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GIRO SINDINOVA

EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

O polo calçadista de Nova Serrana 
está a todo vapor empenhado com 
os eventos que estão por vir. A si-

tuação é propícia, já que para o próximo 
semestre estão marcadas duas grandes 
oportunidades para exposição de produtos 
do ramo calçadista: a Francal e a Fenova. 

Entre os dias 16 e 19 de julho, será 
realizada a Francal 2018. A Feira que com-
pleta 50 anos de existência é a plataforma 
oficial de lançamento da estação prima-
vera-verão. Por atrair anualmente milha-
res de visitantes de todo mundo é, sem 
dúvida, uma oportunidade para conquis-

tar novos clientes e fazer negócios. 
Já a Feira de Calçados de Nova Ser-

rana (Fenova) que está na sua 22ª edição, 
ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de agosto. Com a 
frequência e envolvimento das empresas na 
divulgação das marcas e, consequentemen-
te, de seus produtos, a Fenova chega como 
promessa de grandes comercializações.

Mas não termina por aí, outra 
aposta é a Nova Serrana Feira e Moda 
São Paulo. Calçadistas já estão traba-
lhando na próxima edição. O evento 
agendado para janeiro de 2019 tem a 
pretensão de ampliar o número de ex-

positores em relação à última edição. 
Nota-se, portanto, um significante 

comprometimento das indústrias do polo 
em buscar visitantes, clientes e com isso, es-
timular a economia local. Responsável pelo 
aumento da geração de empregos regis-
trado desde o início do ano, a indústria de 
transformação (calçados) de Nova Serrana 
tem registrado saldo positivo no número de 
admissões. Em dados disponibilizados pelo 
Caged no período de janeiro a março, o setor 
apontou percentuais expressivos que garan-
tem ao município uma posição de destaque 
entre os que mais empregam no país. 

Em reunião ocorrida no dia 13 de abril, os 
associados do Sindicato Intermunicipal 
das Indústrias de Calçados de Nova Ser-

rana (Sindinova) assinaram o contrato para 
exposição de suas marcas na Nova Serra-
na Feira e Moda, evento que ocorre em São 
Paulo em janeiro de 2019.  Na oportunidade, 
compareceram cerca de 70 expositores.

O Presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes, abriu a reunião falando da impor-
tância da participação das empresas do 
polo nesta exposição. Segundo Gomes, 
existe uma expectativa muito grande com 
o evento que acontece no ano que vem. 
“Agora estamos cuidando da materializa-
ção da feira que tem tudo para ser muito 

boa. Existe toda uma expectativa de levar 
os lojistas, porque é uma feira com uma 
visitação muito alta”, ressaltou.

Ainda conforme Pedro, a edição an-
terior da Feira levou cerca de 120 marcas, a 
próxima deverá contar com mais de 200. O 
presidente destacou ainda que o diferen-
cial deste evento será o espaço destinado 
ao polo calçadista.  “É muito importante 
realizar esta feira em São Paulo, já que é 
um ponto de referência em todo o Brasil. 
Além de estarmos com as empresas, nós 
estaremos divulgando a nossa feira Nova 
Serrana Feira e Moda”, afirmou Gomes.

Na ocasião, o responsável pelo 
departamento comercial do Sindinova, 
Edimar Góis, apresentou a planta com o 
novo espaço de quatro mil metros, onde 
os expositores poderão apresentar seus 
estandes. No final, aqueles que manifesta-
ram o desejo de mudar de local dentro do 
pavilhão participaram de um sorteio e pu-
deram escolher a área de sua preferência.
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SINDINOVA FAZ LANÇAMENTO OFICIAL DA
NOVA SERRANA FEIRA E MODA SÃO PAULO

Evento ocorre em janeiro de 2019; objetivo é ampliar o número
de expositores da última edição

DEPOIMENTOS

Janaína Oliveira, gerente comercial da 
Calçados Nádya Ribeiro. “Acho impor-
tante para qualquer empresa participar 
da NSFM em São Paulo, porque a gente 
está se mostrando. Quem não é visto não 
é lembrado. A propaganda mais barata 
que existe é a feira. A sua marca está lá, 
o pessoal está te vendo, então nunca vai 
esquecer”.

Alessandra Lacerda, proprietária da GLK Cal-
çados. “É uma oportunidade grande de estar 
participando porque eu creio que é uma feira 
que vai crescer constantemente e a gen-
te tem que estar sempre no mercado. Esta 
feira tem um grande impacto no aumento 
das vendas, divulgação das marcas, grande 
oportunidade de conhecer novos represen-
tantes, então (a feira) traz muitos benefícios”.

Frederico Augusto, gerente comercial 
da Fofiori. “Já vai fazer 10 anos que 
expomos em feiras. E agora Nova Ser-
rana estando em São Paulo, deixamos 
de expor nas outras feiras para expor 
no nosso próprio polo. A expectativa 
é sempre a melhor possível, nosso 
polo é forte, e esperamos que a gente 
cresça cada dia mais”.

Lísia Brum, gerente comercial da Air Spor. “Acreditamos num novo horizonte, onde 
nossos clientes possam acreditar na força e coragem do empreendedorismo de 
Nova Serrana, que hoje gera empregos e proporciona uma melhoria na economia 
nacional. Acredito na continuidade do crescimento industrial, pois é a oportunidade 
de fazermos novos clientes e fidelizar os nossos”.
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O PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES E O VICE-PRESIDENTE, JÚNIOR CÉSAR SILVA, RESSALTARAM A 
IMPORTÂNCIA DA FEIRA PARA OS ASSOCIADO
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SORTEIO DE PRÊMIOS DO SINDINOVA E DO SICOOB 
CREDINOVA FOI UM SUCESSO

Parceria inédita entre as entidades teve como propósito valorizar os empregados das indústrias calçadistas 

O Sindicato Intermunicipal das Indús-
trias de Calçados de Nova Serrana 
(Sindinova) e o Sicoob Credinova 

se juntaram para prestigiar os trabalha-
dores das indústrias calçadistas. A parceria 
resultou na arrecadação de 120 prêmios 
que foram sorteados na Festa do Traba-
lhador, no dia 1º de maio, no Centro de 
Convenções da cidade. Esta foi a primeira 
vez que um evento deste porte ocorreu 
no setor calçadista. 

O presidente do Sindinova que 
também é presidente do Conselho do 
Sicoob Credinova, Pedro Gomes, falou 
como surgiu a proposta da parceria. “Nós 
tivemos esta ideia lá no Sindinova e ob-
servando o tempo que a gente vem de 
trabalho em Nova Serrana e vendo o 
quão é importante o trabalho dos nossos 
colaboradores, então, levamos esta ideia 
para o Credinova que também abraçou e 
aí foi um sucesso”, ressaltou.

Comemorando o êxito da Festa, 
Gomes afirma que esta é uma ação iné-
dita e espera que tenha prosseguimento 
nos anos seguintes. ”Esta foi a primeira 
vez e espero que os próximos presiden-
tes do Sindicato possam ser parceiros 
cada vez mais dos trabalhadores, porque 
são na verdade eles que fazem a riqueza, 
fazem a grandeza das nossas empresas. 
Nunca se viu tanta gente em um feria-

do dentro do nosso espaço de festas. Eu 
acredito que todo ano o Sindicato deverá 
ser parceiro, né [sic], Sindicato, Cooperati-
va, CDL”, enalteceu.

Ainda no palco, durante todo o 
evento, o presidente enfatizou a impor-
tância de se valorizar o trabalhador nas 
indústrias. “A recíproca tem que ser verda-
deira: não há empresa sem trabalhador e 
não há trabalhador sem ter empresa para 
lhe dar o emprego”. 

RIGOR NO SORTEIO
O sorteio foi realizado obedecendo 

a critérios rigorosos para que não hou-
vesse transtornos nem gerassem dúvidas 
sobre a idoneidade do sistema. Somente 
receberia o prêmio o sorteado que tivesse 

preenchido todo o formulário, estivesse 
no local e, ainda, portando um documen-
to com foto e o número do cupom sorte-
ado. Ademais, para dar maior oportunida-
de a todos os participantes, cada pessoa 
somente tinha direito a um cupom, ou 
seja, não seriam aceitos dois prêmios para 
uma mesma pessoa. Para comprovar a 
lisura do processo, todos os trâmites pas-
savam pela conferência de, no mínimo, 
três pessoas.

PROVÁVEL PARCERIA
Gomes ainda disse que, para o ano 

subsequente, poderá haver a integração de 
mais uma entidade na premiação. “A CDL 
(Câmara de Dirigentes Lojistas) já está con-
versando para que no ano que vem a gen-

te faça junto. Vamos conversar com o pró-
ximo presidente do Sindinova para que ele 
realmente abrace esta causa e faça uma 
grande festividade, uma grande comemo-
ração, uma grande lembrança para os tra-
balhadores de Nova Serrana”, adiantou.

Compareceram cerca de sete mil 
pessoas na festa. Estiveram presentes 
também o prefeito de Nova Serrana, Eu-
zébio Lago, o vice-prefeito, Nelson More-
to e o secretário de Indústria e Comércio, 
Marcelo Caires. Além dos prêmios, o públi-
co pode se divertir com shows de música 
e as crianças com brinquedos montados 
no espaço apropriado.

A lista completa com os nomes dos 
sorteados você encontra no site. Acesse 
www.sindinova.com.br e confira.

LISTA DE PRÊMIOS SORTEADOS:

 10 tanquinhos 

 10 Micro-ondas

 20 Smartphones 

 10 Liquidificadores 

 24 Sanduicheiras 

 06 Geladeiras 

 10 Fornos Elétricos 

 10 Ventiladores 

 10 Panelas de Pressão Elétrica

 10 Televisores

CERCA DE SETE MIL PESSOAS ACOMPANHARAM O SORTEIO
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22ª FENOVA SERÁ REALIZADA EM AGOSTO
Feira movimenta setor calçadista sendo propulsora de grandes negociações

O Sindicato Intermunicipal das Indús-
trias de Calçados de Nova Serra-
na (Sindinova) confirma mais uma 

edição para o segundo semestre. Nos dias 
14, 15 e 16 de agosto, das 10h às 19h, será 
realizada a 22ª Feira de Calçados de Nova 
Serrana (Fenova). Lojistas de todo o país 
poderão conferir as novas coleções e ten-
dências para a temporada primavera ve-
rão 2018/2019.

O evento será realizado no Centro 
de Convenções da cidade. Com mais de 
200 marcas, os empresários terão a opor-
tunidade de expor seus produtos e, com 
isso, ampliar seus negócios. Nesses três 
dias de exposição, há uma expectativa de 
cerca de 3000 visitantes. 

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes da Silva, avalia o evento como 
grande propulsor de negociações. “A Fe-
nova se consolida como umas das maio-
res feiras do Brasil e a cada edição os 
empresários do polo de Nova Serrana se 
destacam pela coleção, agilidade, com-
prometimento e qualidade dos produtos 
que estarão nas lojas”, afirma. 

Gomes destaca ainda a evolução 
da feira a cada exposição. “Nos últimos 
anos as vendas de calçados do polo au-
mentaram significativamente. Esse resul-

tado se deve ao esforço coletivo”, pon-
dera Gomes. 

Fomentadora de vendas, a Fenova 
chega trazendo muitas novidades e aque-
cendo o mercado. A feira é uma oportuni-
dade para as empresas expor seus produ-
tos e captar novos clientes.

FEIRA DE CALÇADOS
DE NOVA SERRANA

14 A 16 | AGOSTO | 2018
10 ÀS 19H

fenova.com.br

centro de convenções
de nova serrana

22ª FENOVA – FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA
Data: 14 a 16 de agosto de 2018.

Horário: 10h às 19h

Local: Centro de Convenções – Avenida Jessé Correia de Lacerda, nº 500

Prolongamento do bairro Amazonas – Nova Serrana/MG
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SINDINOVA EM PARCERIA COM SENAI CONFIRMA 
MAIS UM CURSO

CAPITAL DE GIRO PARA EMPRESAS DE NOVA SERRANA

O Sindicato Intermunicipal das Indús-
trias de Calçados de Nova Serra-
na (Sindinova) informa que estão 

abertas as inscrições para o curso de 
Planejamento e Controle de Produção de 
Calçados. Esta é mais uma parceria entre 
o Senai e o Sindicato.

O objetivo é desenvolver as ca-
pacidades técnicas, sociais, organizativas 
e metodológicas das atividades relacio-
nadas ao conteúdo do curso. Para isso, 
serão apresentadas diversas capacidades, 
entre elas, avaliação de processos pro-
dutivos, volume de produção, eficiência, 
produtividade, gastos, lucratividade, cum-
primento de prazos, retorno sobre investi-
mentos, dentre outros.

INSCRIÇÕES
O prazo para inscrição termina dia 

18 de maio. As aulas começam dia 21 de 
maio e vão até 15 de junho. O horário é 
de 18h30 as 22h30 e terão um total de 

60 horas. As inscrições podem ser feitas 
por e-mail ou presencialmente no Sindi-
cato. No ato da inscrição, a pessoa deverá 
portar os seguintes documentos: Cadas-
tro de Pessoa Física (CPF), a carteira de 
identidade (RG) ou a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH).

Os interessados podem escolher 
a forma de pagamento: à vista, cheque, 
cartão ou boleto. O valor para associado 
é de 2 x R$ 150,00. Para o não associado, 
o custo é de 2 x R$ 200,00.

CRITÉRIOS
Quem deseja fazer o curso preci-

sa obedecer a alguns critérios: ter 16 anos 
completos, ensino fundamental completo, 
conhecimento sobre processo produtivo 
do calçado e sua sequência operacional.

Para mais informações, entre em 
contato com Sabrina Costa pelo telefone 
(37) 3228-8500 ou pelo e-mail: cursos@
sindinova.com.br]

LOCAL:

Informações: Sabrina Costa (37) 3228-8500 | cursos@sindinova.com.br

Vagas Limitadas - Aceitamos cartão de crédito
VALOR  ASSOCIADOS:

2 X R$150,00
VALOR NÃO ASSOCIADOS:

2 X R$200,00

CURSO

PLANEJAMENTO E CONTROLE
DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS

CARGA HORÁRIA: 

60 horas

DATA:

21 de maio à 15 de junho
18:30 àS 22:30 

INSTRUTOR:

Hazenclever de
Paula Filho

SENAI
Nova Serrana

CFP Geny José Ferreira

REQUISITOS DO CURSO:
16 anos completos • Ensino fundamental completo • Conhecer o processo produtivo do calçado e sua sequência operacional

CAPACIDADES DESENVOLVIDAS:
• Planejamento e controle da produção • Identificar os diversos níveis de planejamento aplicáveis à programação da produção de calçados • 
Apropriar-se dos procedimentos aplicáveis ao plano mestre de produção (PMP), de acordo com a demanda de mercado, capacidade produtiva 
e política da empresa • Desenvolvimento e analise de indicadores de desempenho • Definir indicadores operacionais (índices de eficiência, 
produtividade, qualidade, pontualidade, refugos, retrabalho, aproveitamento, ociosidade, tempo parado, volume de produção, horas extras, 
cumprimento de prazos) • Monitoramento de resultados operacionais • Avaliar os processos produtivos, considerando a qualidade do produto, 
a produtividade, eficiência, refugos, retrabalho, aproveitamento, ociosidade, volume de produção, horas extras, gastos, cumprimento de 
prazos, índices de devoluções, lucratividade, ponto de equilíbrio, retorno sobre investimentos, tendo em vista o monitoramento dos resultados, 
os objetivos da empresa.

OBJETIVO DO CURSO:
Desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas requeridas para o desenvolvimento das atividades inerentes ao 
planejamento e controle da produção, considerando os aspectos técnicos, de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

Nova Serrana foi contemplada com 
a Linha Geraminas Solidário que 
disponibiliza capital de giro para as 

empresas instaladas na cidade. Essa Linha 
disponibilizará o valor de 5 mil a 100 mil 
reais, dependendo do faturamento contá-
bil da empresa, com o propósito de aten-
der o maior número de empresas.

As vantagens são extremamente 
competitivas, afinal os juros são a partir 

de 0,99% ao mês e o prazo é de até 51 
meses podendo optar por carência de três 
meses sem alterar os juros.

Outro benefício do Capital de Giro 
é a autonomia da aplicabilidade do recur-
so. Este pode ser utilizado para estabilizar 
a gestão administrativa financeira da em-
presa e até mesmo conseguir descontos 
nas compras à vista de matéria prima. 

Enfim, pode ser usado para as ne-

cessidades reais do dia a dia da empresa, 
dando continuidade às operações da em-
presa, tais como suporte para financiar as 
vendas a prazo, manutenção de estoques.

O Capital de Giro é o dinheiro que 
a empresa tem no caixa, no banco e o 
que ela deve. Quando falta esse recurso é 
hora de buscá-lo em bancos, tomando o 
cuidado de pesquisar os juros e custo efe-
tivo menores do mercado para que essa 

alternativa seja um aliado aos negócios e 
não um vilão.

Os empreendedores sabem que a 
saúde da empresa é um fator preponde-
rante para o sucesso e continuidade de 
seu empreendimento.

Ligue no Sindinova (37-3228-8500) 
e agende seu horário para receber gratui-
tamente orientação sobre a linha adequa-
da ao investimento da sua empresa.

Colunista: Marcelle Calábria Soares
Analista de Negócios da FIEMG Regional Centro-Oeste, Marcelle presta atendimentos e orientação em linhas de crédito gratuitamente 
aos associados do Sindinova quinzenalmente.
E-mail: mcsoares@fiemg.com.br
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MINAS TEM SUPERÁVIT DE 14 MIL EMPREGOS
Estado registra saldo positivo na geração de postos formais de trabalho pelo terceiro mês consecutivo

 DIÁRIO DO COMÉRCIO/DIVULGAÇÃO

Minas Gerais encerrou março com 
mais um saldo positivo na geração 
de empregos formais. Pelo terceiro 

mês consecutivo, o Estado, assim como 
o País, registrou superávit na geração de 
vagas, chegando a 14.149 unidades, fruto 
de 150.580 contratações e 136.431 desli-
gamentos. Na mesma época do ano pas-
sado, Minas havia registrado déficit de seis 
postos de trabalho. Os dados são do Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). 

Assim, o Estado já acumula sal-
do positivo de 31.523 postos de traba-
lho em 2018. Ao todo foram 430.829 
admissões contra 399.306 demissões. 
No primeiro trimestre de 2017 o resul-
tado também havia sido positivo, mas 
em 9.969 empregos formais. Já quan-
do considerado os últimos 12 meses, o 
superávit chegou a 43.105 vagas e na 

mesma época do ano passado estava 
negativo em 83.880 empregos. 

De acordo com o levantamento, na 
análise mensal, os setores que mais con-
tribuíram para o desempenho positivo em 
Minas Gerais foram, pela ordem, serviços, 
indústria da transformação e construção 
civil. Na outra ponta, o comércio foi o se-
tor que mais fechou vagas, seguido por 
serviços industriais de utilização pública. 

Somente a atividade de serviços 
gerou superávit de 5.716, proveniente da 
criação de 55.223 vagas e extinção de ou-
tras 49.507. Em março do ano passado, o 
saldo do setor tinha ficado positivo em 50 
vagas apenas. 

Logo em seguida, a indústria da 
transformação apresentou saldo de 3.158 
postos. Ao todo foram registradas 25.198 
admissões e 22.040 demissões. No mes-
mo mês de 2017 a indústria tinha registra-
do déficit de 116 vagas. 

Já a construção civil, cujo superávit 
mensal foi de 3.071, contratou 17.477 pes-
soas no mês passado, mas desligou ou-
tras 14.406. No terceiro mês de 2017 o sal-
do do setor foi de apenas 882 unidades. 

Ainda considerando o mês de mar-
ço, destaca-se o déficit de 1.018 empregos 
formais no Estado pelo comércio. O setor 
criou 34.497 oportunidades, mas extin-
guiu outras 35.515. Ainda assim, o saldo 
negativo foi menos intenso que em igual 
período do exercício anterior (-5.550).

Acumulado - Quando conside-
rado o acumulado dos três primeiros 
meses de 2018, os destaques positivos 
também ficaram por conta das ativida-
des de serviços, indústria da transfor-
mação e construção civil. O comércio 
também teve desempenho negativo no 
acumulado do ano. 

Ao todo, os serviços geraram 
15.629 vagas formais, enquanto a indústria 

13.009 e a construção 6.690. Já o comér-
cio fechou 9.385. No ano passado, estes 
mesmos setores tiveram saldos de 5.733, 
7.882, 950 e 14.666, respectivamente. 

Da mesma forma, nos últimos 12 
meses, o setor de serviços registrou su-
perávit de 23.348; a indústria da transfor-
mação, 7.418; e a construção civil, 1.524. 
Neste período, o comércio ainda segue 
positivo com 11.075 vagas criadas. Os úni-
cos saldos negativos no caso são serviços 
industriais de utilização pública (-790) e in-
dústria extrativa mineral (-425). 

No ano passado, neste tipo de 
análise, a geração de empregos na 
atividade de serviços estava negativa 
em 24.688, a indústria extrativa em 
20.615 e a construção civil em 29.971. 
O comércio também estava negativo 
em 9.447 empregos.

Fonte: Diário do Comércio

NOVA SERRANA

Conforme aponta o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Ca-
ged), entre Janeiro a Março de 2018, as 
indústrias de transformação (calçados) de 
Nova Serrana representaram 90,25% do 
número das contratações no período em 
comparação à microrregião. No estado 

de Minas Gerais, esses dados significaram 
67,55% admissões e em relação ao país, o 
município contribuiu com 9,78%.

O número de empregos formais 
também apresentou grande expressivi-
dade. 16.446 postos de trabalho, o que 
corresponde a 88,42% da microrregião, 
53,20% no estado e 5,88% nacional. Para 
o presidente do Sindicato Intermunici-

pal das Indústrias de Calçados de Nova 
Serrana (Sindinova), Pedro Gomes, estas 
estatísticas evidenciam a importância do 
município na geração de empregos. “Em 
Nova Serrana, nós contribuímos para 
a empregabilidade do Brasil. Ninguém 
acredita, mas nós temos 92 mil habitan-
tes, 830 indústrias que na verdade são 
indústrias de calçados. Nós hoje somos o 

maior polo calçadista brasileiro. Em pro-
dutividade, em torno de 11 milhões de 
pares, em funcionários, mais de 16 mil”, 
enfatiza Gomes. 

O presidente destacou ainda que 
o Sindinova é o maior sindicato de Mi-
nas Gerais com 400 associados e que 
tem grande influência na conquista des-
ses resultados.

DIVULGAÇÃO CAGED
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SINDINOVA OFERECE CONSULTORIA
EM DESIGN DE CALÇADOS

Serviço é gratuito para associados; empresas interessadas devem agendar com o designer no Sindinova

ANUAR CHIBLI, DESIGNER DE PRODUTOS ESPECIALIZADO EM CALÇADOS, ORIENTARÁ OS ASSOCIADOS PARA AS NOVAS TENDÊNCIAS DO MERCADO.

SELMA ASSIS

Calçadistas do polo de Nova Ser-
rana agora contam com mais um 
suporte para auxiliar na criação de 

seus produtos. No intuito de modernizar 
e acompanhar as inovações da moda, 
o Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
de Calçados de Nova Serrana (Sindino-
va) está disponibilizando o serviço de 
consultoria em design de calçados.

Esta consultoria visa atender aos 
empresários, conhecer o atual cenário 
da fábrica, orientar e enquadrar os pro-
dutos de acordo com as novidades no 

mercado. Anuar Chibli, designer de pro-
dutos especializado em calçados, é o 
responsável por dar suporte às empre-
sas. Segundo Chibli, o direcionamento é 
feito seguindo as tendências do merca-
do (solados, materiais, estilos e linhas), 
combinação de cores e desenvolvimen-
to de coleção.

Atuando como facilitador ao em-
presariado, Chibli destaca a importância 
de estar atento aos novos rumos dos 
negócios. “A principal preocupação do 
dono da fábrica é saber o que irá pro-

duzir. O especialista em design tem esta 
percepção e consegue fazer a orienta-
ção para o seu cliente. Assim, o objeti-
vo do Sindinova é orientar as empresas 
para estar por dentro das tendências e 
saber diferenciar as coleções”, aponta 
Chibli.

Chibli reforça ainda que inves-
tir em design é investir diretamente 
no crescimento da empresa. “Com um 
mercado amplo e competitivo, a neces-
sidade de inovação e de novas oportu-
nidades de negócios são os maiores di-

ferenciais. Com isso há um aumento da 
competitividade dos empreendimentos, 
valorização da imagem e marca, além 
de produtos diferenciados e, por con-
sequência, novos mercados”, ressaltou.

O serviço é gratuito para os 
associados. Os interessados devem 
procurar Anuar Chibli, no Sindino-
va. O horário de atendimento é 
das 8h às 18h, de segunda a sex-
ta-feira. Para mais informações, 
entre em contato pelo telefone 
37-3228-8500.

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.



PG 8 07/05/2018 A 20/05/2018 – JORNAL SINDINOVA

22º MINAS TREND: SINDICATOS SINALIZAM 
RETOMADA GRADUAL DOS NEGÓCIOS

Evento consolida a moda produzida em Minas Gerais

FRANCAL 2018: 33 MARCAS DO POLO DE NOVA 
SERRANA CONFIRMARAM PRESENÇA

Calçadistas irão expor em estande coletivo; ainda há espaços disponíveis

Mais de 200 marcas da cadeia produ-
tiva da indústria da moda participa-
ram da 22ª edição do Minas Trend, 

evento realizado pela Federação das Indús-
trias de Minas Gerais (FIEMG), no Expomi-
nas, em Belo Horizonte. A edição de lança-
mentos primavera-verão/2019, encerrada 
no dia 20/4, contou com a participação de 
expositores que são referência nacional nos 
segmentos de vestuário, bolsas, sapatos, 
joias, bijuterias e acessórios. 

Para os presidentes dos sindicatos 
empresariais dos setores participantes do 
evento, os negócios realizados no evento 
atenderam de forma satisfatória as expec-
tativas dos setores. Em comum, destaca-
ram a importância do Minas Trend como 
principal evento de lançamento de moda 
do país e sua responsabilidade no proces-
so de divulgação e de ganho de mercados 
para a indústria mineira de moda. 

“Desde a edição passada já per-
cebemos um ânimo maior por parte dos 
expositores e, nessa temporada, confir-
mamos essa percepção com o propósi-
to de participantes que já querem fechar 
contrato para a próxima temporada, fato 
que não acontecia há muito tempo”, reve-
la Jânio Gomes, presidente do SINDICAL-
ÇADOS/MG. “Aumentamos o número dos 
expositores, muito em função da data que 
foi readequada para final de abril o que é 
interessante para o setor do couro. Hoje o 
Minas Trend é protagonista em termos de 
feira de negócios”, finaliza Gomes. 

Dados setoriais – Indústria de Moda – Minas Gerais:

18% dos postos de trabalho da indústria de transformação do estado.

130.039 postos de trabalho

8.944 empresas*

23,5% total das empresas em atuação na indústria de transformação 
do Estado

Representa 5% do PIB mineiro - valor aproximado: R$ 7,29 bilhões

Pelo segundo ano consecutivo, o Sin-
dicato Intermunicipal das Indústrias 
de Calçados de Nova Serrana (Sindi-

nova) reunirá as marcas do polo calçadis-
ta em estande coletivo na Francal 2018. O 
evento será realizado nos dias 16 a 19 de 
julho no Expo Center Norte, em São Paulo. 
Até o momento, 33 fabricantes confirma-
ram presença.

O espaço contará com uma área 
de 450m2 para apresentar a coleção pri-
mavera verão. A iniciativa tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de Nova Serrana, a 
qual subsidiará parte do investimento. O 
objetivo é dar maior visibilidade do pro-
duto local no cenário nacional e interna-
cional.

O agente comercial do Sindinova, 
Edimar Góis, evidencia a importância da 
participação das empresas de Nova Ser-
rana na Feira. “A Francal é a abertura da 
estação primavera verão para os lojistas 
de todo o Brasil e da grande São Paulo, 
além de importadores de diversas par-
tes do mundo que veem visitar a Feira. E 
nela, os associados têm a oportunidade 
de apresentar seus produtos dando iní-
cio à temporada de final de ano que tem 

Celso Afonso, presidente do SIN-
DIBOLSAS/MG, considera que evento está 
“cada vez mais maduro, e consolidado, 
fazendo crescer o interesse do lojista”, 
destacando o trabalho realizado pelo Sin-
dicato para captar compradores que nun-
ca haviam comparecido ao evento. “Por 
outro lado, vivemos um momento extre-
mamente delicado que, obviamente, se 
reflete no setor, mas, como estamos com 
expectativas muito realistas, o balanço ge-
ral do evento foi muito bom porque esta-
mos crescendo em termos de visibilidade 
e, quando o cenário clarear, estaremos ex-
tremamente bem posicionados e seremos 
beneficiados”. Em relação a temporada 
anterior, o dirigente afirma que a geração 
de negócios ficará no mesmo patamar. 
“Precisamos usufruir da capacidade produ-
tiva das empresas e, em um segundo mo-
mento, crescer. Acredito que poderemos 
nos recuperar até mesmo no segundo 
semestre, período que, tradicionalmente, é 
sempre melhor. Já estamos contaminados 
por essa positividade”, conclui. 

O Minas Trend é realizado em par-
ceria com o Governo de Minas Gerais, por 
meio da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (Codemig), a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
o Sebrae Minas, a Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e a 
Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil). 
Fonte: Fiemg

grande demanda e um maior número de 
venda”, afirma.

FRANCAL
Em 2018, a Francal completa 50 

anos de existência. É a plataforma oficial 
de lançamento da estação primavera ve-
rão. Anualmente atrai milhares de visitan-
tes de todo o mundo, o que torna a Feira 
um palco de grandes negócios. 

O grande encontro anual reú-
ne entidades setoriais, indústria, varejo, 
importadores, representantes de classe, 
autoridades governamentais e demais es-
feras públicas. Reconhecida internacional-
mente por sua característica de geração 
de negócios e pela qualidade e design dos 
produtos apresentados, a Francal coloca o 
Brasil como um influente parceiro comer-
cial e entre os grandes players do merca-
do global.

FENOVA
Nos quatro dias de evento, a equi-

pe do Sindinova estará divulgando a 22ª 
Feira de Calçados de Nova Serrana (Feno-
va), que tem data marcada para agosto. 
Esta também é uma ocasião para atrair 

novos clientes e visitantes para conhecer 
e fazer negócios. O estande coletivo do 
polo calçadista de Nova Serrana estará lo-
calizado na avenida 9 com J e K. 

Ainda existem alguns espaços dis-
poníveis. Empresas interessadas devem 
entrar em contato com Edimar, no Sindi-
nova, pelo telefone 37-3228-8500.
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O mundo está em rápida transfor-
mação. O cenário é marcado por 
incertezas, bem como pelas novas 

forças de integração lideradas pela eco-
nomia digital. 

Enquanto na vida real há tensões 
associadas a movimentos nacionalistas 
e a discursos antiglobalizantes, no meio 
digital existem demandas por regras e 
cooperação global. Compreender os im-
pactos dessas transformações é essencial 
para a definição de políticas públicas e da 
estratégia empresarial, pois podem abrir 
ou fechar janelas de oportunidades para 
a indústria e o país. 

A quarta revolução industrial, co-
nhecida como indústria 4.0, é uma dessas 
janelas, uma vez que a adoção de tecno-
logias digitais gera múltiplos reflexos, tais 
como: aumento da eficiência operacional, 
redução de custos, flexibilização das linhas 
de produção, customização em larga esca-
la e criação de novos modelos de negócio.

 Nos países desenvolvidos, o inves-

gentes na economia mundial. 
É imperativo investir na compreen-

são desse novo polo econômico e político 
que se descortina. 

A capacidade de o Brasil aproveitar 
os caminhos criados pelas transforma-
ções internacionais depende, em grande 
medida, do que for feito na arena domés-
tica, que também passa por mudanças. 

O país ainda sente os efeitos da 
grave crise política e econômica enfrenta-
da nos últimos quatro anos. Com a menor 
capacidade financeira por parte do Esta-
do, políticas públicas tendem a ser mais 
concentradas, e subsídios, mais raros. 

O desafio se torna ainda maior 
com a projeção de alta nos gastos com 
Previdência e saúde, além da crescente 
exigência da população por serviços pú-
blicos de maior qualidade.

Aproveitar as oportunidades que 
se apresentam depende da ação das 
empresas e das políticas de governo. Pri-
meiramente, é importante ter claro que 

timento empresarial em ativos intangíveis, 
como softwares e treinamento, já supe-
ra os recursos destinados a instalações e 
equipamentos. Mesmo no pós-crise, as 
aplicações em pesquisa e desenvolvimen-
to se mostraram mais resilientes do que 
as feitas em capital físico. 

Uma boa transição para as novas 
formas de produção, em que imperam o 
conhecimento e a inovação, é imprescin-
dível para gerar valor e  aumentar a pro-
dutividade e a competitividade do Brasil.

Avanços na agenda ambiental e 
mudanças nos hábitos das pessoas — con-
sumidores mais preocupados com os im-
pactos de produtos e processos produtivos 
no meio ambiente — são fatores que tam-
bém determinarão o futuro das empresas. 

Ainda no plano internacional, outra 
tendência está ligada à crescente partici-
pação de países como China, Índia e Indo-
nésia nos fluxos de produção, investimen-
to e comércio, além da maior importância 
da região do Pacífico e das nações emer-

O FUTURO DA INDÚSTRIA NO BRASIL E NO MUNDO
diversos desafios não são novos. As em-
presas precisam, por exemplo, elevar os 
investimentos em capital humano e em 
pesquisa e desenvolvimento. 

Fundamental, também, que os 
marcos regulatórios sejam indutores da 
inovação. As políticas industriais e de co-
mércio exterior precisam estar alinhadas, 
para reduzir o viés antiexportação e in-
tensificar acordos comerciais. É imperativo 
melhorar o ambiente de negócios, refor-
mar o sistema tributário, reduzir o custo 
de capital e modernizar as relações de 
trabalho, bem como diminuir o tamanho 
do Estado. 

Ficar parado, nesse cenário de gran-
des transformações, significa ampliar ainda 
mais a distância em relação a competidores.

Significa, ainda, crescer economi-
camente menos do que seria necessár io 
para que a indústria e o Brasil se posicio-
nem de maneira diferenciada no século 21 
e no cenário global.
Fonte: Agência CNI de Notícias

Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Colunista: Robson Braga de Andrade
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A indústria acaba de colocar à dis-
posição da sociedade brasileira 
dois documentos fundamentais na 

busca de caminhos capazes de recolocar 
o país na rota do crescimento econômi-
co forte e duradouro. Sob a liderança da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
foram lançados a Agenda Legislativa da 
Indústria 2018 e o Mapa Estratégico da 
Indústria 2018-2022. Como bem explica 
o presidente da CNI, nosso conterrâneo 
Robson Andrade, ambos têm abrangên-
cia em todo o território brasileiro e foram 
elaborados com o apoio e a participação 
das 27 federações estaduais da indústria, 
incluindo a FIEMG, 1.250 sindicatos empre-
sariais que congregam 700 mil empresas 
e 9,6 milhões de trabalhadores, além de 
mais de 60 associações setoriais.

A Agenda Legislativa da Indústria, 
que chega este ano à sua 23ª edição, 
é parte importante do posicionamento 
do setor em sua missão de contribuir 

em 2013, no ranking da competitividade 
global, o Brasil ocupava a 48ª posição en-
tre 144 países analisados. Hoje estamos 
em situação ainda pior – caímos para o 
80º lugar em uma lista de 137 países.

Os fatores-chaves do Mapa Estra-
tégico da Indústria 2018-2022 contem-
plam variáveis que efetivamente corroem 
a competitividade da nossa economia 
e da nossa indústria. A superação des-
ses gargalos é absolutamente necessária 
para revertermos o cenário que nos leva 
a perder espaço nos grandes mercados 
globais. A insegurança jurídica, a abusiva 
carga tributária, a infraestrutura precária e 
a burocracia excessiva minam a competi-
tividade das empresas brasileiras.

Nosso próximo passo, também sob 
a coordenação da CNI, será transformar a 
Agenda Legislativa e o Mapa Estratégico 
da Indústria em uma série de documentos 
setoriais, que vão embasar nossos deba-
tes com os principais candidatos à presi-

com o país. Trata-se, sem dúvida, de 
um dos principais instrumentos de inter-
locução da indústria com o Congresso 
Nacional (Câmara dos Deputados e Se-
nado Federal). Nossa Agenda apresenta 
as propostas que estão em discussão 
no Legislativo e que são consideradas 
prioritárias para a indústria brasileira. No 
total, são 129 proposições estratégicas, 
das quais 14 formam a chamada “Pau-
ta Mínima” – matérias de alto impacto 
sobre a economia e estratégicas para a 
construção de um ambiente de negó-
cios favorável à produção.

O Mapa Estratégico da Indústria 
2018-2022 é composto por 11 fatores-
-chaves considerados essenciais para que 
o Brasil possa elevar a sua taxa de com-
petitividade. São desafios cuja superação 
é essencial para a construção de uma 
indústria competitiva, inovadora, global e 
sustentável. Os estudos mais recentes do 
Fórum Econômico Mundial mostram que, 

CAMINHOS PARA O BRASIL

dência da República nas eleições das quais 
apenas seis meses nos separam. Os 11 fa-
tores-chaves do Mapa Estratégico serão 
desdobrados em 38 temas prioritários e 
60 objetivos a serem conquistados.

As metas que estabelecemos são 
ousadas, mas são factíveis e vamos tra-
balhar para alcançá-las. Se conseguirmos 
colocar em prática todas as recomenda-
ções da Agenda Legislativa e do Mapa 
Estratégico da Indústria, o nosso Produto 
Interno Bruto (PIB) poderá crescer 4% por 
ano a partir de 2023, e o PIB per capita au-
mentará 3,5%, na média anual, também a 
partir de 2023. Com isso, a renda per capi-
ta anual dos brasileiros passará dos atuais 
14 mil dólares para 30 mil dólares.

Ao priorizar a realização desse 
trabalho, a indústria brasileira o faz cons-
ciente de sua importância e essencialida-
de para o país e os brasileiros. De fato, é 
notável a contribuição do setor industrial 
ao desenvolvimento econômico e social 
do Brasil. A indústria responde por 21% 
do PIB nacional, por 55% das exportações 
brasileiras, pela geração de 9,6 milhões de 
empregos diretos e por cerca de 30% de 
todos os impostos federais arrecadados. 
Para cada real produzido na indústria, são 
gerados 2 reais e 32 centavos na econo-
mia nacional como um todo.

Os desafios são muitos e são gran-
des, mas temos todas as condições para 
enfrentá-los e superá-los. Só depende de 
nós, e um bom começo, com certeza, são 
as eleições de outubro próximo. É preciso 
escolher bem, buscando, entre os candi-
datos, aqueles que efetivamente tenham 
compromisso com o país, com Minas Ge-
rais e com a indústria.

OPINIÃO

Presidente do Sistema FIEMG

Colunista: Olavo Machado Junior
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