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Empretec terá mais uma edição em Nova 
Serrana nos dias 13 a 18 de abril.  As inscrições 
são gratuitas e podem realizadas através do 
site do SEBRAE.

Entre os dias 17 e 19 de março, ocorre a tra-
dicional Feira de Calçados de Nova Serrana 
(Fenova). Cerca de 100 marcas do Polo já 
confirmaram presença e espera-se a visita-
ção de dois mil lojistas.

A 5ª edição do VEMPRAMINAS ocorreu 
em Nova Serrana no dia 3 de fevereiro. 
Empresários puderam conhecer de perto 
as políticas de incentivo ao crescimento 
econômico do estado
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Salão de Tendências apresentou produtos 
direcionados para o Polo Calçadista de 
Nova Serrana

POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA:
O BRASIL INTEIRO ANDA COM A GENTE.
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SEBRAE Minas abre inscrições para o 
Empretec em Nova Serrana
Curso começa em abril e as inscrições vão até o dia 27 de março

Em formato de seminário, o Empre-
tec terá mais uma edição em Nova Serra-
na nos dias 13 a 18 de abril, no Sindinova. 
Ministrado exclusivamente pelo SEBRAE, 
o curso tem duração de seis dias e visa 
estimular os participantes a potencializar 
dez características empreendedoras ca-
pazes de transformar os seus negócios e 
as suas vidas. 

De acordo com o analista técnico do 
SEBRAE Minas, Dênis Magela, o Empre-
tec é uma solução desenvolvida pela ONU, 
que identifica, estimula e desenvolve o 
comportamento empreendedor e, em 
Nova Serrana, será realizado em parceria 
com o Sindinova, o Sicoob Credinova, a 
CDL e a Prefeitura Municipal, por meio da 
sala Mineira do Empreendedor. 

“O curso utiliza uma metodologia vi-
vencial e interativa, com jogos, exercícios 

e debates. O participante será motivado a 
promover mudanças no seu comporta-
mento, aperfeiçoando suas habilidades de 
negociação e de gestão da empresa, ten-
do maior segurança nas decisões, melhor 
planejamento e aumento das chances 
de sucesso do seu negócio, propiciando 
competitividade e permanência no mer-
cado”, explica Dênis.

O presidente do Sindinova, Ronaldo 
Andrade Lacerda, acredita que Nova Ser-
rana só tem a ganhar com as ações pro-
postas pelo Empretec aos participantes. 
“O Sindinova apoia e aprova toda ativi-
dade que leva ao desenvolvimento local. É 
para isso que trabalhamos sempre. Aqui, 
em Nova Serrana, já temos alguns bons 
exemplos de empreendedores que trans-
formaram suas vidas e seus negócios em 
‘cases’ de sucessos após o Empretec, 

como a jovem empreteca, Íris Soares, 
proprietária da Blade Streetwear (uma 
marca de roupas do segmento casual jo-
vem). Esse é um bom exemplo de que vale 
a pena aprender a empreender da forma 
correta”, ressalta Ronaldo. 

 As inscrições são gratuitas e podem 
realizadas através do site www.empretec-
sebraeminas.com.br até o dia 27 de março.

SERVIÇO

Evento: EMPRETEC UM TREINAMENTO DE SUCESSO – Em Nova Serrana/MG

Data: 13 a 18 de abril de 2020

Horário: 8h as 18 h

Local: Sindinova – Rua Antônio Martins, 75 – Centro – Nova Serrana/MG

Informações: (37) 3226-8850

Inscrições: até 27 de março de 2020
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Programa Agentes Locais de Inovação do SEBRAE 
oferece apoio para empreendedores
Em poucos meses de ação, empresas participantes já apresentam resultados animadores

Nos últimos anos, o SEBRAE tem in-
vestido amplamente em fomentar inova-
ção para os pequenos negócios. Na Regional 
Centro-Oeste, desde novembro de 2019, 
quando iniciou-se o programa Agentes Lo-
cais de Inovação (ALI), cerca de 300 empre-
sas já foram atendidas pelo projeto. 

O programa proporciona orientação 
proativa, gratuita e personalizada nas mi-
cro e pequenas empresas, para estimular o 
talento e a criatividade dos empreendedo-
res, com o objetivo de promover a inovação 
e o impulsionamento de seus negócios e de 
suas ideias.

Atualmente, os micros e pequenos ne-
gócios representam 27% do PIB brasileiro 
e mais da metade dos empregos formais. 
“Ações de inovação têm a capacidade de 
agregar valor a produtos e serviços de uma 
empresa, trazendo diferenciação no am-
biente competitivo e é ainda mais impor-
tante em mercados que apresentam um 
elevado nível de concorrência. Inovações 
são importantes porque permitem às em-
presas alcançar novos mercados, aumentar 
a receita, realizar novas parcerias, aprender 
novos conhecimentos e aumentar o valor 
de suas marcas”, comenta o gerente do SE-
BRAE Minas Regional Centro-Oeste Sudo-
este, Leonardo Mól.

NOVA SERRANA
Em Nova Serrana, o projeto iniciou-se 

em novembro do ano passado contemplan-
do 40 empresas, a maioria do ramo calça-
dista. As demais participantes pertencem ao 
setor de comércio ou de serviços.

A agente Local de Inovação, Karina 
Rocha, explica que são trabalhadas ferra-
mentas metodológicas e que, no momento, 
estão na fase da identificação de problemas.

“Já analisamos os atores que estão 
envolvidos neste contexto, agora os em-
presários estão fazendo interações com os 
seus clientes, na qual irão compreender 
melhor as necessidades e, a partir daí, va-
mos direcionar os encontros para a solu-
ção dos problemas que foram priorizados. 
Nos encontros, sempre trazemos conceitos 
de inovação, cases de sucesso e pegamos a 
metodologia e aplicamos para a realidade 
daquele negócio”, destaca Rocha. 

Os encontros já fizeram alguns empre-
sários despertarem para a inovação e modi-
ficações nas empresas, é o que nos revela o 
responsável pelo departamento fiscal e fa-
turamento da Wilhans, Fabrício Aparecido 
Luiz dos Santos. 

“As ferramentas utilizadas têm nos 
dado uma visão diferente em relação ao que 
o cliente deseja. Estamos verificando qual 
é a dor do cliente, o que realmente está o 
incomodando. Mas, já houve uma mudan-
ça significativa na nossa linha de produtos 
atual e também nos preparativos para a 
próxima coleção. Estou gostando bastan-
te, vamos deixar o projeto ir caminhando”, 
conta. 

“Segundo os empresários, os encontros 
os fazem ver seus negócios por outras pers-
pectivas, os fazem parar para pensar nos 
problemas da empresa e eles conseguem 
ver isso de uma forma mais clara, inclusive 
já estão simulando a geração de ideias para 

solucioná-los”, aponta Karina.
“O programa ALI em Nova Serrana está 

trazendo resultados muito positivos aos 
empresários. O principal resultado alcança-
do até o momento é a orientação da empre-
sa para as dificuldades do cliente, voltada 
ao mercado e suas necessidades. A partir 
dessa orientação, estamos entrando na fase 
de desenvolvimento de soluções inovadoras 
que supram essas carências de mercado e 

gerem valor para o cliente”, reforça a agen-
te Local de Inovação, Ana Paula Aquino. 

No Centro-Oeste e Sudoeste de Minas, 
o projeto está sendo realizado em Divinó-
polis, Nova Serrana, Luz, Lagoa da Prata, 
Cláudio, Santo Antônio do Monte, Itaú-
na, Pará de Minas, Formiga, Itapecerica, 
Piumhi, Passos, Cássia e São Sebastião do 
Paraíso.
Contribuição: SEBRAE
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MARCOS
37 99147-4712 TIM
37 99973-9880 CTBC

Saiba mais com
nossos representantes:

KELSON
37 99943-3564 VIVO

PVC
Micro-Expandido
Max Plus

Excelente rendimentoExcelente rendimento
Melhor ciclo de injeçãoMelhor ciclo de injeção
Maior produtividadeMaior produtividade
Ótimo acabamento

Composto de TR
Alta qualidadeAlta qualidade
Ganho de produtividadeGanho de produtividade
Perfeito processo dePerfeito processo de
injeção direta
Excelente acabamento
Produto 100% reciclável

PVC Cristal
Ótima translucidezÓtima translucidez

Excelente pigmentaçãoExcelente pigmentação

Rendimento produtivo

Materiais produzidos de acordo
com o mais alto padrão de qualidade
e matéria prima selecionada.

www.maxtr.com.br

LUCAS
37 99139-0333

Sindinova projeta aumento de 6% nas vendas para a 
25ª Fenova

Entre os dias 17 e 19 de março, ocor-
re a tradicional Feira de Calçados de Nova 
Serrana (Fenova). Com uma média de fa-
turamento de 1 milhão de pares vendidos 
em cada edição, o Sindinova projeta um 
aumento de 6% em comercializações em 
relação ao ano passado.

A expectativa reflete o bom momento 
vivenciado pelos industriais que tiveram 
boas negociações no fim de 2019 e come-
ço de 2020, com a feira ocorrida em ja-

neiro, em São Paulo.
“O momento é propício. Percebemos 

que as fábricas, este ano, estão com mais 
pedidos para produzir, estão com mais 
expectativas de faturamento e vendas. O 
Brasil teve praticamente um crescimento 
muito pequeno no ano passado. Este ano 
está se projetando algo em torno de 2%, 
mas eu percebo que podemos conseguir 
algo mais no nosso polo. Acredito que po-
demos crescer em torno de 6% este ano”, 

estima o presidente do Sindinova, Ronal-
do Lacerda.

Ronaldo destaca também que a Fe-
nova de março fecha a temporada do 
primeiro semestre e mostra os produtos 
produzidos pelo Polo ao mundo, com a 
coleção outono-inverno 2020.

“É uma feira importante porque fe-
cha o primeiro semestre e as vendas para 
o dia das mães e namorados. Além disso, 
é a vitrine do Polo para o Brasil e para o 

mundo, é a maneira que nós temos para 
mostrar nossos produtos, nossas empre-
sas, de criar os contatos”, pontua.

Cerca de 100 marcas do Polo Calça-
dista de Nova Serrana já confirmaram 
presença e espera-se que em torno de 
dois mil lojistas de todo o país e também 
do exterior passem pelo Centro de Con-
venções nos três dias de feira. A Fenova 
conta com a parceria da FIEMG e do SE-
BRAE em sua realização. 

SELMA ASSIS

MARCAS CONFIRMADAS NA 25ª FENOVA
ACTION

EIVIZZA
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Inscrições abertas para o Fórum Fimec 2020

O Fórum Fimec chega a sua 3ª edição 
com conteúdo transformador para movi-
mentar a indústria. Com uma programação 
inédita, o evento reúne profissionais de 
referência nacional e internacional, bus-
cando potencializar o desenvolvimento do 
mercado através de debates sobre temas 
relevantes. O fórum acontecerá no dia 11 de 
março, das 9 às 13 horas, no contraturno 
do segundo dia da 44ª Fimec.

Através de palestras e painéis, o Fórum 
Fimec promoverá networking e atualização 
profissional. Para Marcio Jung, diretor-
-presidente da Fenac, o evento abordará 
temáticas pertinentes à realidade da cadeia 
coureiro-calçadista. “Nesta edição do fó-
rum, além das palestras, nós teremos dois 
painéis muito interessantes, com temá-
ticas que estão presentes no dia a dia dos 
fabricantes de calçados, couros e empresas 
de outros setores. Falaremos sobre expor-
tação de calçados, além de um painel sobre 
sucessão familiar nas indústrias, que é um 
assunto muito vigente e tão importante 
para o sucesso e longevidade das empre-
sas”, destaca Jung.

A programação desta edição conta com 
a palestra internacional “Inovações para 
melhorar o conforto do calçado”, com a 
Dra. Christine Powley Williams, da Ingla-
terra, que é diretora assistente da SATRA 
Technology Centre. Christine é uma tecnó-
loga qualificada em couro e Presidenta do 
Comitê de Padrões Britânicos para Couro 
e Calçado, com uma vida profissional de-
dicada à indústria do couro. Em 2016, teve 
o privilégio de receber um doutorado ho-
norário pela Universidade de Northampton 
(Inglaterra).

Além da palestra, a programação traz 
dois painéis: o primeiro deles sobre “Su-
cessão para o sucesso: as boas práticas de 
governança corporativa no processo de 
sucessão”, com Andrea Kohlrausch, dire-
tora-presidenta da Calçados Bibi, Cristine 
Grings Nogueira, diretora de marketing e 
diretora-presidenta da A. Grings S/A (Pic-
cadilly), Marcelo Reichert, CEO do Grupo 
FCC, Rodrigo Rodrigues, diretor Comercial 
da Santa Croce e, como mediadora, Cristina 
Pacheco, jornalista à frente do marketing 
da empresa familiar Esquadrias Scheid e 
integrante do grupo NEXO - Governança 
Corporativa. 

Cristina pontua que essa é uma te-
mática extremamente relevante no setor. 
“Dados do IBGE apontam que, no Brasil, 
90% das empresas têm perfil familiar, 

chegando a responder por 65% do PIB e 
empregar até 75% da massa de trabalha-
dores no país”, revela.  Ela ainda explica 
que, ao mesmo tempo, uma pesquisa da 
consultoria PwC sobre empresas familiares 
realizada em 2018 identificou que, entre 
as empresas familiares, 72% não têm uma 
sucessão definida para cargos estratégicos, 
ligados à diretoria, presidência, gerência e 
gestão. “Nesse cenário, é fundamental de-
bater sobre o assunto, considerando que 
a cadeia coureiro-calçadista acompanha 
os dados nacionais na predominância de 
empresas familiares. Elaborar um plano de 
sucessão é definir e executar processos e 
estratégias que irão garantir a perpetuação 
de um negócio e a longevidade da empre-
sa”, complementa.

Já o outro painel abordará “Sustenta-
bilidade e diversidade: valores da socieda-
de do Século 21 e as oportunidades para a 
exportação de calçados e couros”, com De-
nilson Silveira, diretor comercial da Sho-
es Export e Import, João Conrado, CEO da 
Anatomic Limited, João Fernando Hartz, 
diretor da Sunset, Julio Martini, COO da 
Camuto Group e, como mediador, André 
da Rocha, diretor administrativo da Master 
Máquinas e Equipamentos, vice-presiden-
te de Inovação do IBB - Instituto by Brasil 

e vice-presidente da Abrameq.
Após a palestra e os painéis, o Fórum 

Fimec 2020 oferecerá um brunch com net–
working, já incluso no valor do ingres-
so. Associados das entidades parceiras da 
Fimec 2020 têm desconto especial, basta 
verificar junto à entidade o código promo-
cional. Os ingressos podem ser adquiridos 
através do site www.fimec.com.br/forum, 
onde também é possível verificar mais in-
formações.

O Fórum Fimec tem patrocínio Orisol 

do Brasil e Colorgraf, apoio master da Uni-
versidade Feevale e apoio do SEBRAE RS e 
das entidades do setor coureiro-calçadista.

Sobre a Fimec: a 44ª Fimec é uma re-
alização da FENAC S/A e conta com patro-
cínio da Sicredi Pioneira RS e Transduarte. 
A feira ainda tem apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de Novo Hamburgo e das entidades 
setoriais: ABICALÇADOS, ABIACAV, ABQ-
TIC, ABRAMEQ, ACI-NH/CB/EV, AICSUL, 
ASSINTECAL, CICB, FIERGS, IBTEC e SE-
BRAE/RS.

Diego Soares

Atividade acontecerá no dia 11 de março, no contraturno da feira

SERVIÇO
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.
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foram no Inspiramais, fizeram pesquisa e 
usaram os produtos expostos aqui no Salão 
de Tendências para exemplificar os produ-
tos que estão vindo para a próxima tempo-
rada. E, de uma maneira bem objetiva e prá-
tica elas passaram isso para as empresas”, 
afirmou Lacerda.

SORTEIO
O Sicoob Credinova e a Vip Solar sorte-

aram três smartphones (um por dia) duran-
te os três dias de evento para os visitantes 
do Salão de Tendências. 

Confira abaixo os ganhadores:
• Diogo Lima Mendes - supervisor de De-
senvolvimento da Randall
• Silvano José Rabelo - estilista da Gruller e 
da Cynthia Guimarães
• Cláudio Antônio do Nascimento Moura - 
sócio-proprietário da Bonn Pé

A Vip Solar também sorteou um smartpho-
ne para os expositores no último dia.
• Thiago do Couto Barbosa – expositor da  
Couto Barbosa Representações Ltda

Salão de Tendências apresentou produtos direcionados 
para o Polo Calçadista de Nova Serrana

Cerca de 500 visitantes puderam acom-
panhar de perto os materiais de verão apre-
sentados no 1º Salão de Tendências. Ao 
todo, 25 estandes foram montados para re-
ceber 47 expositores de todo o país. A feira 
ocorreu entre os dias 4 a 6 de fevereiro, no 
Sindinova.

O projeto foi o primeiro a ser realizado 
no Sindicato e agradou o público que par-
ticipou. Para o presidente do Sindinova, a 
experiência foi objetiva e cumpriu o papel 
de aproximar fornecedores e clientes.

“O projeto foi muito interessante por-
que colocamos todos num espaço acon-
chegante. É um novo modelo de negócio 
que aproxima as pessoas, então, cumpriu o 
objetivo de aproximar fornecedores das in-
dústrias de calçados de uma forma eficiente. 
Foi um grande momento”, afirma Lacerda.

Em três dias de mostra, fabricantes, dis-
tribuidores, estilistas, designers, modelistas 
e compradores puderam ter acesso às últi-
mas novidades em tecidos, enfeites, lamina-
dos e pedrarias para a produção de calçados.

“O que os fornecedores trouxeram para 
cá são produtos adequados para as fábricas 
do polo. Eles sabem como o polo trabalha, 
quais as novidades que o Polo precisa, e eles 
apresentaram os materiais que estão foca-
dos no mercado de Nova Serrana”, ressal-
tou Lacerda. 

VERÃO 2021
Os expositores levaram para o Salão 

os materiais que serão tendências do verão 
2021. O expositor Wescley Rocha trouxe os 
materiais da China e garantiu que as peças 

vieram muito coloridas.
“Fizemos toda uma pesquisa de mer-

cado e a tendência será muito colorido: vi-
nho, uva, rosê, amarelo-limão, cores muito 
brilhantes”, disse Rocha. 

Já a estilista Mírian Maciel ressalta que a 
feira veio trazer inspirações e a aproximação 
com o fornecedor permite melhor entendi-
mento dos materiais e seu uso nas coleções.

“A gente tem sempre que fazer nova 
coleção. Aqui a gente tem o contato direto 
com o fabricante e podemos levar de ime-
diato as tendências do próximo verão para 
dentro da fábrica”, afirma Maciel.

PALESTRAS

Paralelamente à feira, foram apresen-
tadas palestras para o público feminino, 
esportivo e infantil. As estilistas, Monica 
Baptista e Caroline Sarmento, contratadas 
pelo Sindinova exibiram para os fabricantes 
as tendências de moda, inclusive, utilizando 
fotos de materiais que estavam sendo ex-
postos no Salão.

“O que nós procuramos fazer foi unir 
todas as informações que já havíamos pes-
quisado. As estilistas visitaram as fábricas, 

Selma Assis
Selma Assis

A auxiliar Administrativo do Sindinova, Samara Caroline, entregou 
o prêmio ao sócio-proprietário da Bonn Pé, Cláudio Antônio do 
Nascimento.

A auxiliar Administrativo do Sindinova, Larissa Santos, entregou o 
aparelho celular ao estilista da Gruller e Cynthia Guimarães, Sil-
vano José Rabelo.

Selma Assis

O diretor do Sindinova, Edvaldo Gonçalves, passou o smartphone 
às mãos do sortudo Diogo Lima Mendes, supervisor de Desen-
volvimento da Randall. 

Selma Assis

Selma Assis

Selma Assis

Selma Assis

Selma Assis

O diretor do Sindinova, Antônio de Deus Soares, entregou o brinde 
ao expositor, Thiago do Couto Barbosa, da empresa Couto Barbosa 
Representações Ltda.



8 Sim, nós temos estilo! 28/02/2020 A 27/03/2020 – JORNAL SINDINOVA

Polo Calçadista de Nova Serrana espera crescimento 
de 6% a 8% 

#VemPraMinas impulsiona a atração de 
investimentos para o polo calçadista de Nova Serrana
Empresários conheceram de perto as políticas de incentivo ao crescimento econômico do estado

A qualidade dos produtos e os preços 
acessíveis são pontos importantes para o 
crescimento do polo calçadista de Nova 
Serrana, na região Centro-Oeste do Estado.

Para 2020, a expectativa é que o fatura-
mento do setor cresça entre 6% e 8% sobre 
2019. A retomada do consumo, com a maior 
geração de empregos no País e em Minas 
Gerais, também vai contribuir para um de-
sempenho positivo do setor.

De acordo com o presidente do Sindica-
to Intermunicipal das Indústrias de Calça-
dos de Nova Serrana (Sindinova), Ronaldo 
Lacerda, o polo calçadista é formado por 
1.200 fábricas de calçados, com grande va-
riedade de produção. O polo produz cerca de 
105 milhões de pares anualmente.

“Estamos trabalhando com o redire-
cionamento do polo calçadista de Nova Ser-
rana. Somos muitas empresas e fabricamos 
calçados de qualidade e a preços acessíveis, 
o que vem a atender a demanda do consu-
midor. A variedade também é grande, são 
empresas que produzem calçados femini-
nos, masculino, infantis, esportivos e de 
moda”.

Ainda segundo Lacerda, em 2019, o 
polo calçadista registrou um crescimento 
de 3% frente a 2018. A expectativa é que a 
melhora do cenário econômico nacional, 

A Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sede), por meio da Agência de 
Promoção de Investimento e Comércio Ex-
terior (Indi), e o Sindicato Intermunicipal 
das Indústrias de Calçados de Nova Serrana 
(Sindinova) realizaram, na segunda-feira 
(3/2), mais uma edição do #VemPraMinas. 
O objetivo é fomentar a cadeia produtiva 
da indústria, por meio da atração de novos 
fornecedores, aumentando assim a compe-
titividade do polo por razões de logística e 
tributária. Inúmeros representantes da in-
dústria calçadista, fornecedores e presta-
dores de serviços especializados estiveram 
presentes para conhecer em detalhes o que 
o Governo de Minas tem feito para gerar 
novos negócios no estado, aumentando as-
sim a geração de emprego e renda.

O encontro debateu assuntos que são 
de interesse dos empreendedores, tais como 
oportunidades de negócios, tratamento 
tributário e financiamento. Servidores da 
Sede, do Indi e da Secretaria de Fazenda 
passaram o dia em Nova Serrana tirando 
dúvidas e mostrando que Minas Gerais é o 
melhor estado para se investir no país.

O secretário-adjunto da Sede, Fernando 
Passalio, realizou a abertura do #VemPra-
Minas ao lado do presidente do Sindinova, 
Ronaldo Andrade Lacerda. “Nova Serrana é 
um orgulho para Minas Gerais. Vocês cons-

a abertura de empresas em Minas Gerais. 
De acordo com Lacerda, foram mostrados 
os tipos de tributação para as empresas de 
componentes de calçados montarem filiais 
ou unidades de distribuição em Minas.

Também foram apresentadas as linhas 
de crédito trabalhadas pelos BDMG e deba-
tidos assuntos que são de interesse dos em-
preendedores, como oportunidades de negó-
cios, tratamento tributário e financiamento.

“Nós apresentamos o perfil do polo 
para os empresários, que é um perfil de in-

ção dos empresários.  A diminuição da bu-
rocracia, a simplificação e a economia real 
de recurso e tempo têm sido itens determi-
nantes para os novos negócios.

Ao final do #VemPraMinas – Polo Cal-
çadista, resultados positivos já começaram 
a surgir. Cinco empresas procuraram a di-
retoria do Indi para tratar de oportunida-
des. Um empreendimento do Ceará e três 
de São Paulo já decidiram que Minas Ge-
rais é o melhor lugar para desenvolver ne-
gócios e querem já se instalar. Além disso, 
uma empresa mineira, que emprega 1.200 
funcionários e estava de mudança para a 
Bahia, repensou sua decisão com as estra-
tégias e soluções apresentadas durante o 
evento.  “Hoje é um daqueles dias que eu 
me orgulho de fazer diferente. Há décadas 
se fala da necessidade de agregar valor na 
cadeia produtiva e diversificar a economia. 
Nós estamos colocando isso em velocidade 
recorde”, destacou animado o diretor-pre-
sidente do Indi, Thiago Toscano.

CENÁRIOS ATRATIVOS
A estratégia para o desenvolvimento 

econômico foi a pauta de debate do pri-
meiro painel do evento. O subsecretário de 
Promoção de Investimentos e Cadeias Pro-
dutivas, Juliano Alves Pinto, enfatizou a im-
portância da contribuição conjunta de todos 

a inflação controlada e a maior geração de 
empregos, o crescimento em 2020 fique en-
tre 6% e 8%.

“No ano passado o crescimento foi pe-
queno, o consumo ainda estava retraído. 
Estamos mais otimistas e acreditando em 
crescimento melhor este ano”.

FOMENTO 
No dia 3 de fevereiro,, com o objetivo de 

fomentar a cadeia produtiva da indústria, 
atraindo novos fornecedores e aumentando, 
assim, a competitividade, o polo de Nova 
Serrana recebeu uma edição do programa 
#VemPraMinas.

De acordo com Lacerda, durante o en-
contro foram apresentados dados do setor 
para fornecedores, com o objetivo de mos-
trar o potencial de compras das indústrias 
calçadistas e atrair as empresas para o Es-
tado.

“Nossas compras de matéria-prima 
somaram, em 2019, R$ 922 milhões, se-
gundo a Secretaria de Estado de Fazenda 
de Minas Gerais (SEF). Em 2020, as nos-
sas compras vão superar R$ 1 bilhão. É um 
polo muito importante, com expectativas de 
crescimento”.

Durante o evento ainda foi apresenta-
do pelo Estado as facilidade oferecidas para 

truíram o futuro da cidade com muita garra 
e empreendedorismo. Queremos mostrar 
aos demais municípios a importância de se 
dedicarem às vocações regionais”, destacou 
o secretário-adjunto da Sede.

O Sindinova é o protagonista nas arti-
culações entre o Governo e as empresas cal-
çadistas. Por meio do sindicato, inúmeros 
benefícios têm sido conquistados junto ao 
poder público. “Quero agradecer ao gover-
no de Minas Gerais pela confiança junto aos 
empresários do polo calçadista. O #Vem-
PraMinas representa um novo momento 
para a economia do município. Nosso papel 
de incentivar os empresários tem gerado 
resultados positivos, estamos crescendo 
cada vez mais”, afirmou o presidente do 
Sindinova, Ronaldo Lacerda.

O Tratamento Tributário Setorial para 
a cadeia de fornecedores foi um dos bene-
fícios debatidos. Pressupõe a concessão de 
diferimento do ICMS na compra de insumos 
ou uma redução percentual de recolhimen-
to nas operações de venda dos produtos in-
dustrializados. O processo mostra, além do 
benefício fiscal, uma simplificação.   

SIMPLIFICAÇÃO
A oportunidade de instalar empresas 

em um estado cada vez mais dinâmico e 
empreendedor é o que tem chamado a aten-

dústrias diversificadas, robusto e com esti-
mativa de crescimento. Um dos pontos que 
vem permitindo esse desenvolvimento é o 
perfil do empresário e da mão de obra local, 
que são jovens. Fazendo uma análise do nú-
mero de empresas, da média de idade e todo 
o contexto forte da nossa cadeia calçadista a 
tendência é que a cadeia vá se fortalecendo 
cada vez mais. Estas empresas fabricam em 
torno de 10 mil pares ao mês”.

Fonte: Diário do Comércio

os atores para o crescimento da economia. 
“Precisamos atrair investimentos e abrir 
novos mercados. A atual gestão do gover-
no está se esforçando de todas as maneiras 
para incentivar o crescimento da economia. 
O que mais se ouve dentro da secretaria é a 
palavra atendimento. Queremos conversar, 
entender o que os setores precisam e atuar 
nas soluções, seja com outras secretarias ou 
com o próprio Indi”, disse o subsecretário.

A competitividade de mercado e a 
oportunidade de exportação são alguns dos 
resultados que se obtêm com a parceria re-
alizada entre a Sede e o Indi. Durante o pai-
nel, o diretor-presidente, Thiago Toscano, 
deixou claro que o Governo de Minas cria, a 
cada dia, um cenário atrativo para o inves-
tidor. “O empresário tem confiança na atual 
gestão. Ver o avanço na atração de investi-
mento, projetos saindo do papel, empresas 
tomando forma, produzindo, gerando em-
prego, é o que nos incentiva a sempre seguir 
em frente”, disse  Toscano.

Em 2019, Minas Gerais atraiu R$ 55,9 
bilhões em investimentos. O valor repre-
senta o montante que empresas diversas 
executarão no curto e médio prazo. No ano 
passado, diferentes empresas entraram em 
implantação investindo R$ 15,7 bilhões em 
Minas.
Fonte: SEDE

Arquivo Sindinova
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5 dicas de WhatsApp Business para pequenas empresas
Versão pode ajudar as pequenas empresas no relacionamento com o cliente e no ganho de produtividade

O WhatsApp é o aplicativo de men-
sagens mais utilizado no mundo, e nos 
pequenos negócios não poderia ser dife-
rente. Segundo a pesquisa Transforma-
ção Digital nas MPE, realizada pelo Se-
brae em 2018, 72% das micro e pequenas 
empresas se comunicam com os clientes 
pelo WhatsApp. O aplicativo é usado para: 
disponibilizar informações relacionadas a 
produtos e serviços (59%), atendimento 
online (59%), vendas (43%) e cadastrar 
clientes (26%).

O WhatsApp Business é a versão 
do aplicativo voltada para negócios. O 
software gratuito foi criado para apoiar 
donos de micro e pequenas empresas em 
diferentes tarefas no dia a dia. A versão 
comercial possui funcionalidades extras, 
como perfil empresarial, com informa-
ções úteis para os clientes, como e-mail e 
endereço; ferramentas de mensagens que 
permitem o envio de respostas rápidas e 
saudações; estatísticas para analisar mé-
tricas, como o número de mensagens lidas.

Antes de fazer uso da ferramenta 
como canal de relacionamento, o consul-
tor do Sebrae/PR Lucas Ferreira orienta 
que as pequenas empresas avaliem a dis-
ponibilidade que possuem para responder 
e interagir com os clientes de maneira 
ágil. “Quando uma empresa disponibiliza 
um e-mail como canal de relacionamen-
to, o cliente tem a expectativa de que seja 
respondido em até três dias, por exemplo. 
Já um chat online demanda resposta ime-
diata. Por isso, a empresa precisa analisar 
a capacidade que tem para dar a atenção 
necessária que cada canal exige”, explica.

O Sebrae reuniu algumas dicas para 
empreendedores interessados em utilizar a 
versão de negócios do WhatsApp. Confira:

1. Use também o WhatsApp Web
Além de poder levar o aplicativo para 

qualquer lugar no seu smartphone, você 
também pode acessar no notebook ou 
computador, por meio do recurso What-
sApp Web. Ainda existe a possibilidade de 
cadastrar o número do seu telefone fixo: 
basta esperar um minuto durante a insta-
lação para a opção de validação do núme-
ro com uma ligação telefônica aparecer.

2. Utilize respostas automáticas e eti-
quetas

A possibilidade de enviar respostas 
automáticas para o cliente no primeiro 
contato ou quando estiver fora do horá-
rio de atendimento - e até criar respos-
tas rápidas digitando apenas uma letra ou 
caractere - é uma ótima forma de manter 
um bom relacionamento com os clientes.

As etiquetas permitem também orga-
nização dos processos internos do negócio, 
por exemplo, pedidos pendentes, pedidos 
enviados, pós-vendas, dentre outros.

3. Você pode criar catálogos
Com a versão para negócios do What-

sApp é possível criar ainda um catálogo de 
produtos ou serviços e compartilhar com 
seus contatos ou deixar ofertas disponí-
veis no perfil. O empresário poderá inse-
rir imagens, descrever seus produtos e/ou 
serviços, informar preços, inserir um link 
de compra ou qualquer outra informação 

que julgar importante. Mas esteja atento 
à qualidade das imagens/filmagens, tipos 
de produtos catalogados e, até mesmo, 
com a foto do perfil da empresa. A apre-
sentação conta muito na escolha entre 
uma empresa ou outra.

4. Respeite e preserve o cliente
Quando tiver acesso ao número de 

telefone do cliente, pergunte se ele gos-
taria de receber informações sobre sua 
empresa, produtos e/ou serviços. Utilize 
listas de transmissão ao invés da criação 

de grupos, isso preserva o número de ce-
lular do seu cliente.

5. Cuidado com o “spam”
Faça relacionamento com o cliente e 

ofereça conteúdo relevante para que ele 
lembre da sua empresa. Contudo, forçar a 
venda empurrando produtos pode fazê-lo 
“denunciar” o seu negócio – o que pode 
gerar o bloqueio ou banimento do perfil 
do negócio no WhatsApp Business.

Fonte: Portal Administradores
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Indústria e Sociedade

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Faz parte do DNA da sociedade minei-
ra, da qual a indústria é parte integrante, o 
inarredável compromisso com a solidarie-
dade, sempre que ela se faz necessária para 
unir Minas Gerais e os mineiros. É exata-
mente isso o que vemos ocorrer neste mo-
mento em que chuvas recordes deixam um 
dramático rastro de destruição, com inun-
dações, desabrigados aos milhares e, la-
mentavelmente, muitas mortes. Mais uma 
vez, organizações mineiras - púbicas, pri-
vadas e da sociedade civil - se unem para 
abraçar e ajudar as vítimas, em um movi-
mento que une a FIEMG, a Cruz Vermelha e 
o Governo do Estado.

Neste primeiro momento, em conjunto 
com o Servas, o foco é identificar as neces-
sidades prioritárias das famílias atingidas 
e que precisam, principalmente, de uten-
sílios destruídos pelas águas. Em uma ação 
coordenada com a indústria, a FIEMG ga-
rantiu, até agora, 145 mil litros de água po-
tável, mais de 10 mil cestas básicas, oito mil 
colchões e milhares de itens como lonas, 
coletes, roupas de cama, alimentos diver-
sos, medicamentos e produtos de higiene. 
Com base neste levantamento, a Federação 
trabalha para recolher doações com o apoio 

de seu Conselho Estratégico, integrado pe-
las maiores empresas do estado, e de mi-
lhares de indústrias localizadas em todas as 
regiões de Minas Gerais.

Cumprida esta etapa fundamental, 
partimos, agora, para a estruturação de 
ações que mitiguem os impactos das águas 
nos municípios mais impactados. Atendi-
das as demandas emergenciais e urgen-
tes, cruciais para garantir a subsistência e 
sobrevivência das famílias atingidas pela 
tragédia, a indústria, capitaneada pela 
FIEMG, está mobilizando forças e recursos 
para apoiar a reconstrução dessas cidades. 
Reerguê-las significa garantir dignidade à 
sociedade mineira, o que é condição pri-
meira para que possamos ter uma econo-
mia forte e cidadã.

Para isso, o trabalho será realizado 
em conjunto com a Defesa Civil de Mi-
nas Gerais, com a participação decisiva 
do Sindicato da Indústria da Construção 
Pesada de Minas Gerais (Sicepot). O Si-
cepot vai disponibilizar mais de 100 equi-
pamentos de grande porte e mão de obra, 
além de 20 caminhões de pedra e brita 
para a cidade de Belo Horizonte e muni-
cípios do interior.

Nesta etapa, contamos, igualmen-
te, com a parceria do Governo do Estado e 
com as forças políticas de Minas Gerais, que 
também atuam para garantir recursos para 
a reconstrução das áreas atingidas. Será 
igualmente fundamental a participação dos 
nossos deputados estaduais, da bancada 
mineira de deputados federais na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, dos nossos se-
nadores. Também é fundamental a efetiva 
participação dos prefeitos e vereadores dos 
municípios atingidos.

Complementando todas essas ações, o 
SENAI-MG criou uma força-tarefa de 40 
pessoas para ajudar os industriais que tive-
ram suas fábricas prejudicadas pelas chu-
vas. O grupo é composto por 15 profissio-
nais de manutenção e 25 especialistas. Os 
esforços estão concentrados em três fren-
tes: limpeza técnica, manutenção dos equi-
pamentos e reestabelecimento da energia 
elétrica. O projeto continuará ativo até o fim 
do período chuvoso.

Ao assim agir, neste conjunto de ações 
solidárias, a indústria assume o seu com-
promisso como ente integrante da socie-
dade mineira. Pessoalmente, reafirmo a 
disposição de manter como bandeira priori-

tária de nossa gestão a busca incessante do 
diálogo, do entendimento e da aproxima-
ção entre o empresário e a sociedade. Com 
grande orgulho, nossa convicção é a de que 
somos parte da sociedade na qual estamos 
inseridos.

De fato, na vida real, sociedade, em-
presas, trabalhadores e empresários são só-
cios na construção de uma vida melhor para 
todos. Compartilhamos os mesmos objeti-
vos e as mesmas dificuldades – e, por isso 
mesmo, devemos trabalhar juntos e unidos 
na defesa dos nossos interesses, que, com 
certeza, são os mesmos.

O setor produtivo – e nele a indústria – 
atua para ter exatamente o que a sociedade 
também deseja: oportunidade para traba-
lhar e gerar riqueza e criar novos postos de 
trabalho. O empresário tem a clara consci-
ência de que é seu dever e responsabilidade 
gerar empregos e qualidade de vida para a 
população, fazendo do crescimento da eco-
nomia um eficaz e efetivo instrumento de 
inclusão e transformação social.

Entre as vítimas das chuvas, também 
estão micro e pequenos empresários – no 
comércio, no setor de serviços e também na 
indústria – que tiveram prejuízos com as 
enchentes. Natural, portanto, que trabalhe-
mos todos juntos na busca de soluções.

Este, felizmente, é um sentimento que 
começa a florescer e a dar resultados em 
nosso país. Exemplos emblemáticos foram 
as recentes mobilizações em torno de temas 
nacionais, como o resgate do equilíbrio das 
finanças públicas e o estímulo à retomada 
do crescimento da economia brasileira, tão 
combalida por crises em sequência, que du-
raram quase uma década.

Neste momento, é preciso manter e 
ampliar esse espírito de mutirão que une 
todos os segmentos da sociedade na defesa 
de um país capaz de gerar oportunidades e 
oferecer melhores condições de negócios e 
de vida para todos.

Fonte: FIEMG

Colunista: Flávio Roscoe Nogueira
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Sistema FIEMG
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CRÉDITO 
CONSIGNADO INSS.
COM UMA AJUDA 
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Confira as vantagens e faça já o seu!
• As melhores taxas de juros de empréstimo pessoal. 
• Agilidade na liberação.
• Parcelas fixas descontadas do seu salário.
• Parcelamento em até 72 meses.
• Sem avalista.

Central de Atendimento Bancoob: 0800 724 4420

 Ouvidoria Bancoob: 0800 646 4001

 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458


