidores públicos mineiros, acumu-
lado ao longo dos últimos anos, já atinge 
R$ 130 bilhões – deste total, R$ 85,8 bi no 
período 2013/2020. Na verdade, os núme-
ros das despesas com pessoal, ativo e ina-
tivo (aposentados e pensionistas), expli-
cam o grave desajuste 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 atin-
giu R$ 52 bilhões – ou seja, 81% da receita 
é consumida com o pagamento de servi-
dores. Sobra menos de 20% para realizar 
investimentos em áreas essenciais para a 
população – saúde, educação, segurança 
pública e infraestrutura de apoio ao setor 
produtivo, indispensável para que a eco-
nomia possa funcionar com competitivi-
dade. Na prática, o Estado vive para cobrar 
impostos e pagar o funcionalismo. Essa 
é a realidade que começa a mudar com a 
aprovação da reforma da previdência es-
tadual.

A brisa das grandes reformas estru-
turais, que começamos a sentir em Mi-

nas Gerais, sopra também no plano fede-
ral, na mesma direção. Depois de décadas 
de omissão e postergação, conseguimos 
aprovar a reforma da previdência, com 
efetiva e decisiva participação da socie-
dade brasileira e do Congresso Nacional, 
pondo fim a uma legislação do século 
passado, obsoleta e geradora de injustiça 
social e privilégios inaceitáveis. Neste mo-
mento, novas e ansiadas reformas entram 
em pauta. Já está no Congresso Nacional a 
proposta da reforma tributária e, há pou-
cos dias, o presidente Bolsonaro encami-
nhou ao Congresso Nacional a proposta da 
reforma administrativa.

São, ambas, absolutamente necessá-
rias e urgentes, no objetivo de reduzir o 
tamanho do Estado brasileiro, que assu-
miu proporções paquidérmicas e esmera-
-se em gastar muito e mal – um estado 
que, em vez de servir à sociedade, dela se 
serve. Hoje, a carga tributária brasileira, 
somada ao déficit anual, beira os 40% do 
Produto Interno Bruto. A maior parte des-
se gigantesco bolo tributário destina-se 
ao pagamento do funcionalismo. Como 
mostra a proposta orçamentária encami-
nhada na última terça-feira ao Congres-
so Nacional, 95% dos gastos do governo 
estão previamente “carimbados” e des-
tinam-se, principalmente, ao pagamento 
dos servidores públicos – ativos e inativos 
(aposentados e pensionistas). Para inves-
timentos, sobra quase nada – cerca de R$ 
42 bilhões (0,6% do PIB).

Na prática, como mostram os núme-
ros da carga tributária e do orçamento, o 
Estado brasileiro existe, hoje, para cobrar 
impostos e pagar o funcionalismo público. 
Por isso, é necessário reduzir o seu traba-
lho e recolocá-lo no caminho certo, que é 
o de servir a sociedade. Para isso, é funda-
mental e urgente fazer as reformas tribu-
tária e administrativa.

Fonte: Sistema FIEMG

Colunista: Flávio Roscoe
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Sistema FIEMG
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