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NOVA SERRANA MANTÉM PRIMEIRO
LUGAR ESTADUAL EM CONTRATAÇÕES

INDÚSTRIA

Queda dos juros e valorização do real
estabilizam custos
VEJA MAIS – PG 05

CONSUMO

VEJA MAIS – PG 07

Consumidor corta gastos em abril,
mas mantém calçado na lista de
compras

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
CONFIRMA ICMS DE 2%

VEJA MAIS – PG 2

BONS NEGÓCIOS
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Transforme seu relacionamento com
os clientes usando três dicas simples

VEJA MAIS – PG 06
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EDITORIAL

M

ês após mês, o Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (CAGED) coloca Nova Serrana entre as principais cidades do país em
contratações. Na última semana, o índice
apontou a cidade como a quarta maior

em número de novos postos de trabalho
no primeiro trimestre do ano.
O índice é considerado uma das
formas de se mensurar o crescimento
do polo calçadista de Nova Serrana. Para
manter tal crescimento, uma das muitas
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conquistas foi reforçada na última semana: em visita ao Sindinova no dia 19 de
abril, o secretário de estado de Fazenda,
José Afonso Bicalho, reafirmou a manutenção da alíquota de ICMS em 2%, dentro
do Regime Especial de Tributação (RET).
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IBGE MOSTRA ALTA DE VENDAS DO
VAREJO NOS ÚLTIMOS MESES

P

esquisa Mensal do Comércio (PMC),
divulgada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) no
dia 12 de abril, mostra que seis das dez
atividades do varejo registraram aumento de vendas de janeiro para fevereiro,
como Móveis e eletrodomésticos (3,8%);

Tecidos, vestuário e calçados (1,5%); Livros, jornais, revistas e papelarias (1,4%);
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,0%);
Combustíveis e lubrificantes (0,6%) e Veículos (0,1%).
Na comparação com fevereiro de

2016, houve queda em nove de dez segmentos. A única atividade com desempenho positivo, em relação ao mesmo
mês do ano anterior, foi Tecidos, vestuário e calçados, com taxa de 3,6%.
Fonte: Ablac
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O

Indicador de Uso de Crédito e de
Propensão ao Consumo, calculado
pelo SPC Brasil e pela CNDL, revela que 63% dos consumidores vão cortar
os gastos em abril, incluindo itens como
supermercado, água, luz, telefone, transporte, roupas e lazer. Pouco menos de um
terço dos entrevistados (28%) afirmaram
que pretendem manter o mesmo nível
de gastos e apenas 7% manifestaram a
intenção de aumentar. Excluindo itens de
supermercado, na lista dos produtos que
os consumidores planejam comprar no
mês de abril, os itens de farmácia aparecem em primeiro lugar, citados por 29%.
Em seguida, aparecem a recarga de celular (25%), roupas, calçados e acessórios
(22%), perfumes e cosméticos (17%) e
materiais de construção, citados por 10%.
Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, a conjuntura
econômica começa a mostrar sinais de
recuperação. “Com os preços mais controlados e uma redução na restrição ao
crédito, é de se esperar que o consumo

se recupere aos poucos. A inflação tem
começado a ceder e, com isso, a queda
nas taxas de juros deve se manter nos
próximos meses”, afirma.
CARTÃO DE CRÉDITO É A MODALIDADE DE CRÉDITO MAIS UTILIZADA
O estudo também busca medir,
numa escala de zero a 100, a utilização
das principais modalidades de crédito pelos consumidores no mês anterior à pesquisa, sendo considerados empréstimos
bancários, financiamentos, cartões de
crédito, de loja, crediários e limite do cheque especial. Quanto mais próximo de 100
estiver o indicador, maior o uso do crédito; quanto mais distante, menor o uso.
Em março, foram registrados 24,6 pontos,
abaixo dos 27,9 pontos de fevereiro.
Em termos percentuais, 37% dos
consumidores disseram ter utilizado algum tipo de crédito em fevereiro, sendo
que o cartão de crédito foi a modalidade
mais utilizada pela maioria (31%, com gasto médio de R$ 902,74), seguido de cartão

de loja e crediário (14%, com gasto médio
de R$ 354,50) e limite do cheque especial (7%). Houve também utilização de
empréstimos (5%) e financiamentos (4%),
modalidades com critérios de concessão
mais rigorosos.
Entre os consumidores que fizeram uso do cartão de crédito em fevereiro, 38% relataram aumento do valor da
fatura, enquanto para 37% o valor permaneceu o mesmo e para 19% houve diminuição. Os itens de supermercado lideraram a lista de bens comprados, citados
por mais da metade desses entrevistados
(62%). Em seguida, 47% mencionaram a
compra de remédios e itens de farmácias.
No caso do crediário ou cartão de loja, as
roupas, calçados e acessórios lideraram
a lista, citadas por 49%. Já entre os que
possuem financiamentos, 30% utilizaram
para comprar carro, 12% para eletrônicos,
12% para eletrodomésticos, 11% para faculdade, 10% para apartamento e 10%
para casa.
Fonte: Ablac
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MOVIMENTO DO COMÉRCIO SOBE 2,5%
EM MARÇO, APONTA BOA VISTA SCPC

I

nformações do varejo apuradas pela Boa
Vista SCPC apontam que o movimento
do comércio subiu 2,5% em março, considerando os dados mensais com ajuste
sazonal. Na avaliação acumulada em 12
meses (abril de 2016 até março de 2017),
houve queda de 3,5% frente aos 12 meses
antecedentes. Já na comparação mensal
contra o mesmo mês do ano anterior,
houve diminuição de 2,9%.
Desde novembro de 2016, o indi-

cador do varejo vem gradualmente se recuperando quando observado na aferição
acumulada em 12 meses. Com a perspectiva de melhoria do cenário econômico,
com a diminuição de preços e juros e o
aumento do consumo das famílias e dos
investimentos, mantém-se a expectativa
de que o varejo atinja um patamar positivo até o término do 1º semestre de 2017.
Na análise mensal, dentre os principais setores, o setor de “Móveis e Ele-

trodomésticos” apresentou alta de 5,9%
entre março e fevereiro, descontados os
efeitos sazonais. Nos dados sem ajuste
sazonal, a variação acumulada em 12
meses foi negativa em 2,9%.
A categoria “Tecidos, Vestuários
e Calçados” subiu 0,6% no mês, expurgados os efeitos sazonais. Já na comparação da série sazonal, nos dados acumulados em 12 meses, houve recuo de
8,7%. A atividade do setor de “Supermer-

cados, Alimentos e Bebidas” subiu 1,0%
no mês na série dessazonalizada. Na série sem ajuste, a variação acumulada em
12 meses recuou 2,6%.
Por fim, o segmento “Combustíveis e Lubrificantes” apresentou estabilidade (0%) em março considerando dados dessazonalizados, enquanto, na série
sem ajuste, a variação acumulada em 12
meses apresentou queda de 5,0%.
Fonte: Ablac

INDICADOR DO COMÉRCIO

SEGMENTO

MAR17/FEV17*

MAR17/MAR16

ACUM 17/16

12 MESES

Móveis e eletrodomésticos

5,9%

-4,0%

-5,4%

-2,9%

Tecidos, vestuário e calçados

0,6%

-1,1%

-6,2%

-8,7%

Superm., alimentos e bebidas

1,0%

0,00%

-2,0%

-2,6%

Combustíveis e lubrificantes

0,0%

-3,1%

-3,5%

-5,0%

Outros artigos do Varejo

3,7%

-15,3%

-16,8%

-2,4%

Varejo

2,5%

-2,9%

-4,8%

-3,5%

*Séries dessazonalizadas
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ÍNDICE DE CONFIANÇA DA INDÚSTRIA
FICA ESTÁVEL ENTRE MARÇO E ABRIL
Prévia de abril do Índice de Confiança da Indústria fechou em 90,8 pontos, 0,1 ponto acima do resultado de março

A

tos. Caso a prévia seja confirmada no resultado fim de abril, será o maior nível do
índice desde maio de 2014 (92,2 pontos).
A prévia aponta para uma piora
da avaliação dos empresários da indústria
em relação ao momento atual. O Índice
da Situação Atual caiu 0,3 ponto e chegou

a 88,2 pontos. No entanto, os empresários estão mais confiantes em relação ao
futuro, de acordo com a prévia. O Índice
de Expectativas subiu 0,5 ponto e atingiu
93,6 pontos.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria também perma-

tecnologia

prévia de abril do Índice de Confiança da Indústria (ICI) ficou em 90,8
pontos, 0,1 ponto acima do resultado de março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os números mostram
uma estabilidade do indicador, que é medido em uma escala de zero a 200 pon-

Com pesquisas, olhos
atentos e visão empresarial, buscamos novas
tecnologias para agregar
ainda mais valor ao setor.
Entre em contato para conhecer a cartela de cores do
Composto de TR e muito
mais novidades. Max Termoplásticos, o melhor em
Composto de TR.

em
termoplásticos

neceu estável na prévia de abril (74,4%),
um patamar ainda baixo em termos históricos. Para a prévia de abril, foram consultadas 783 empresas entre os dias 3 e
20 deste mês.
Fonte: Agência Brasil
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QUEDA DOS JUROS E VALORIZAÇÃO DO REAL
ESTABILIZAM CUSTOS DA INDÚSTRIA
Estudo trimestral da CNI mostra que custos industriais tiveram alta de apenas 0,1% no quarto trimestre do ano passado.
O índice de custo com capital de giro, um dos componentes do indicador, caiu 5,4%

O

s custos industriais subiram 0,1%
no quarto trimestre de 2016 em
relação ao período imediatamente anterior, na série livre de influências
sazonais. Foi o segundo trimestre consecutivo de estabilidade no indicador.
Mesmo assim, os custos da indústria
brasileira subiram, em média, 5,2% no
ano passado em relação a 2015. As informações são do Indicador de Custos
Industriais, divulgado nesta quinta-feira,
20 de abril, pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI).
O Indicador de Custos Industriais é
formado pelos índices de custo tributário, de capital de giro e de custos com a
produção. De acordo com a CNI, índice de
custo tributário caiu 1,0% no quarto trimestre de 2016 na comparação frente ao
período imediatamente anterior, na série
com ajuste sazonal. Na mesma base de
comparação, o índice de custos com capital de giro recuou 5,4%. Foi o terceiro
trimestre consecutivo de queda do índice.

O índice de custo com produção
subiu 0,5%, puxado pelas despesas com
pessoal, que aumentaram 1,1%. Os custos de produção também incluem os
custos com energia, que tiveram alta de
0,4%, e com a compra de bens intermediários, com aumento de 0,3% no quarto
trimestre na comparação com o terceiro trimestre de 2016, na série de dados
dessazonalizados.
A economista da CNI Maria Carolina
Marques destaca que a estabilidade dos
custos industriais é resultado da queda
de alguns custos que subiram muito em
2015 e no início de 2016. “A valorização
do real reduziu os custos com insumos
importados e a queda dos juros diminuiu
os custos com capital de giro. Além disso, na média anual, houve uma pequena
queda nos custos com energia”, afirma a
economista. “Mas as quedas foram pequenas diante dos aumentos expressivos
que esses custos tiveram no período anterior, entre 2014 e 2015”, lembra.

MARGEM DE LUCRO
Enquanto os custos ficaram praticamente estáveis, os preços dos produtos industrializados subiram 0,5% no
quarto trimestre frente ao período imediatamente anterior, com ajuste sazonal.
“Esse é o quinto trimestre seguido em
que os preços de manufaturados subiram mais que os custos industriais, o que
não ocorria desde 2009/2010”, observa
a CNI. Os preços dos produtos industrializados tiveram uma alta média de 8,2%
no ano passado. A diferença em relação
aos custos permitiu a recomposição da
margem de lucro das empresas.
“As margens de lucro das empresas foram compridas entre o final de
2014 e o final de 2015. O crescimento
dos custos abaixo do aumente de preços no período recente contribuem para
a indústria se recuperar dessa perda”,
afirma Maria Carolina.
Além disso, com a estabilidade
dos custos, os produtos brasileiros ga-

nharam competitividade no trimestre,
porque os preços em reais dos manufaturados importados subiram 0,6% no
quarto trimestre de 2016. No mercado
dos Estados Unidos, os preços em reais dos produtos industrializados aumentaram 1,8%. Nos dois casos, a alta,
impulsionada pela valorização do real
diante do dólar, foi superior aos custos
industriais brasileiros, o que aumentou
as chances de competição dos produtos nacionais.
Mas esse ganho de competitividade foi insuficiente para compensar
as perdas registradas ao longo de 2016.
Na comparação com o último trimestre
de 2015, os custos industriais brasileiros
caíram 0,2%, mas a queda dos preços
em reais dos manufaturados importados no mesmo período foi de 19,4%. No
mercado dos Estados Unidos, a queda
foi de 13,7%.
Fonte: CNI
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SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
CONFIRMA ICMS DE 2%

A

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA

tendendo ao convite do Sindinova, a entidade recebeu no dia 19
de abril o secretário de Estado de
Fazenda, José Afonso Bicalho. Viabilizada através da ação política do deputado
estadual Fábio Avelar, a visita do secretário também contou com a participação de lideranças sindicais, empresários
do polo calçadista e autoridades locais
e da região. Após apresentar um balanço das ações da atual gestão estadual e
da secretaria pela qual responde, Bicalho
anunciou medidas que serão tomadas
para proporcionar às empresas mineiras
mais condições de crescimento. Entre
elas, o secretário reafirmou a manutenção do ICMS em 2% até 2018, dentro
do Regime Especial de Tributação (RET),

anunciada em agosto de 2016.
“Nova Serrana é um caso de sucesso para o estado. É um polo importantíssimo, que gera emprego e renda
num período de crise nacional, com mais
de R$ 5 bilhões em faturamento. Queremos incentivar outros polos a crescer
e Nova Serrana é nosso exemplo a seguir”, afirma Bicalho. Outras medidas que
estão em análise pela secretaria e pelo
Governo do Estado são a simplificação
da legislação do ICMS e a redução do número de regimes especiais, que buscam
a padronização e a desburocratização
do sistema tributário mineiro. De acordo
com o secretário, a expectativa é de que
os regimes sejam reduzidos de mais de 4
mil para apenas 65.

EM VISITA AO SINDINOVA, O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS, JOSÉ AFONSO
BICALHO, REAFIRMOU A ALÍQUOTA DE ICMS EM 2%.

Cuidar hoje do amanhã.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.
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NOVA SERRANA MANTÉM PRIMEIRO
LUGAR ESTADUAL EM CONTRATAÇÕES
Segundo o CAGED, foram 3290 novos postos de trabalho no primeiro trimestre,
o que coloca a cidade em quarto lugar no país

O

ritmo de crescimento de Nova
Serrana continua. De acordo com
o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, o CAGED, a cidade teve
6163 admissões e 2873 demissões de janeiro a março, contabilizando 3290 novos
postos de trabalho no município. Destas,
2974 (90,4%) são da indústria calçadista.
Os números mantêm Nova Serrana entre as maiores cidades do país em
contratações: em Minas Gerais, é a primeira cidade do ranking; já em nível nacional, encontra-se em quarto lugar, tendo à sua frente as cidades de Franca (SP),
com 4685 novas vagas, anta Cruz do Sul

(RS), com 4654, e Vacaria (RS), com 3685.
POLO CALÇADISTA
Entre os polos nacionais de produção calçadista, Nova Serrana ficou em segundo lugar no ranking de contratações,
liderado pela cidade de Franca. Atrás da
cidade mineira estão Birigui (SP), com 1693
novos postos na indústria calçadista, Novo
Hamburgo (RS), com 369, e Jaú, com 115.
Das cidades que compões o Arranjo Produtivo Local de Nova Serrana, destacam-se Perdigão, com 248 novos postos
de trabalho no setor calçadista, e Divinópolis, com 189. Os piores desempenhos no

trimestre foram das cidades de Conceição
do Pará (-18), Igaratinga (-18), Onça de Pitangui (-9) e Leandro Ferreira (-3).

O número de novos postos de trabalho é a subtração das demissões do
número de admissões.
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SAPATOS PARA TODOS OS ESTILOS

O

s sapatos para o próximo outono-inverno 2017/2018 foram
feitos para satisfazer os mais
diferentes gostos e estilos até mesmo
das mulheres mais exigentes. As botas
cuissard continuam na linha de fren-

te, vimos em um intenso vermelho da
Fendi, mas também em couro marrom
da Bottega Veneta; enquanto o salto
varia o design de acordo com a passarela, agulha para Narciso Rodriguez
e escultural para Mary Katrantzou.

Chanel e Prada também apostam nas botas, enquanto Victoria Beckham e Calvin Klein trazem modelos
inspirados nas linhas masculinas. Sem
mencionar Dior, Hermès, Saint Laurent, Rochas, Balenciaga, Alexander

McQueen, Maison Margiela e Marc Jacobs, que também levaram para as
passarelas exuberantes modelos de
calçados.
Fonte: Couromoda.com

C U R S O

SECRETÁRIA E RECEPCIONISTA
Comunicação e marketing no departamento de vendas; Novas tecnologias no dia a dia da recepção; Planejamento, agenda e administração do tempo; Redação empresarial;
Organização de reuniões; Apresentação pessoal, empresarial e nos processos de atendimento.
SÍNTESE DO TREINAMENTO: Capacitar os participantes para a prestação de um serviço eficaz, capaz de direcionar os visitantes e atender de forma profissional clientes
e fornecedores.
PÚBLICO-ALVO: Recepcionistas e secretárias; profissionais que utilizam o telefone como ferramenta de comunicação interna e externa.
INSTRUTORA: Elizabet Afonso - Graduada em Ciências Sociais. Especialista em RH - MBA Liderança e Gestão de Pessoas. Ampla experiência na área administrativa.
Data: 20 e 27 de maio (aos sábados) - das 8h às 17h
Carga horária: 16h
Local: Sindinova
Investimento para associado Sindinova: 2 x R$ 150,00 = R$ 300,00
Investimento para não associado: 2 x R$ 200,00 = R$ 400,00

Aceitamos cartão de crédito como forma de pagamento.

Informações: Sabrina Costa - 3228-8500 ou pelo e-mail: cursos@sindinova.com.br
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VOCÊ CONHECE A NOVA SOLUÇÃO
EM ENERGIA ELÉTRICA, SUSTENTÁVEL
E GRATUITA, QUE DIMINUI
SIGNIFICATIVAMENTE A SUA
CONTA?

NOSSO PARCEIRO É O SOL.

ECOVOLTAICA - Soluções em Energia Solar
Tel. (31) 99324-7258 - NATHANIEL
www.ecovoltaica.com.br

Com a ECOVOLTAICA, você instala painéis solares em
sua residência ou empresa, o que lhe proporcionará
uma grande economia, com uma durabilidade de 25
anos, e o equipamento é SEU, podendo ser levado e
reinstalado em qualquer lugar.
Não continue a gastar dinheiro com sua conta de Luz.
A ECOVOLTAICA TEM A SOLUÇÃO PARA VOCÊ!!!!!
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TRÊS PASSOS PARA TRANSFORMAR O
RELACIONAMENTO COM CLIENTE

U

m estudo realizado pela Consultoria Gartner prevê que,
até o final de 2017, 89% das
empresas utilizarão técnicas para
aprimorar o Customer Experience.
A OnYou, organização especializada
em auditoria da experiência do cliente, listou três dicas para corporações
que ainda não fazem uso desse conceito. Confira:
PROPORCIONE SATISFAÇÃO
O cliente de hoje é empoderado, deseja atenção e participação
em todas as etapas da compra. Busque ferramentas que facilitam analisar seu atendimento, identificar erros
e possibilidades de melhorias. A metodologia de cliente oculto ofertada
pela OnYou, por exemplo, permite
amplo monitoramento dos processos utilizados e possibilita insights
para qualificar a assistência.

BUSQUE FIDELIZAÇÃO
Em média, manter um comprador constante vale dez vezes mais
do que conquistar um novo. Por isso,

ter clientes leais de longa data se faz
tão importante para as corporações.
Crie métodos de recompensas, leve
em consideração seus feedbacks e
torne o marketing do seu negócio
um reflexo real do que tem a oferecer.
CONQUISTE FÃS
Quando as pessoas são surpreendidas durante a compra, naturalmente, passam a indicar a empresa para os outros. É o que chamamos
de “advogados da marca”. Aproveite
essa oportunidade para implementar
ações que gerem engajamento direto, com conteúdos informativos e
estratégicos. Redes sociais também
são canais para atrair o público, e
que, apesar de parecer óbvio, esse
recurso ainda é ignorado em 55%
dos casos de atendimento. Não dispense a chance de interagir e pedir
a opinião dos seguidores, para estar
cada vez mais alinhado daqueles que
compram seu produto ou serviço.
Fonte: Ablac

PG 11

OPINIÃO

24/04/2017 A 07/05/2017 – JORNAL SINDINOVA

Colunista: Paulo Afonso Ferreira
Vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI e diretor-geral do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

MOMENTO DE REFORMAS

C

rises estimulam o aprimoramento
e devemos vê-las como oportunidades. O Brasil passou por várias,
que trouxeram instrumentos para suprir
lacunas, como: a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) e a Constituição Federal
de 1988, que tiveram suas importâncias
e contribuições, mas ainda há obstáculos que o Estado não conseguiu romper.
Somos reconhecidos pela burocracia e
complexidade de leis, sendo imprescindíveis a realização de mudanças no âmbito
das relações do trabalho, da previdência,
da legislação ambiental, tributária, política,
entre outras.
O desafio da gestão pública é conduzir suas estruturas com governança e
eficiência, evitando aumento de tributos,
pois a sociedade não aguenta os excessos, que elevam o custo da produção,
desestimulam a geração de empregos e
reduzem o poder de compra da popula-

ção. O governo federal tem apresentado
propostas de reformas que merecem ser
apoiadas como alternativas para a retomada do crescimento, pois o atual modelo não é sustentável.
É justo o reconhecimento nas
ações de modernização das leis do trabalho e da previdência, bem como ao
Congresso Nacional pela aprovação do
projeto de terceirização. A sociedade
precisa se conscientizar que o cenário é
complexo e exige medidas duras. Vários
países chegaram ao patamar de desenvolvimento pelo senso de urgência e coragem de mudar.
Forças políticas e contrárias, movidas a interesses partidários e corporativistas, estão se movimentando, em
detrimento dos interesses coletivos.
Minorias organizadas tentam desvirtuar a realidade, com informações infundadas e falsas, como ao afirmar que a

“

O trabalho dignifica o ser humano e o
mais importante neste momento é se
buscar a sobrevivência das empresas
e a redução do desemprego.

terceirização irá causar desemprego e
precarização das relações de trabalho
e que as reformas trabalhista e previdenciária irão acabar com direitos dos
trabalhadores.
O trabalho dignifica o ser humano
e o mais importante neste momento é se
buscar a sobrevivência das empresas e a
redução do desemprego.

”

Mitos e desinformações precisam
ser combatidos para que a verdade prevaleça e seja feito aquilo que é melhor
para o Brasil. Precisamos de união, diálogo e desapego a ideologias, pois estamos
todos no mesmo barco e se não forem
implementadas mudanças no curto prazo, todos pagaremos a conta, que tem se
tornado cada vez maior.
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