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Dr. Gilson Pereira retoma as
atividades jurídicas no Sindinova.
Especialista orientará os associados em assuntos relacionados
às legislações, em especial ao
atendimento às NRs.
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SICC projeta internacionalização. Empresários de
diversos países já estão
confirmados para o evento
que promete ser o maior de
últimos anos. Nova Serrana
será representada por algumas empresas.
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Jornal de grande circulação
destaca crise nos sindicatos
patronais. Um dos motivos
seria o fim do imposto sindical.
Confira no artigo de Celso Ming.
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EXPEDIENTE:

ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS SÃO PRODUTOS
QUE CONSUMIDOR MAIS COMPRA POR IMPULSO

C

om 19% da preferência, roupas, calçados e acessórios são os produtos que o consumidor mais compra
por impulso. Conforme pesquisa feita pela
CNDL e SCPC em fevereiro, em todas as
capitais brasileiras, em seguida vêm as
compras em supermercados (17%), de
perfumes e cosméticos (14%) e as idas a
bares e restaurantes (13%). A aquisição de
peças de vestuário e acessórios foi mais
presente entre a parcela feminina de entrevistados (23%), ao passo que a compra
de produtos eletrônicos ganhou destaque
entre os homens (13%).
Conforme a pesquisa, no último
mês de fevereiro, seis (59%) em cada dez
consumidores aproveitaram as facilidades
do crédito para fazer compras não planejadas. Os especialistas do SPC Brasil explicam que a democratização do crédito
no Brasil, principalmente entre as classes
menos favorecidas, é um fenômeno que
ganhou força apenas recentemente, de
modo que muitos consumidores ainda
não aprenderam a lidar com as consequências do seu mau uso.

INTERNET ESTIMULA COMPRAS AO
FACILITAR PARCELAMENTO
Na opinião dos entrevistados, a internet é o canal de venda onde as opções
de crédito mais levam os consumidores a
parcelarem suas compras. Um terço (33%)
dos consumidores acredita que as lojas
online estimulam o consumidor a fazer
novas compras ao oferecerem mais possibilidades de parcelamento. Outros tipos
de estabelecimentos em que os entrevistados sentem a facilidade para dividir em
várias vezes são as lojas de departamento
(23%), supermercados (13%) e shopping
center (12%).
Sobre o número de prestações em
que dividem a compra, a pesquisa mostra que muitos consumidores não avaliam
totalmente o impacto de uma compra a
prazo no orçamento antes de se endividar.
Em cada dez brasileiros que parcelam, um
(15%) divide a compra no maior número
possível de prestações, independentemente do valor. Outros 31% são mais prudentes e afirmam levar em consideração
a alternativa com um número de parcelas
que mais se encaixa a sua realidade financeira, enquanto 18% optam pela menor
quantidade de prestações disponíveis.
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CARTÃO DE CRÉDITO É FAVORITO
NA HORA DE PARCELAR
Na hora de parcelar uma compra, o
cartão de crédito ficou em primeiro lugar no
ranking de preferência dos consumidores,
com 66% de citações. O crediário vem em
segundo, com apenas 13% de menções, e
o financiamento aparece logo depois, com
4% de preferência. O cheque pré-datado foi
citado por 1% dos entrevistados.
A pesquisa também mostra que
mais da metade (53%) dos consumidores
enfrentaram recentemente alguma situação em que o comerciante impôs dificuldades em aceitar certa modalidade de
pagamento. Os meios que mais sofreram
rejeição foram o crediário (33%) e o cheque pré-datado (29%). Há ainda 24% de
entrevistados que não conseguiram comprar usando o cartão de crédito e 21% que
tiveram insucesso ao tentar usar o cheque
à vista. A recusa do estabelecimento em
não aceitar determinada modalidade fez
com que 31% desses consumidores desistissem da compra. Outros 29% recorreram ao pagamento à vista para levar o
produto para casa.
DINHEIRO E CARTÃO DE DÉBITO
PARA COMPRAS NO DIA A DIA
Quando indagados sobre como
preferem realizar a maior parte dos seus
pagamentos, um em cada dez (9%) consumidores disse que sempre prefere parcelar, independentemente das condições.
Há ainda 14% que optam pelo parcelamento se as parcelas não pesarem no
bolso. Outros 41% sempre pagam à vista,
enquanto 34% só pagam em dinheiro ou
cartão de débito se houver algum desconto vantajoso.
Desse modo, o dinheiro em espé-

cie e o cartão de débito são as formas
de pagamento mais comuns utilizadas
para compras no dia a dia. No caso do
dinheiro, ele se destaca principalmente
nos gastos com serviços de beleza (63%),
remédios (47%), alimentação fora de casa
ou delivery (45%) e compras no supermercado (44%). Já o débito ganha força
entre os consumidores na alimentação
fora de casa ou comida delivery (26%),
compras de supermercados (23%) e remédios (22%).
O cartão de crédito, seja em uma
ou várias parcelas, é a modalidade de pagamento a prazo mais citada pelos entrevistados, utilizado principalmente, para
gastos na aquisição de eletrônicos (46%),
compras de roupas, sapatos e acessórios
(37%) e gastos com remédios (25%).
No último mês de fevereiro, 38%
dos brasileiros realizaram alguma compra
parcelada, sendo que na média, foram
três compras a prazo por consumidor. Entre quem dividiu, a média de prestações
está entre cinco e seis. Se considerados os
três meses anteriores à pesquisa, no entanto, 58% dos consumidores têm evitado
se endividar com crédito, especialmente
no cartão de crédito parcelado (29%) e no
crediário (16%).
DESCONTO PARA
PAGAMENTO À VISTA
A pesquisa ainda descobriu que,
em fevereiro, 36% dos consumidores disseram ter recebido alguma oferta de desconto caso pagassem em dinheiro em vez
do débito ou a prazo. A maior parte (52%)
dos consumidores, contudo, afirmou não
ter recebido esse tipo de oferta.
Fonte: Ablac
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A GERAÇÃO DE 60 E 70 ANOS ESTÁ INDO.
QUEM VAI SUBSTITUÍ-LOS?
Um jovem perguntou:
- Vovô, como você viveu antes
sem tecnologia, sem aviões, sem internet,
sem computadores, sem TV de plasmas
ou led, sem ar condicionado, sem carros,
sem celulares, tablet, notebook e laptop?
O vovô respondeu:
- Como a sua geração vive hoje?
Sem oração, sem compaixão, sem honra,
sem respeito, sem vergonha, sem esfor-

ço, sem responsabilidades, sem modéstia,
sem educação, sem amor ao próximo?
Nós, que temos mais de 50 anos,
somos uma geração única e mais compreensiva, porque somos a última geração que
ouviu seus pais, avós e tios. Também respeitamos os pais, professores, pessoas mais
velhas e amávamos de verdade. Nós tínhamos apelido e não era desrespeito, as músicas que ouvíamos não agrediam, nós não

pegávamos ninguém, nós namorávamos e
muitos de nós se casaram com a primeira
namorada e estão casados até hoje.
Somos uma edição LIMITADA! Todos
os dias somos menos. Aproveite enquanto você pode. Aprenda conosco. E tenha
em mente que tivemos muito trabalho para
construir um MUNDO que hoje está sendo
destruído por falta do que, no passado, tínhamos em abundância: AMOR AO PRÓXIMO.

COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
SELMA ASSIS - MTB 0016873/MG

IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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OLAVO MACHADO É HOMENAGEADO
PELO SINDINOVA

O

Presidente da Fiemg termina seu mandato no dia 24 de maio; Flávio Roscoe é o seu sucessor

presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg), Olavo Machado, foi homenageado no dia 14 de maio pelo Sindicato
Intermunicipal das Indústrias de Calçados
de Nova Serrana (Sindinova). O Sindicato ofereceu um jantar em agradecimento
pela gestão e parceria do presidente da
Fiemg nestes oito anos de mandato frente
à Federação.
Restando dez dias para o fim de sua
administração, Olavo esteve no Sindinova
onde foi enaltecido pelos convidados presentes. A admiração tem fundamento, já
que Machado em muito contribuiu com o
avanço e deu o amparo necessário às várias
demandas da entidade.
O presidente do Sindinova, Pedro
Gomes, abriu o encontro falando da importância do apoio de Machado durante sua
presidência na Fiemg. “Eu fico muito feliz e
honrado de estar terminando o mandato em
janeiro no Sindicato das Indústrias de Nova
Serrana e ter participado de sua administração. Ter tido o apoio necessário em todas as
nossas reivindicações que nós fizemos à Federação das Indústrias, ao Senai, ao Sebrae,
IEL, ao Sesi”, disse.
O diretor executivo do Sicoob Credinova, Taitson Rodrigues Melo Bessas, lembrou o trabalho realizado em prol do município e para o empresariado. “Acho que pra
nós tanto da minha parte como empresário,

como da minha parte como dirigente do Sicoob Credinova é um grande prazer ter tido
o doutor Olavo como presidente da Fiemg,
que tanto fez pela nossa Nova Serrana e região. A gente tem conhecimento que foi um
trabalho exemplar”, enfatizou.
APOIO EM DIVERSAS DEMANDAS
Pedro Gomes fez questão de citar
as diversas contribuições obtidas através da
Fiemg e também das conquistas. “Eu não
poderia deixar de falar de alguns números
aqui que foram o que as indústrias de Nova
Serrana conquistaram com a participação
efetiva da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Por exemplo, nós temos
aqui o apoio na realização de nossas feiras,
o nosso sindicato é hoje autossuficiente, na
sua gestão, nas suas coisas, no seu pessoal,
nas suas contas”, ressaltou.
O vice-presidente do Sindinova, Júnior César Silva, lembrou a expressiva ajuda
quanto à Norma Regulamentadora 12 (NR12). “O senhor abraçou a causa de Nova Serrana em várias questões. Esta da NR foi mais
marcante porque foi um momento em que
estávamos todos desesperados e não via luz
no final do túnel. E o senhor colocou Nova
Serrana debaixo do braço e lutou como se
tivesse uma fábrica de calçados mesmo”,
reforçou Silva.
Machado ressaltou que devido ao
longo tempo de mandato pôde conhecer

bem as indústrias e saber suas necessidades.
“Eu completo oito anos de mandato, então é
um tempo muito grande e com isso eu tive a
oportunidade de conhecer melhor as necessidades da indústria mineira, de interagir com
os sindicatos e dentro dessa linha a gente
procurou fazer aquilo que o empresário industrial considerava necessário”, disse.
Olavo afirmou também se sentir realizado com o fim de sua gestão. “Eu saio
com o dever mais ou menos cumprido. Hoje
eu tenho tempo para pensar naquilo que eu
devia ter feito e não fiz e o que fiz é aquilo
que precisava. Então, o final é sempre bom
quando você pode comemorar e eu estou
podendo”.
NOVA GESTÃO
No dia 24 de maio, Machado deixa o
cargo para entrada de seu sucessor. Flávio
Roscoe Nogueira foi eleito novo presidente

da Fiemg no dia 12 de abril. Nogueira disse
pretender continuar com a parceria e ampliar os negócios. “A nossa diretoria pretende
auxiliar muito a comunidade empresarial, industrial do estado de Minas Gerais. Estamos
imbuídos de melhorar o ambiente de negócios, fazer de tudo para simplificar a vida do
industrial, fazer com que ele seja reconhecido pelo seu grande papel no desenvolvimento de nosso estado”, afirmou.
Roscoe ressaltou também a união do
poder público local com as entidades. “Toda
vez que venho a Nova Serrana fico impressionado pela relação que os empresários aqui
mantêm com o poder público, com seus representantes, com a comunidade local, com
o Senai, com a Fiemg, e que essa união toda
gera desenvolvimento econômico para Nova
Serrana e para Minas Gerais. Então, estão todos de parabéns por conseguir harmonizar
desenvolvimento com sustentabilidade.
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EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS
TÊM INCREMENTO EM ABRIL
ABICALÇADOS

A

pós três meses consecutivos de
quedas, as exportações de calçados registraram incremento em
abril. No mês quatro, foram embarcados
9,87 milhões de pares que geraram US$
93,18 milhões, altas de 18,4% e de 17,6%,
respectivamente, no comparativo com
abril do ano passado. Já no acumulado do
quadrimestre, as exportações somaram
40,36 milhões de pares por US$ 344,2 milhões, altas de 1,8% tanto em pares como
em valores gerados em relação a igual
período de 2017.
O presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
(Abicalçados), Heitor Klein, avalia que o resultado é um alento para os calçadistas,
que iniciaram o ano amargando quedas
consecutivas nos embarques (até março
a queda era de 3,4% nos valores gerados).
“Os embarques de abril são provenientes
das vendas realizadas nas primeiras feiras
do ano, na Itália, Estados Unidos e Colômbia. Somente nesses eventos, foram
alinhavados negócios na ordem de mais
de US$ 63 milhões para 2018”, comenta
o executivo.

EXPECTATIVA
Segundo o executivo, para o ano,
a expectativa é de que os embarques
registrem um leve incremento ante 2017,

NO MÊS QUATRO, FORAM EMBARCADOS 9,87 MILHÕES DE PARES

ano que encerrou com o embarque de
127 milhões de pares exportados para
mais de 150 destinos. “Porém, tudo vai
depender do comportamento do dólar
ante o real. O valor atual, na casa de R$
3,50 por dólar, dá condições para a formação de preços mais competitivos. O

grande problema, e ponto de interrogação, é a falta de estabilidade da cotação
cambial”, acrescenta Klein.
ARGENTINA
No primeiro quadrimestre do ano,
o principal destino foi a Argentina, país que

ultrapassou os Estados Unidos em março.
No período, foram exportados para o país
vizinho 3,72 milhões de pares que geraram US$ 58,36 milhões, incrementos de
20,7% em pares e de 19,9% em receita no
comparativo com igual ínterim de 2017.
Fonte: Jornal Exclusivo
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ABICALÇADOS ALERTA PARA RISCO
DE PERDA DE EMPREGOS COM REDUÇÃO
DE ALÍQUOTA DE IMPORTAÇÃO

presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias
de Calçados (Abicalçados), Heitor
Klein, participou, no último dia 8, de audiência pública promovida pela Comissão
de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal, em Brasília. O objetivo do encontro, acompanhado por representantes do
Ministro da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC), da Câmara de Comércio
Exterior (Camex) e de associações dos
setores calçadista e têxtil foi debater o
impacto da solicitação de redução das alíquotas de importação para quatro NCMs
(a maioria do segmento de esportivos)
dos atuais 35% para 20%.
Segundo o executivo da Abicalçados, havendo a redução de 15 pontos
percentuais no imposto, que passou para
35% em 2007, a indústria nacional sofreria
impacto significativo no nível de emprego. “Para se ter uma ideia, sem a alíquota
atual, de 2000 a 2007 as importações de
calçados aumentaram quase 500%, de
6 milhões de pares para 28,7 milhões. O
fato destruiu empregos no Brasil, fechou
fábricas. Só resgatamos o fôlego a partir
da nova alíquota e da proteção contra a
concorrência desleal imposta pelos calçados oriundos da China, a partir de 2010
(antidumping, hoje na sobretaxa de US$
10,22 por par)“, explica. Atualmente a indústria calçadista brasileira emprega 300
mil pessoas diretamente, número que poderia ser drasticamente afetado por uma
possível “invasão de produtos” com preços abaixo dos praticados pelo mercado,
especialmente oriundos da Ásia, a partir

da redução do imposto.
Klein ressaltou que a audiência foi
muito positiva para os calçadistas nacionais, que conseguiram sensibilizar os
presentes com o tema da importância
da indústria calçadista do Brasil, que hoje
conta com mais de 7,7 mil fábricas e está
presente, com força, em mais de dez estados brasileiros.
TRABALHADORES
Presentes na reunião, representantes dos trabalhadores também se

pronunciaram contra a medida, que provocaria uma onda de desemprego no setor. Conforme a Agência do Senado, para
Rogério Jorge Aquino, secretário-geral da
Confederação Nacional dos Trabalhadores
nas Indústrias do Setor Têxtil, Vestuário,
Couro e Calçados, os maiores prejudicados serão as pessoas que buscam o primeiro emprego.
Conforme a Agência Senado, o
representante do MDIC, Pedro Henrique
Reckziegel, explicou que o Brasil não é o
único país membro da Organização Mun-

AGÊNCIA SENADO

dial do Comércio (OMC) a impor alíquotas
e lembrou que em alguns países esse percentual é de 40%.
A Camex é um órgão ligado à Presidência da República responsável pela
formulação, adoção e implementação de
políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços do Brasil. A
Câmara é composta por oito ministérios,
que votam as medidas que têm impacto
no comércio internacional.
Fonte: Abicalçados

SINDINOVA RETOMA CONSULTORIA JURÍDICA
Atendimentos deverão ser agendados; especialista dará consultoria às empresas associadas

N

o intuito de expandir o departamento jurídico, o Sindicato
Intermunicipal das Indústrias de
Calçados de Nova Serrana (Sindinova) recontratou, no dia 17 de maio, o
consultor Dr. Gilson Pereira. O retorno do especialista à entidade tem o
propósito de dar maior segurança aos
associados.

As empresas que tiverem alguma demanda jurídica podem entrar
em contato com o Sindinova para
agendar consultas. A prestação do
serviço poderá ser presencial, individual e/ou em conjunto para tratar de
assuntos relacionados às empresas.
A consultoria abrangerá o atendimento a todas as Normas Regula-

mentadoras, em especial às NRs 4, 5,
7, 9, 11, 12, 17 e 24, além dos contratos
e demais assuntos relativos ao empresariado quanto às legislações. O
serviço é gratuito para os associados.
As empresas interessadas podem fazer o agendamento pelo telefone (37)
3228-8500.

ARQUIVO PESSOAL
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SICC PROJETA INTERNACIONALIZAÇÃO
Feira pretende ser a maior dos últimos anos; importadores de vários países já confirmaram presença
DIVULGAÇÃO SICC

O

lançamento do 27º Salão Internacional do Couro e do Calçado
(SICC) de 2018 ocorrerá nos dias
21 a 23 de maio, em Gramado, Rio Grande do Sul. A Feira, exclusiva para lojistas, apresentará a coleção primavera verão 2018/2019 de calçados e acessórios.
Com números cada vez mais expressivos
e uma visão estratégia, o SICC tem o objetivo de se tornar cada vez mais internacional.
A promessa é que esta edição

seja a maior dos últimos anos. Segundo reportagem da revista Exame, 250
importadores de calçados vêm ao Brasil
para participar da Feira que está em forte
processo de internacionalização. “Cerca
de 150 importadores foram convidados
pelo Grupo de Importadores, recebendo
passagens aéreas e estadia para a feira,
além do reforço de outros 100 importadores que ganham somente a estadia
em Gramado, durante o período da feira”, diz a matéria.

“Será uma feira histórica neste
quesito. Essa mobilização é parte da estratégia de internacionalização do SICC,
que a cada ano se consolida como uma
feira de expressão”, reforça o diretor da
Merkator Feiras e Eventos, promotora do
evento, Frederico Pletsch.
De acordo com informações divulgadas no site do SICC, a feira reunirá
expositores que respondem por 84% dos
900 milhões de pares produzidos anualmente pelo Brasil.

Salão Internacional do Couro
e do Calçado (SICC)
21 a 23 de maio de 2018
Serra Park – Gramado – RS
Das 9h às 19h – exclusivo para
lojistas
Mais informações:
www.sicc.com.br

A ARTE DA ESTAMPARIA DURANTE O INSPIRAMAIS 2019_II

S

erá dias 17 e 18 de Julho, no Centro
de Eventos Pro Magno (Avenida Ida
Kolb, 513, Casa Verde), que São Paulo
receberá a edição do Inspiramais 2019_II,
evento que reúne 7 mil profissionais da
moda ávidos por conhecerem os principais
lançamentos de matérias-primas para roupas, calçados, joias, móveis e outros segmentos ligados ao do Sistema Moda Brasil.
Entre as centenas de materiais para
2020_I - componentes, tecidos, estampas,
sintéticos, couros, saltos, enfeites, aviamentos e outros - está o Projeto + Estampa, realizado pela Assintecal, Abit e AL-Invest 5.0.
Sob a arte da estamparia, e coordenação do designer e consultor da Assintecal, Lucius Vilar, foram convidados sete
estúdios de design de todo o país para
desenvolver o projeto, onde são decodificados elementos da cultura brasileira para
criação de novas estampas e apresentação de novas aplicações, incorporando a
originalidade brasileira como forma de reduzir a cultura da cópia e também a compra de estampas internacionais por parte
de empresas do setor de confecções.
“A inovação é uma característica

INSPIRAMAIS

peculiar, garantindo que os produtos criados não sejam copiados ou reproduzidos
tão facilmente pelos concorrentes, sendo
o diferencial do projeto, que apresenta estampas exclusivas”, comenta Lucius Vilar.
Além do +Estampa será possível
conhecer o Corredor da Inovação, com
produtos para a moda em harmonia com
as novas tecnologias; o Conexão Inspiramais 2019_II, que apresenta mais de 900
novidades em materiais; e o Preview do
Couro 2020_l- que visa estimular o setor
coureiro brasileiro nas áreas de desenvolvimento, pesquisa, criação e promoção
comercial de couros acabados, originais
e genuínos, valorizando a imagem dos
couros e dos curtumes no exterior, aumentando assim a possibilidade de venda
e valorização de toda a cadeia produtiva.
Para Walter Rodrigues, que responde como Coordenador do núcleo de
Design do Inspiramais 2019_II, o que faz
do Inspiramais ser o único salão de design
e inovação de materiais da América Latina
e receber tantas grifes e profissionais de
diversos países é “que estamos falando
de uma construção de produtos que se

tornam referências nas produções de roupas, bolsas, cintos, calçados, acessórios,
joias, e designer de móveis. Uma cadeia
toda que já alinha uma referência única
para êxito do país no mercado nacional e
internacional”. Ainda para Walter, “o Salão
Inspiramais é ponto de encontro de estilistas e designers de todos os segmentos da

cadeia da moda, com muitas empresas
prontas para mostrar novos caminhos”.
A entrada é gratuita para profissionais do setor e as inscrições podem ser
feitas pelo site www.inspiramais.com.br.
Dia 17/07 das 9h à 20h e dia 18/07, das
09h às 19hs.
Fonte: Assintecal
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FORTE HEMORRAGIA DOS SINDICATOS PATRONAIS
Entidades sofrem enorme queda de receitas e estão à beira da desintegração
Escrita por Celso Ming, Filipe Strazzer
e Thaís Matos, especial para ‘O Estado’ - O Estado de S.Paulo

A

s finanças das entidades patronais
estão à beira do colapso e isso deve
mudar tudo no sistema de representação dos empresários. Os sindicatos
dos trabalhadores não foram os únicos a ir
à lona pelo fim do imposto sindical.
O sistema que acaba de ter suas
veias rasgadas foi a estrutura corporativista inspirada na Carta del Lavoro de
Mussolini, instituída ainda na década de
1940 pelo presidente Vargas. Tanto os trabalhadores quanto os empresários foram
organizados em sindicatos unidos em federações estaduais e estas, por sua vez,
em confederações nacionais. O Ministério
do Trabalho se encarregou, então, de meter a colher do Estado nesses caldeirões
de maneira a garantir o jogo político do
governo.
Essa estrutura foi financiada pela
contribuição sindical obrigatória que correspondia a um dia de salário por ano
por parte do trabalhador e, no caso dos
empresários, por contribuição, também
obrigatória, calculada com base no faturamento das empresas.
As distorções não tardaram. Na
área dos trabalhadores, apareceram os
sindicatos pelegos (que faziam o jogo do

patrão) e os sindicatos fajutos, que se limitaram a tirar proveito do imposto sindical
para sustento de grupelhos encarregados
de se perpetuar nas diretorias das entidades.
Na área dos empresários, grande
parte dos chamados sindicatos patronais,
ainda que inexpressivos e de baixíssima
representatividade, passou a eleger as
diretorias de cada federação. O sindicato
dos fabricantes de tampinhas de refrigerante, por exemplo, tem o mesmo voto
que o da indústria de veículos. Os diretores, por sua vez, frequentemente se aproveitaram do cargo para alavancar carreira
política ou, simplesmente, para praticar
cartolagem empresarial.
Como essa estrutura não servia
para dar força aos empresários, cada setor se encarregou de criar associação que,
por meio de contribuições voluntárias,
passou a defender seus interesses comuns. Essa foi a razão da disseminação
de grande número de siglas, quase todas
iniciadas pela letra A (de Associação), algumas, no entanto, ligadas aos próprios
sindicatos empresariais.
Depois de promulgada a reforma
trabalhista, embora saíssem à cata de
contribuições, desta vez voluntárias, os
sindicatos patronais, as federações e as
confederações sofreram enorme queda
de receitas.

ESTADÃO

A TABELA MOSTRA QUANTO CAIU DE 2017 A 2018 A ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE SEIS FEDERAÇÕES

A outrora tão poderosa Fiesp, por
exemplo, chegou a arrecadar R$ 16,9 milhões em contribuições sindicais no ano
passado, quase todas no início do ano.
Neste 2018, obteve apenas R$ 2,4 milhões,
redução de 85,8%. A Federação do Comércio paulista viu sua arrecadação minguar de R$ 29,3 milhões no ano passado
para apenas R$ 6,1 milhões neste ano.
Diante do quadro, as entidades
patronais vivem situação inédita, à beira da desintegração. Para o professor
Jorge Boucinhas Filho, da FGV, a saída é
demonstrar o valor da entidade e criar
mecanismos para aumentar o número
de filiados. Muitos sindicatos, já na UTI,

recorrem à promoção de eventos, oferta
de novos serviços e até na cobrança de
contribuições em atraso.
Fica para ser conferido até quando poderão contar com as receitas correspondentes às “taxas de administração”
do Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, Senac e
Sebrae), cuja estrutura contributiva não foi
atingida pela reforma trabalhista.
A representatividade, no entanto,
que já não era lá essas coisas, agora parece gravemente abalada. Muitas entidades
menores localizadas no interior do País já
abriram mão de sede própria, recorreram
a demissões de pessoal, cortes de viagens
e de despesas com solenidades. Mesmo
que admita queda geral de receitas de
apenas 14%, a Fiesp reduziu em 20% seu
quadro de funcionários.
A fusão de sindicatos pode, em
princípio, ser uma saída: “Para defender
seus interesses, é melhor poucos sindicatos fortes do que muitos sindicatos fracos”, observa Boucinhas.
Para o economista José Márcio Camargo, da PUC-Rio, o fim da contribuição
sindical obrigatória é o incentivo que faltava para que as entidades empresariais se
tornem representativas e que façam valer
a pena cada contribuição que obtiverem.
Mas o que vier a ser remontado não terá
nada a ver com o que já foi.
Fonte: O Estado de São Paulo

“REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS PODE CUSTAR
MILHARES DE EMPREGOS”, ALERTA ABICALÇADOS

A

Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) está
acompanhando de perto o trâmite do Projeto de Lei 8456/2017, que altera a Lei 12.546, que desde 2011 permite a
substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de salários pelo
pagamento de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto das vendas domésticas das
empresas. Atualmente o setor calçadista
está incluso na Lei pagando 1,5% sobre as
vendas realizadas no mercado interno.
O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, ressalta que a exclusão
do setor calçadista da Lei, como pretende
alteração proposta pelo Poder Executivo,
pode custar milhares de empregos. “Como
a atividade produtora de calçados é intensiva em mão de obra, a alteração pode
custar muito alto, não somente para o segmento, mas para o País”, comenta Klein,
para quem a alta carga tributária brasileira impõe muitas restrições ao setor, tanto

no ambiente doméstico como no exterior.
Hoje o setor gera cerca de 300 mil postos de trabalhos diretamente. “O programa
desde 2011 tem ajudado os fabricantes na
manutenção de postos mesmo em meio
às constantes quedas, especialmente na
demanda interna”, acrescenta.
Segundo o dirigente, um projeto
com a inclusão do setor calçadista entre
os beneficiados pela medida tramita na
Câmara dos Deputados e aguarda votação. “O documento, sob relatoria do deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP),
está parado há semanas na pauta, para
ser votado em regime de urgência”, conta
o executivo, ressaltando que, no entanto, no relatório não é citado qual seria o
percentual da tarifa paga pelo segmento. “Ao longo desse período de discussão
conseguimos, com uma argumentação
sólida, sensibilizar os deputados para que
o setor fosse novamente incluso na Lei”,
comenta Klein. Após a possível aprovação

na Câmara, o PL seguirá para o Senado e,
posteriormente para sanção presidencial.
“A expectativa é alta, mas não completa. Mesmo com o apoio dos deputados
e senadores, só vamos acreditar quando
estiver publicado no Diário Oficial da União
(DOU)”, projeta.
A LEI
A política de desoneração da folha
de pagamentos foi proposta pelo governo
Dilma Rousseff e tem por objetivo estimular a competitividade de setores mais

intensivos em mão de obra. Inicialmente
aprovado para cinco setores, incluindo o
calçadista, logo após foi inflado com outros 50, o que causou uma grande renúncia fiscal para o governo. “Na época, o
projeto perdeu o sentido, já que incluiu setores que tradicionalmente não são grandes empregadores. A medida teve como
resultado uma queda brusca na arrecadação e agora o governo quer distribuir a
conta”, conclui Klein.
Fonte: Abicalçados

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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IBB LANÇA PROGRAMA REDE DE INOVAÇÃO
PARA BUSCAR SOLUÇÕES INOVADORAS AO SETOR
COUREIRO-CALÇADISTA
Nesta terça-feira (8), Instituto By Brasil apresentou desafio com o objetivo de incentivar
a conexão entre empresas do setor e criadores de inovação
TALENTTARE

I

ncentivar as empresas do setor coureiro-calçadista a propor soluções inovadoras
para problemas da indústria é o objetivo
do programa rede de Inovação IBB – etapa Desafio, que foi lançado na terça-feira
(08) pelo Instituto By Brasil - IBB, durante
o Seminário Integração e Inovação na cadeia produtiva do calçado, no Hotel Swan
Tower, em Novo Hamburgo/RS. Neste
programa, as empresas têm a possibilidade de apresentar um problema a um time
de experts que desenvolve uma solução,
o que permite o contato com pesquisadores e grupos de trabalho, iniciando um
processo de inovação dentro da empresa.
“É uma ferramenta que facilita a integração entre os diferentes setores, auxiliando
na criação de processos mais colaborati-

vos. Trata-se de uma rede que conecta
os agentes de inovação com as empresas
em busca de soluções”, destacou o vice-presidente do IBB, André da Rocha.
O programa prevê a participação
através de duas formas: “empresas” brasileiras do setor calçadista, através da submissão de um desafio alinhado aos temas
descritos no regulamento; ou universidades, fornecedores de insumos, startups e
institutos de pesquisa, que tenham soluções inovadoras para os desafios das
empresas do setor calçadista, que serão
ativamente buscados pelo Instituto By
Brasil e denominados de “solucionadores”.
De acordo com o regulamento, o projeto
está delimitado às seguintes áreas temáticas: ‘’Inovação de Produto’’ e “Inovação

de Processos”, nas quais serão selecionadas soluções a serem desenvolvidas pelos
parceiros inscritos no programa.
As inscrições para a seleção da
Rede de Inovação IBB 2018 são gratuitas e

seguem até o dia 15 de junho através do
site www.institutobybrasil.org.br/desafio,
onde também pode ser conferido o regulamento completo do programa.
Fonte: Talenttare

O QUE VENDER E PARA QUEM VENDER: MAPA
ESTRATÉGICO DE MERCADOS E OPORTUNIDADES
COMERCIAIS PARA AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

U

ma ferramenta fundamental para
os empresários brasileiros que
objetivam a exportação de seus
produtos e a internacionalização de suas
empresas. É dessa maneira que pode ser
definido o “Mapa Estratégico de Mercados
e Oportunidades Comerciais para as Exportações Brasileiras”, que, agora, ganha
uma nova versão, atualizada e ampliada,
em um esforço conjunto de diversas áreas
técnicas da Apex-Brasil.
O mapa se destina a apoiar as empresas brasileiras na diversificação de destinos e de produtos exportados. Para sua
elaboração, foi utilizada uma metodologia
desenvolvida pela Apex-Brasil, aliada às
prioridades apontadas por parte do setor privado brasileiro. Destacam-se países
considerados estratégicos para a atuação
comercial brasileira que foram destino de
mais de 90% das exportações brasileiras
para o mundo em 2016. Posteriormente,
identificam-se setores e formas de atuação em cada um desses mercados.
Ele sempre existiu no site da Agência, porém, em um processo de atualização, todo o layout foi alterado para facilitar
a navegação e a experiência dos usuários.
A ferramenta recebeu melhorias no sistema de indexação das buscas, com visualização mais clara por parte do usuário.
O serviço oferece uma visão das
melhores estratégias em cinco macrossetores: Alimentos, Bebidas e Agronegócio; Casa e Construção; Moda e Cuidados
Pessoais; Máquinas e Equipamentos; Multissetorial e Outros. “Dentro dos macrossetores, há mais de 70 setores e mais de
200 subsetores, com a novidade de ter
sido criada uma maior segmentação dos

subsetores”, explica Igor Isquierdo Celeste,
Coordenador de Inteligência de Mercado
da Apex-Brasil.
Ao clicar em um país, como a Rússia por exemplo, o usuário tem acesso a
informações relacionadas aos negócios
envolvendo o tipo de produto no país em
questão. Informações como a região, o
setor em que se encaixa o produto, assim
como o subsetor. Outras informações são
as importações do país, o total de exportações brasileiras, o crescimento médio
dos concorrentes, o crescimento médio
do Brasil, o principal concorrente das empresas brasileiras em relação ao produto no país, a participação desse principal
concorrente e a participação do Brasil no
mercado. Além disso, indica a categoria
em que está inserida a participação das
empresas brasileiras no setor naquele
país, que é explicitada por meio de diferentes cores no mapa.
De acordo com Igor Celeste, as diferentes cores dos países no mapa, segundo o tipo de produto, ajudam o empresário a definir sua estratégia de exportação
e internacionalização. “Se o país está na
cor Verde, significa Abertura de Mercado.
Trata-se de um mercado em que ainda
não há participação expressiva do Brasil
do produto ou há pouca participação ou,
ainda, não existe participação. Se a cor do
país no mapa é Laranja significa Consolidação. Há uma participação interessante,
com mais de 1% do mercado, com bom
dinamismo, mesmo sem o Brasil ser líder
de mercado.”, afirma.
Segundo ele, se a cor é Azul, há
uma liderança por parte do Brasil, com
alta participação de mercado. Além disso,

DIVULGAÇÃO

os produtos brasileiros nesse destino crescem junto ou até mais que os concorrentes. “Trata-se de uma boa oportunidade
para a internacionalização das empresas
que já têm boa performance em termos
de comércio. E se, por fim, a cor do país
aparece em amarelo, entendemos que há
uma necessidade de recuperação de nossas empresas, com crescimento abaixo
dos concorrentes”, explica.
Na versão atualizada, aliás, o mapa
recebeu um upgrade (melhoria). Antes,
oferecia informações sobre 42 países,
agora oferece sobre 63. E também libera a geração de PDF das informações da
ferramenta e a impressão, para posterior
consulta. “Uma empresa com múltiplos
produtos pode, por exemplo, buscar as
oportunidades por país, além de delimitar um foco estratégico para exportar. O
mapa é um bom ponto de partida para a
geração de negócios, ainda que não elimine todas as pesquisas necessárias para

a inserção de mercado, como mapear
regulamentos técnicos ou fitossanitários
necessários para o acesso ao mercado”,
define Igor Celeste.
Outra novidade é que ao acessar
uma oportunidade o empresário encontra todos os estudos relacionados ao país
desenvolvidos pela Apex-Brasil. “Caso tenhamos estudos disponibilizados, encontrarão informações aprofundadas sobre
seus mercados-alvo”, cita Igor.
Por fim, para que os técnicos da
Apex-Brasil possam ter uma visão qualitativa (além da quantitativa) de quem
acessa o mapa, é necessário o preenchimento, uma única vez, de um rápido
cadastro.
Para acessar o mapa é necessário
entrar neste endereço eletrônico: http://
geo.apexbrasil.com.br/Oportunidades_
Comerciais.html#/
Fonte: Assintecal
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ODONTOINDÚSTRIA APRESENTA DADOS DE
ATENDIMENTOS E COMEMORA RESULTADOS
Com mais de 600 beneficiários, convênio pretende ampliar para três mil clientes até o fim do ano

O

plano OdontoIndústria, após mais
de dois anos de parceria com o
Sindinova, apresenta os dados de
atendimentos aos usuários. Os números
apresentados no mês de abril são bastante satisfatórios e comprovam o êxito dos
serviços prestados aos seus pacientes.
Atualmente, o plano conta com 13
dentistas atendendo em todas as especialidades em Nova Serrana. Em todo o
estado, são cerca de 1200 profissionais
entre clínicos e especialistas. No município, há 25 empresas associadas, somando entre funcionários e dependentes um
total de 617 beneficiários. A expectativa é
que até o final do primeiro semestre este
número alcance entre mil a 1200 novos
clientes. E, até o fim do ano, a meta é ampliar para três mil.
DIFERENCIAIS
O analista de relacionamento do
Sesi OdontoIndústria, Renato Trindade
Gomes, afirma que o sucesso do plano em muito se baseia pelos diferenciais
oferecidos. “Um dos nossos diferenciais
é a acessibilidade. Qualquer situação que
envolva o benefício odontológico é mais
tranquila de a pessoa resolver. Temos
agentes locais, ouvidoria, então é muito
fácil retornar a qualquer demanda da in-

DIVULGAÇÃO

dústria associada ao Sindinova”, salientou.
Outra particularidade é a Unidade Móvel que, inclusive, já realizou ações
em algumas indústrias da cidade. “Ações
e participação na Sipat (Semana Interna
de Prevenção de Acidentes no Trabalho),
ações no sentido de divulgar os benefícios, então é um diferencial”, destacou o
analista. Ainda segundo Gomes, a indústria, quando contrata o plano, não paga
custo extra para levar a unidade móvel,
porém é exigido apenas que faça um
agendamento com antecedência.
Gomes enfatiza também que há
profissionais credenciados em várias cidades da região e que, caso precise, o
funcionário ou seu dependente pode ser
atendido por qualquer um deles. “Temos,
por exemplo, na região, profissionais em
Divinópolis, Pará de Minas, Nova Serrana,
Bom Despacho, então, às vezes, o funcionário trabalha numa empresa aqui, mas
mora em Divinópolis, ou o funcionário trabalha aqui, mas o dependente dele mora
em outra cidade da região, ele pode ser
atendido aqui ou lá, basta que ele tenha a
carteira em mãos”, ressalta.
VANTAGENS
O clínico geral, Rafael Campos Silva, já realizou cerca de 600 atendimen-

tos e fez questão de enfatizar os pontos
positivos do plano. “É um plano bastante
vantajoso, pela quantia mensal que o usuário paga. Por vinte e poucos reais ele tem
acesso a todos esses benefícios”- e exemplificou: “Se o usuário paga o plano mensalmente por um ano, ele paga um valor
em torno de R$ 240,00. Se ele vier ao meu
consultório fazer duas limpezas por ano,
que é o que a gente recomenda, também
vai pagar R$ 240,00, ou seja, o plano paga
as limpezas e o restante é lucro. E o plano
dá direito a duas limpezas no ano”.
Campos garantiu também que o
retorno dos pacientes tem sido muito gratificante. “Temos um feedback extremamente satisfatório e, inclusive, vale ressaltar que o plano OdontoIndústria cobre até
as radiografias e tem clínica radiológica

credenciada em Nova Serrana”, afirmou.
COMO CREDENCIAR
A empresa que deseja se credenciar pode entrar em contato com um dos
agentes da OdontoIndústria. Renato explica que, na maioria das vezes, é feito um
contrato de livre adesão em que o agente
vai à empresa, faz a divulgação e desperta o interesse do funcionário.
Para abrir o contrato, são necessários, no mínimo, dez beneficiários, extensivo aos dependentes legais (cônjuge,
filhos até 21 anos ou até 24, se cursando
faculdade). O período de contrato entre as
partes é a partir de 24 meses. Para empresas com até 99 funcionários, o valor
mensal é de R$ 20,80 e acima de 100 o
custo é de R$ 17,90.
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Colunista: Robson Braga de Andrade
Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

ABERTURA COMERCIAL
SIM, MAS DO JEITO CERTO

“P

ara todo problema complexo, existe
sempre uma solução clara, simples e
errada.” A frase, atribuída a um jornalista americano do início do século 20, sobrevive ao
tempo e deveria ser pintada nas paredes de alguns órgãos do governo. O Ministério da Fazenda
e a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) têm
tratado de abertura comercial e sua relação com
o desenvolvimento econômico. O tema é relevante e merecia ter sido discutido de forma ampla, com a participação de todos os interessados,
sobretudo os empresários e os trabalhadores.
Com os debates promovidos pela Fazenda e pela SAE, desconectados do dia a dia
da economia brasileira, entrou na agenda da
Câmara de Comércio Exterior (Camex) uma
proposta de redução do Imposto de Importação
concentrada em dois setores: bens de capital,
e bens de informática e telecomunicações. Os
órgãos sugerem que as referidas tarifas sejam
reduzidas a 4%, de forma linear e unilateral. Ou
seja, fora do contexto dos acordos comerciais
e, portanto, sem nenhuma contrapartida em
maior acesso dos produtos brasileiros ao mercado de outros países.

Quando necessárias, diminuições tarifárias precisam vir acompanhadas de medidas
que contribuam para a adaptação dos setores
afetados, incentivando sua competitividade. Devem, também, prever um período razoável de
implementação, sob pena de tornar inexequível a adequação. Adotadas de modo abrupto
e sem as cautelas apropriadas, elas impactam
a indústria, provocando o fechamento de empresas e o desemprego. A proposta da Fazenda
tem esse potencial destrutivo, pois não prevê
iniciativas para tornar os dois segmentos mais
competitivos.
Além disso, ignora o momento crucial
das negociações comerciais pelo qual o Mercosul está passando com a União Europeia, que
têm, na questão tarifária, um de seus pontos
mais relevantes. Nesse contexto, demonstra,
sobretudo, descaso pelos esforços que o próprio
governo, em parceria com o setor privado, vem
empreendendo para estabelecer um acordo
que será essencial para a abertura econômica e
para o desenvolvimento do Brasil.
Discussões sobre abertura comercial
costumam ser dominadas por argumentos ide-

ológicos. Pode-se aceitar que isso ocorra no ambiente acadêmico, mas, quando se trata de políticas públicas, que afetam a vida das empresas e
de seus trabalhadores, qualquer decisão deve ser
baseada em critérios essencialmente técnicos.
Ao escolher duas áreas da indústria
como alvo, a proposta promove um desequilíbrio das margens de proteção efetiva, distancia a nossa economia ainda mais do conceito
de escalada tarifária e, sobretudo, esquece as
disfunções do sistema tributário nacional, que
impõe custos às empresas não aplicados a seus
principais concorrentes no mundo. Somente o
resíduo tributário no setor industrial exportador
brasileiro soma, na média, 3% do valor das suas
vendas, podendo ser superior em alguns segmentos.
A proposição da Fazenda e da SAE desconsidera, também, a conjuntura econômica do
país e da indústria brasileira. Após 11 trimestres
de retração, provocada pela maior crise da história da República, e ainda marcada por forte
ociosidade, o setor industrial começa a dar os
primeiros passos no sentido da recuperação,
com aumento da confiança do empresário e do
consumidor. Uma redução tarifária nos termos
delineados certamente afetaria esse movimento
de retomada.
Finalmente, a proposta é inconsistente
com outras políticas do governo, que vêm estimulando investimentos em capacidade produtiva e desenvolvimento tecnológico nos setores
produtores de bens de informática e telecomunicações e de bens de capital. Exemplos são as
recém-lançadas iniciativas quanto à internet das
coisas e à Indústria 4.0, que têm o objetivo de
preparar a economia brasileira para a 4ª revolução industrial.
O sistema de defesa comercial também
vem sendo alvo de iniciativas da Fazenda e da
SAE que têm contribuído para sua politização. O
arcabouço hoje existente visa combater o comércio desleal e atinge menos de 1% das im-
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portações do país. As medidas são aplicadas
após uma criteriosa análise técnica, conduzida
pelo Departamento de Defesa Comercial (Decom), do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
A Fazenda tem atuado para que a avaliação de “interesse público”, que é justa e legítima se usada realmente em casos de interesse
do país, tenha sua função distorcida, tornando-se quase uma instância recursal para reverter
algumas medidas de defesa comercial, por vezes sem respeito ao próprio processo legal estabelecido.
O órgão propõe, ainda, criar uma fase
de decisão política antes de o Decom aceitar
as petições do setor privado para começar as
investigações. Na prática, isso estrangula o processo técnico, espremendo-o entre duas determinações políticas – uma para iniciá-lo e outra
para adotar as medidas de defesa comercial
propriamente ditas.
Para a indústria brasileira, a abertura comercial, caso seja bem planejada e executada,
contribuirá para aumentar a competitividade
do setor. Mas ela deve ser promovida no âmbito das negociações de acordos comerciais e
realizada em paralelo a outras iniciativas, como
parte de uma estratégia de desenvolvimento de
longo prazo.
A competitividade depende de um amplo conjunto de fatores, como reforma tributária, eficiência do Estado e dos gastos públicos,
segurança jurídica, desenvolvimento da infraestrutura, políticas mais consistentes de apoio à
inovação e melhora da educação, entre outros.
Nenhuma grande economia do mundo – incluídos China, Estados Unidos, Japão e União Europeia – fez o que a Fazenda propõe: redução
unilateral de tarifas e enfraquecimento da defesa comercial. O Brasil já tentou, no passado,
soluções simplistas e parciais como essas para
seus desafios. Como sabemos, nunca deu certo.

Fonte: Agência CNI de Notícias

OPINIÃO
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Colunista: Olavo Machado Junior
Presidente do Sistema FIEMG

PILARES DA INDÚSTRIA

H

á 85 anos, a criação da Federação das
Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) foi o
primeiro capítulo de uma história escrita
a muitas mãos. Em oito décadas e meia, a
entidade, que nasceu para defender os interesses legítimos da indústria mineira, cresceu
e passou a agregar e unir empresas e empresários. Hoje, somos 139 sindicatos e mais de
64 mil indústrias em todo o estado.
Unidos e coesos, transformamos em
realidade o sonho sonhado pelos três pioneiros e visionários industriais que fundaram a
FIEMG – Américo René Giannetti, Alvimar Carneiro de Rezende e Euvaldo Lodi. Nos últimos
oito anos, tive o privilégio de contribuir diretamente na formatação dos capítulos mais
recentes dessa história, sustentados em cinco
pilares: Desenvolvimento Industrial e Defesa
de Interesses; Educação; Inovação e Tecnologia; Qualidade de Vida e Sustentabilidade;
Excelência em Gestão.
Na verdade, todas as ações convergem – e é importante reafirmar isso – para
a defesa dos legítimos interesses da indústria

mineira. Representar o setor é o motivo da
existência da Federação e missão que executamos com fé no crescimento de Minas
Gerais e do Brasil. Garantir mercados e gerar
negócios é função primordial para o sucesso da entidade. Os resultados mostram que
estamos no caminho certo, com conquistas
fundamentais, como a aprovação da legislação que fixa o teto para os gastos públicos,
a lei da terceirização e a Reforma Trabalhista.
Em essência, os cinco pilares constituem base sólida para a atuação focada no
fortalecimento do setor, com o trabalho das
entidades integrantes do Sistema FIEMG: Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI), Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG)
e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Juntas, elas desenvolvem projetos, programas e ações para
o aumento da competitividade do setor industrial. Muitos e significativos são os exemplos: os programas Competitividade Industrial
e Regional (PCIR), Futuros Engenheiros, Engenheiro Empreendedor, Minas Sustentável e

Pró-Valor; o Centro de Inovação e Tecnologia
(CIT) SENAI/FIEMG; o FIEMG Lab; P7 Criativo.
Na área da educação, formamos mais
de 460 mil trabalhadores nas 83 unidades
do SENAI em Minas Gerais. No SESI MG, registramos, em 38 escolas no estado, mais de
127 mil matrículas na educação básica e de
jovens e adultos, com resultados expressivos e animadores. Em 2018, dos 944 alunos
que participaram de processos seletivos para
o ingresso em universidades, quase 70% foram aprovados. Foram 42 primeiros lugares,
sendo 22 em instituições públicas e 20 em
particulares.
Juntos, SESI MG e SENAI MG realizam o
projeto Escola Móvel. Criado em 2011, já passou por mais de 370 municípios e formou mais
de 60 mil pessoas em dezenas de ofícios. O
trabalho desenvolvido cria condições para que
cidadãos mineiros possam gerar renda no local onde vivem. A Escola Móvel ensina, resgata a dignidade e a autoestima das pessoas e
movimenta a economia mineira.
No campo da inovação e da tecnologia, destinamos – em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – R$ 150 milhões para
construir o Centro de Inovação e Tecnologia
SENAI/FIEMG, em Belo Horizonte. Ele integra o
Sistema de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (SITE): uma rede de 14 centros de
pesquisa e desenvolvimento com laboratórios
em diferentes regiões do estado. Em Itajubá,
estamos construindo o maior complexo para
inovação da América Latina, o Instituto SENAI
de Inovação-Centro Empresarial de Desenvolvimento e Inovação da Indústria Elétrica
e Eletrônica (ISI-CEDIIEE), em parceria com
BNDES, CNI, Cemig, Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) e
Companhia de Desenvolvimento Econômico

PG 11

de Minas Gerais (Codemge).
No pilar Qualidade de Vida e Sustentabilidade, o Sistema FIEMG atua nas áreas de
Segurança e Saúde no Trabalho (SST), Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura. Desde
2010, mais de 1,6 milhão de trabalhadores da
indústria participou de ações de SST. No mesmo período, as escolas de esporte do SESI MG
receberam 227 mil matrículas, e os clubes da
entidade beneficiaram um milhão de trabalhadores e seus familiares.
No campo da cultura, o SESI MG conta
com uma rede de equipamentos distribuídos
por diferentes regiões do estado. São oito teatros, cinco centros culturais, cinco galerias de
arte e o Museu de Artes e Ofícios que, juntos,
reuniram mais de 800 mil espectadores em
2017. Os eventos culturais promovidos pelo
SESI MG reuniram cerca de 5 milhões de espectadores nos últimos oito anos. Mais de 9
mil indústrias foram atendidas com intervenções culturais voltadas para os seus trabalhadores, dentro e fora do espaço industrial, com
temas de interesse de cada setor.
As ações de sustentabilidade são ancoradas pelo programa Minas Sustentável,
criado em 2011. De lá para cá, foram 9.224
empresas assessoradas, em 402 municípios
diferentes. Ao todo, 456 licenças ambientais
foram concedidas com o apoio do Sistema
FIEMG.
Todas essas ações só são possíveis
porque estruturamos o Sistema FIEMG de forma eficiente, com gestão de excelência e redução de custos. Os profissionais de todas as
entidades atuam de maneira engajada para
o fortalecimento da indústria. A estrutura de
que dispomos hoje está a serviço de Minas
Gerais e dos mineiros. Com os mesmos objetivos que nortearam a fundação de nossa
entidade, trabalhamos agora para construir a
Minas de hoje e a do amanhã.
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