RETROSPECTIVA 2019

EDIÇÃO ESPECIAL

RETROSPECTIVA

2019

2

EDIÇÃO ESPECIAL – RETROSPECTIVA 2019

Editorial

PRESIDENTE:
RONALDO ANDRADE LACERDA

Chega ao fim mais um ano em que
tivemos grandes conquistas para o Polo
Calçadista de Nova Serrana. Foram 12
meses de trabalho árduo, esforço mútuo
e a certeza de que juntos somos e podemos mais.
A nova diretoria, empossada em janeiro, deu continuidade aos projetos de sucesso
das gestões anteriores e igualmente trouxe
inovações. As feiras tiveram destaque com
os incentivos aos lojistas e também com a
vinda de importadores. Ainda no início do
ano foi lançada a campanha de valorização
do Polo com grande adesão na cidade. Tivemos também a presença do governador de
Minas Gerais, Romeu Zema, na 23ª Fenova

e em uma reunião no Sindicato com a presença de várias autoridades.
As parcerias com a FIEMG, SEBRAE,
SESI, IEL, SENAI, mantiveram-se fortes e
fomentaram nosso progresso em busca do
desenvolvimento de nossas empresas. A
colaboração da Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas de Minas Gerais (FCDL/
MG) e da CDL de Nova Serrana na divulgação de nossas feiras também propiciou
grandes avanços e estreitou os laços entre
indústria e comércio.
Desta aliança, surgiu o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em que
industriais e comerciantes buscam levantar
as demandas de maior carência na cidade,

apresentá-las aos órgãos públicos e buscar
soluções.
O Centro de Promoção de Negócios
(CPN) recebeu 17 rodadas de negócios durante o ano, impulsionou as vendas e fortaleceu o mercado com produtos de qualidade e bom gosto. Os cursos e palestras
realizadas ampliaram os conhecimentos e
propiciaram maior participação com temas
de grande relevância. Assim, convido você a
percorrer as páginas desta edição especial e
relembrar parte de nossas realizações.
Que você tenha um fim de ano com muita
paz, saúde e união, e que os desafios do próximo ano se transformem em oportunidades
de crescimento e realizações. Boa leitura!
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Melhores do ano recebem homenagens no 18º Jantar de
Confraternização

8
1
jantar de confraternizacao
0

06 dez 2019

Em noite solene, o Sindinova irá prestar
homenagens às empresas e personalidades
que se destacaram no ano de 2019. A entrega dos troféus ocorrerá no dia 6 de dezembro, no Araguaia Campestre Clube. O Jantar
de Confraternização terá início às 21h.
Os agraciados foram escolhidos pelos

associados do Sindicato e, em duas categorias, pela diretoria. Conheça quem serão os
homenageados da noite:
CATEGORIAS ELEITAS PELOS
ASSOCIADOS DO SINDINOVA:

Empresa Revelação: LINC Calçados

21h

Empresa Destaque: Zareia Calçados
Fornecedor Destaque: Kapão Componentes
Lojista Destaque: Taka Taka
Mérito Industrial: João Sebastião Neto
CATEGORIAS ELEITAS PELA
DIRETORIA DO SINDINOVA:

Personalidade do polo de Nova Serrana: Júlio
César Moraes, proprietário da Leder Representações
Promotor do Desenvolvimento Social: Paulo
Soares de Freitas, Sargento da Polícia Militar e coordenador do Programa Educacional
de Resistência às Drogas (PROERD)
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Sindinova e entidades parceiras fortalecem indústrias
e promovem conhecimentos aos associados

Sempre em busca de oferecer ao Polo
Calçadista crescimento e desenvolvimento profissional, o Sindinova promoveu, ao longo de 2019, cursos, palestras,
workshops e seminários. Em parceria
com o SENAI e SEBRAE também foram
realizados diversos treinamentos.
Dentre os cursos realizados pelo Sindicato, destacam-se o de Vendas em Pro-

gramação Neurolinguística (muito procurado pelos representantes e vendedores
das fábricas), de Oratória e de Liderança e
Trabalho em Equipe. Ao todo, 117 pessoas
foram capacitadas em importantes áreas,
tais como: comercial, comunicação e gestão. Em nove palestras ocorridas durante
o ano, cerca de 650 pessoas marcaram
presença.

Junto com o SENAI, foram realizados
cursos na área de produção, departamento pessoal e fiscal, somando um total de
103 participantes.
Já o SEBRAE trouxe informações nos
âmbitos do empreendedorismo e também estratégias na utilização das mídias
sociais. Em destaque, tivemos o curso
Bootcamp e a palestra Educação Empre-

endedora, voltada para o ambiente empresarial.
As palestras sobre Marketing Digital
e Novas Tecnologias, Transformação Digital e Gestão de Vendas promoveram novos conhecimentos sobre o mundo virtual
e suas diversas possibilidades. No total,
233 pessoas participaram dos eventos realizados junto ao SEBRAE.

www.maxtr.com.br

LANÇAMENTO

PVC
Micro-Expandido
Max Plus
Excelente rendimento

Maior produtividade

Melhor ciclo de injeção

Ótimo acabamento

Solicite
uma amostra
e comprove!

Saiba mais com
nossos representantes:

KELSON
37 99943-3564 VIVO
MARCOS
37 99147-4712 TIM
37 99973-9880 CTBC
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Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
apresenta campanha de trabalho
Proposta pretende contar com o apoio e participação de toda sociedade
O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social está lançando, neste mês,
suas propostas para Nova Serrana. O intuito é trabalhar ações eficazes para que se
tenha uma Cidade Limpa, Trânsito Seguro e
Transparência na Política.
As artes serão divulgadas em vários
pontos da cidade, por meio de outdoors,
panfletos e propagação nas mídias sociais.
Um vídeo também está sendo produzido
para divulgação nas redes.
Segundo o presidente do Sindinova,

Ronaldo Lacerda, os maiores gargalos que
a cidade enfrenta hoje passa pelos motes
citados acima e salienta a importância da
atuação de toda a sociedade para que faça
parte junto à campanha.
“Identificamos estes três temas que
consideramos de muita relevância para o
Conselho trabalhar com as autoridades e
também com a população. A responsabilidade é de todos nós. Uma sociedade só vai
bem quando existe a participação de todos”, enfatizou Lacerda.

Confira abaixo os temas da campanha apresentados pelo Conselho:

PRINCIPAIS OBJETIVOS

O Conselho tem como fundamento cobrar dos poderes executivos e legislativos
políticas públicas, identificar e propor ações
e projetos relevantes e promover o diálogo
entre os parceiros envolvidos no desenvolvimento econômico e social do município.
Para o presidente da CDL, Jonas Galvão,
a cidade carece de programas sociais e
de desenvolvimento e se faz necessário
um esforço conjunto e uma cobrança
efetiva para que se possa atingir esta fi-

nalidade.
“Precisamos que a nossa cidade
cresça com infraestrutura e mobilidade urbana compatíveis para que a nossa
classe trabalhadora tenha uma melhor
qualidade de vida. E, só com a união da
classe empresarial e poder público isso
será possível. Teremos a árdua tarefa
de convencer a todas as classes políticas
que Nova Serrana está acima tudo”, ressaltou Galvão.
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Fimec reúne cadeia coureiro-calçadista em março
de 2020
Maior feira do setor da América Latina prepara ações para 44ª edição, que acontecerá na Fenac, em
Novo Hamburgo/RS

A Fimec (Feira Internacional de Couros,
Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes) é a única feira do mundo que tem
tudo, pois reúne toda a operação do setor
coureiro-calçadista em um mesmo local. A
44ª edição já está marcada para 10, 11 e 12 de
março de 2020, das 13 às 20 horas, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo/RS.
Da produção à logística, a feira apresentará
novidades em couros e peles, produtos químicos, componentes, máquinas, tecnologia
e inovação para todo o setor calçadista.
Reconhecida como a maior feira do
setor da América Latina, durante três dias
a Fimec reunirá centenas de expositores

com lançamentos de produtos, tecnologias
e serviços, além de milhares de visitantes
qualificados de todo o mundo, proporcionando o ambiente ideal para prospecção e
fechamento de negócios. A feira ainda oferecerá diversas atrações, como a Fábrica
Conceito, espaço que mostra a produção de
calçados em tempo real, com o objetivo de
apresentar ao visitante a aplicabilidade dos
processos tecnológicos e produtos expostos
no evento. Outro diferencial é o Fórum Fimec, que já está confirmado para a próxima
edição da feira e busca gerar conhecimento
sobre novas tecnologias, negócios e inovação, trazendo profissionais renomados a
nível nacional e internacional.

O diretor-presidente da Fenac, Marcio
Jung, explica que já estão sendo organizadas
as ações da Fimec 2020 para mais uma edição
de sucesso. “O objetivo da Fenac é proporcionar o ambiente adequado para que ocorram
negócios durante a Fimec, buscando trazer
visitantes qualificados e oferendo atrações
para que a feira e todo o setor coureiro-calçadista cresçam a cada edição”, destaca.
A 44ª Fimec é uma realização da FENAC
S/A e conta com patrocínio da Sicredi Pioneira
RS e Transduarte. A feira ainda tem apoio da
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e das
entidades setoriais: ABICALÇADOS, ABQTIC,
ABRAMEQ, ACI-NH/CB/EV, AICSUL, ASSINTECAL, CICB, FIERGS, IBTEC e SEBRAE/RS.

Evento: 44ª Fimec (Feira Internacional
de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos
para Calçados e Curtumes)
Data: 10 a 12 de março de 2020
Horário: 13 às 20 horas
Local: Fenac - Novo Hamburgo/RS,
Brasil
Mais informações: acesse www.fimec.
com.br e acompanhe nas redes sociais
@feirafimec.

i
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Feiras impulsionaram o setor de exportação de
calçados
Pela primeira vez, Sindinova traz importadores à Nova Serrana

NOVA SERRANA FEIRA E MODA

O ano de 2019 iniciou e termina com
muita intensidade para o Polo Calçadista.
A começar pela Nova Serrana Feira e Moda
(NSFM), ocorrida em janeiro, em São Paulo, e
que deu novo ânimo aos fabricantes. Já havia
uma grande expectativa de melhora na economia com o novo governo e a perspectiva de
aquecimento das vendas. A feira foi um sucesso de público e de negociações comerciais.
Em janeiro de 2020, será realizada a
terceira edição da NSFM. 135 marcas já confirmaram presença. São aguardados cerca
de três mil visitantes no Anhembi Eventos.
No espaço de 4500 mil metros quadrados,
os fabricantes apresentarão a coleção outono-inverno 2020.

FENOVA

Em março, foi realizada a 23ª edição
da Feira de Calçados de Nova Serrana (FENOVA). O evento contou com a presença de
várias autoridades, dentre elas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Com 150
marcas em exposição, a feira fechou com
sucesso total.
Por meio do programa de indicação, 87
lojistas receberam cortesias de passagem,
hospedagem e translado para a feira. As novidades não pararam por aí. Pela primeira
vez, foi anunciada a campanha Lojista Premiado. A cada 300 pares comprados, o cliente teria direito a um cupom para concorrer
a notebooks e smartphones. O estímulo re-

forçou as vendas e movimentou os estandes.
O lançamento da Campanha de Valorização do Polo Calçadista de Nova Serrana,
com o slogan Anda Comigo, ocorreu durante a solenidade de abertura da 23ª Fenova.
A ação, de iniciativa do Sindinova, teve por
objetivo conscientizar os fabricantes sobre
os conceitos e valores de seus produtos e a
importância para o desenvolvimento econômico de todo o Polo.
Já na 24ª edição da Feira, ocorrida em
agosto, 120 lojistas vieram através do programa de cortesias. Pela primeira vez, o
Sindinova, por meio do núcleo de exportação, e o Centro Internacional de Negócios da
FIEMG trouxeram 15 importadores da América do Sul e Europa. 60 indústrias do Polo
aderiram ao Projeto Exportação Fenova.
Após o sucesso na edição anterior,
a campanha Lojista Premiado voltou na
24ª Fenova. Desta vez, foram sorteados 15
smartphones Samsung A10 para os lojistas
e três para vendedores que prestaram um
bom atendimento na feira. Para atrair mais
lojistas nacionais na Fenova, foi feita uma
campanha entre os vendedores das empresas expositoras.

CPN

O Centro de Promoção de Negócios realizou 17 rodadas de negócios entre os associados do Sindinova e lojistas convidados
pela entidade sem custo para as partes. O
espaço movimentou, mais de R$ 3 milhões
e cerca de 150 mil pares vendidos.

FEBRAC

Outro evento realizado com grande
êxito pelo Sindinova em 2019 foi a 12ª edição da Febrac. Com intensa visitação nos
três dias e comercializações efetivadas, fornecedores já consideram a feira a melhor
dos últimos anos. Foram, ao todo, 95 expositores dentre máquinas e componentes que
compõem o universo dos calçados.
Durante a 12ª edição da Febrac, o Sindinova, a CDL de Nova Serrana, o SEBRAE e
a empresa expositora Vítor Máquinas sortearam diversos brindes para os industriais e
visitantes da feira.

NÚCLEO DE EXPORTAÇÃO

No mês de junho, iniciaram-se no
Sindinova as movimentações para realizar
comércio internacional com as fábricas do
Polo. O objetivo é apoiar os associados por
meio de orientações e suporte em todo o
processo de exportação.
Para auxiliar os empresários a iniciar
ou potencializar o comércio exterior, o Sindinova contratou dois agentes de exportação. Mário Menezes e Ana Luísa Gomes
atuam dentro do Sindicato dando assistências às fábricas com as traduções de inglês
e espanhol. Além disso, os agentes auxiliam
os empresários em todo o suporte comercial e logístico necessário para o processo de
exportação.
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Consultorias prestadas pelo Sindinova auxiliaram os
associados em diversas áreas

Para amparar os associados em diversos assuntos sejam relacionados ao direito,
às questões ambientais ou mesmo para indicações em linhas de crédito, o Sindinova
buscou especialistas e ofereceu estes serviços ao longo do ano.
As consultorias jurídicas, especializadas em direito do trabalho, orientaram os
empresários sobre normas e ações trabalhistas. De janeiro a novembro, a advoga-

da do Sindinova, Dra. Sandra Vitor, prestou
1243 atendimentos até o dia 25 de novembro, 22,46% a mais que em 2018.
Também na área jurídica, o advogado, Dr. Gilson Pereira, prestou orientações
sobre leis trabalhistas, contratos, normas
regulamentadoras, portaria 240 e demais
assuntos relativos ao empresariado quanto
às legislações. O especialista realizou, até
novembro, 115 atendimentos em diversos

assuntos para 74 empresas que procuraram
o seu serviço.
Outra consultoria que beneficia a competitividade do associado é a realizada pela
analista de negócios da FIEMG, Marcelle
Calábria. Ela orienta as empresas sobre linhas de crédito direcionadas ao setor calçadista. Os 85 atendimentos e 26 operações
liberadas de janeiro a outubro totalizaram
R$ 2.895.526,32, 7% a mais que em 2018.

Em parceria com a FIEMG, o Sindinova promoveu assessoria sobre as normas de
licenciamento ambiental, obrigações legais
e defesa de interesses para o segmento de
fabricação de calçados. Somente neste ano,
o analista ambiental da FIEMG, Túlio de Sá,
atendeu 25 empresas, realizou 2 cursos com
39 indústrias participantes e apresentou uma
palestra sobre fiscalização ambiental em que
mais de cem pessoas estiveram presentes.
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Cobrança Bancária do Sicoob.
Soluções para fábricas, com tarifas
que transformam custos em benefícios.

Parece que foi pensada para o seu negócio.
E foi mesmo
• Registro de boletos on-line.
• 2ª via de boletos atualizados.
• Ferramenta de gestão on-line e gratuita.
• Antecipação de recebíveis no mesmo dia mediante análise de crédito.

Procure sua cooperativa e negocie.

Ouvidoria: 0800 725 0996
Atendimento: seg. a sex. - das 8h às 20h
www.ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditivos ou de fala:
0800 940 0458 | sicoob.com.br

