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CURSOS

ECONOMIA

FINANÇAS

Fiemg estima que prejuízos 
com as paralisações possam 
chegar a R$ 11,9 bilhões. As 

indústrias corresponderiam por 
mais de 20% deste total.

VEJA MAIS – PG 02

POLO DE NOVA SERRANA TERÁ 
ESTANDE COLETIVO NA FRANCAL

VEJA MAIS – PG 03

Sindinova em parceria com o 
Senai apresentam dois novos 

cursos em sua agenda. As vagas 
são limitadas. Podem se inscrever 

associados e não associados.

VEJA MAIS – PG 05

VEJA MAIS – PG 07

Apenas 17 setores da econo-
mia manterão o benefício da 
desoneração da folha de pa-
gamento até 2020. O setor 

calçadista é um deles.

PARALISAÇÕES PROVOCARAM QUASE 
50% DE OCIOSIDADE NA INDÚSTRIA 
CALÇADISTA, APONTA ABICALÇADOS

VEJA MAIS – PG 07

DIÁRIO ONLINE



PG 2 07/06/2018 A 20/06/2018 – JORNAL SINDINOVA

EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

PRESIDENTE:

PEDRO GOMES DA SILVA

1º VICE–PRESIDENTE:

JUNIOR CÉSAR SILVA

2º VICE–PRESIDENTE:

RODRIGO AMARAL MARTINS

1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:

EDIVALDO PINTO DA FONSECA

2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:

CRISTIANO RESENDE MOREIRA

1º DIRETOR FINANCEIRO:

RONALDO ANDRADE LACERDA

2ª DIRETOR FINANCEIRO:

FÁBIO LACERDA SANTOS

DIRETORA DE RELAÇÕES SOCIAIS:

LUCIMAR APARECIDA DA SILVA

DIRETOR DE MARKETING:

ANTÔNIO DE DEUS SOARES

DIRETORA DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:

HELENA MARIA DE SOUZA

DIRETOR DE TECNOLOGIA E 
PROCESSOS: 

JARBAS PINTO MARTINS

DIRETORA DE PROMOÇÕES E EVENTOS: 

HELENA GLÓRIA ESTEVES

DIRETORES ADJUNTOS:

CELINA MARIA DE ANDRADE

CRISTINA ROBERTA RODRIGUES MACIEL

ARESIO LACERDA OLIVEIRA

CONSELHO FISCAL:

ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA

ANTÔNIO SIMÕES PESSOA 

JOÃO SEBASTIÃO NETO

SUPLENTE:

RODOLFO RODRIGUES LÁZARO AMARAL

DELEGADOS JUNTO AO CONSELHO 
DE REPRESENTANTES DA FIEMG:

PEDRO GOMES DA SILVA

JÚNIOR CÉSAR SILVA

ESTA PUBLICAÇÃO É PRODUZIDA PELO 
SINDINOVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL 
DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA 
SERRANA. 

RUA ANTÔNIO MARTINS, 75, BAIRRO FREI 
PAULO – NOVA SERRANA-MG
TELEFONE: (37) 3228-8500

CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS

(37) 99941-4770

SUGESTÕES DE NOTÍCIAS: 

COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR

(37) 3228-8502

PUBLICAÇÃO: QUINZENAL

TIRAGEM: MIL EXEMPLARES

JORNALISTA RESPONSÁVEL:

SELMA ASSIS - MTB 0016873/MG

     

IMPRESSÃO:

JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS

EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Com o objetivo de aperfeiçoar e ca-
pacitar cada vez mais a mão de 
obra no setor calçadista, o Sindicato 

Intermunicipal das Indústrias de Calçados 
de Nova Serrana (Sindinova) em parceria 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) disponibilizou para asso-
ciados e não associados mais dois cursos.

No mês de junho iniciará o curso de 
Desenvolvimento de Líderes. No mês se-
guinte começará a turma de Planejamen-
to e Controle de Produção de Calçados. 
Segundo a responsável pelo agendamen-
to de cursos e eventos, Sabrina Costa, os 
cursos estão apresentando grande pro-
cura. “Várias pessoas estão buscando de-
talhes sobre os cursos e já fazendo suas 
inscrições”, afirma.

LÍDERES
Este curso é direcionado a quem 

tem interesse em aperfeiçoar e desenvol-
ver as capacidades de liderança na ges-
tão de equipes. No curso, o aluno terá a 

Os primeiros meses de 2018 foram 
muito propícios, principalmente 
para as indústrias de Nova Serra-

na, que apresentaram, de acordo com o 
Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), excelentes índices de 
empregabilidade, com um dos melhores 
indicadores do estado de Minas Gerais e, 
inclusive, superando a média nacional. 

No entanto, nas duas últimas se-
manas de maio, o Brasil vivenciou uma 
situação crítica e demasiadamente preo-
cupante. Os prejuízos financeiros, econô-
micos e sociais causados pela paralisa-
ção dos caminhoneiros são incalculáveis. 
Para as indústrias, esta paralisação é ain-
da mais agravante, tendo em vista que 

oportunidade de conhecer o novo mode-
lo de liderança, compreender a diferença 
entre influência e motivação, reconhecer 
as qualidades necessárias ao líder, traba-
lhar a importância das habilidades inter-
pessoais e intrapessoais para formação de 
líderes competentes.

PLANEJAMENTO E CONTROLE
O objetivo aqui é desenvolver as 

capacidades técnicas, sociais, organizati-
vas e metodológicas das atividades rela-
cionadas 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 inscrições para o 

curso de Líderes termina dia 15 de junho. 
As aulas começam dia 18/06 e vão até 

o setor industrial é o pilar na geração de 
empregos e no desenvolvimento econô-
mico e social do país.

Neste período, as indústrias sofre-
ram um forte impacto desencadeando 
um processo de perdas significativas. A 
greve influenciou o comércio de tal ma-
neira que as vendas sofreram quedas su-
cessivas, provocando atrasos na entrega 
de mercadorias já comercializadas, além 
dos prejuízos com a falta de insumos 
para produção ao mesmo tempo em 
que as fábricas estavam com os esto-
ques abarrotados de produtos sem via-
bilidade de saída. A consequência disso 
foi a redução em cerca de 50% da média 
mensal de faturamento nas empresas.

28/06. O horário é de 18h as 22h e terão 
um total de 30 horas. Já o prazo para ins-
crições do curso de Planejamento e Con-
trole de Produção de Calçados se encerra 
no dia 13 de julho. As aulas estão previstas 
para o período de 16 de julho com previ-
são de término em 10 de agosto. O curso 
compreende 60 horas.

De acordo com Sabrina, as ins-
crições podem ser feitas por e-mail ou 
presencialmente no Sindicato. No ato da 
inscrição, a pessoa deverá portar os se-
guintes documentos: Cadastro de Pes-
soa 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. 

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

As vagas são limitadas. Corra e ga-
ranta a sua!

O efeito cascata não para por 
aí. As vendas em datas comemorativas 
como no Dia dos Namorados também 
foram afetadas. Muitas mercadorias não 
conseguirão chegar a tempo para os lo-
jistas, gerando devoluções, aumento dos 
estoques e, com isso, prejudicando o fa-
turamento das indústrias. 

Diante desse quadro, várias em-
presas iniciaram o processo de paralisa-
ções, outras programaram férias cole-
tivas e algumas até demissões. Com o 
fim da greve, espera-se que o comércio 
e as indústrias comecem novamente a 
engrenar e voltar de forma gradual à 
normalização do fluxo de sua produção 
e venda.

AGENDA DO SINDINOVA APRESENTA DOIS NOVOS 
CURSOS EM SUA GRADE

CURSO

DESENVOLVIMENTO
DE LÍDERES

CARGA HORÁRIA: 

30 horas

DATA: INSTRUTOR: LOCAL:

18/06 a 28/06
18h às 22h

Hazenclever de
Paula Filho

Vagas limitadas! Inscrições até o dia 15/06/2018
Aceitamos cartão de crédito.

OBJETIVO DO CURSO:

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

VALOR:  ASSOCIADOS:
 R$ 300,00

VALOR NÃO ASSOCIADOS:
R$ 400,00

SINDINOVA

Aperfeiçoar e desenvolver as capacidades de liderança na gestão de equipes,
negociação e conflito diante dos elementos da comunicação

e apresentação do feedback como técnica para crescimento pessoal

REQUISITOS
• 16 anos completos • Ensino fundamental completo

• Desejável ter experiência com supervisor de setor ou função correlata

CAPACIDADES DESENVOLVIDAS
• Conhecer o novo modelo de liderança • Reconhecer as qualidades necessárias ao líder

• Compreender a diferença entre influência e motivação • Conhecer o conceito de cultura 
organizacional e seus efeitos sobre as pessoas e o ambiente de trabalho

• Reconhecer o feedback como técnica de crescimento profissional e de relacionamento
• Reconhecer a importância das habilidades interpessoais e intrapessoais para formação de 

líderes competentes • Reconhecer a importância da atuação da liderança para alcance de 
objetivos • Reconhecer o poder do hábito no desenvolvimento profissional

CURSO

PLANEJAMENTO
E CONTROLE
DE PRODUÇÃO
DE CALÇADOS

CARGA HORÁRIA: 

60 horas

DATA: INSTRUTOR: LOCAL:

16 de julho a 10 de agosto
18:30 às 22:30 

Hazenclever de
Paula Filho

Vagas Limitadas - Aceitamos cartão de crédito

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

VALOR  ASSOCIADOS:
2 X R$150,00

VALOR NÃO ASSOCIADOS:
2 X R$200,00

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.
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POLO DE NOVA SERRANA TERÁ
ESTANDE COLETIVO NA FRANCAL

Feira chega à 50ª Edição com números expressivos; 35 marcas do polo de Nova Serrana confirmaram presença

PROGRAMAÇÃO

DATA: 16 A 18 DE JULHO – HORÁRIO: 10H ÀS 20H

19 DE JULHO – HORÁRIO: 10H ÀS 16H

LOCAL: PAVILHÃO EXPO CENTER NORTE, SÃO PAULO

Para mais informações, entre em contato com Edimar Góis pelo telefone (37) 99941-4770.

O Polo Calçadista de Nova Serrana 
será representado na Francal por 
35 marcas. A coleção primave-

ra verão será exposta em estande cole-
tivo em uma área de 450 m2, localizado 
na avenida 9 com I e J. A iniciativa tem 
o apoio da Prefeitura Municipal de Nova 
Serrana.

A Feira, conhecida internacional-
mente, é uma oportunidade para as em-
presas darem mais visibilidade aos seus 
produtos e, com isso, captarem maior 
número de clientes. É na Francal também 
que, durante os quatro dias de evento, 
será divulgada a 22ª Fenova.

A Feira de Calçados de Nova Ser-
rana está marcada para o mês seguinte. 
Nos dias 14 a 16 de agosto, no centro de 
convenções da cidade, das 10h às 19h, 
diversos empresários do ramo calçadista 
poderão expor seus produtos e fazer ne-
gócios.

FRANCAL
Agendada para 16 a 19 de julho, 

no Expo Center Norte, em São Paulo, a 
Francal chega à 50ª edição com um novo 
conceito, mais alinhada à realidade do va-
rejo brasileiro: “feira com cara de shopping 

e estande com cara de loja”.
O novo formato da Feira pretende 

atrair um número maior de lojistas ao ofe-
recer milhares de lançamentos dos prin-
cipais fabricantes brasileiros e uma gama 
de informações, ideias, linguagens e mo-
vimentos que podem ser aproveitados 
para alavancar os negócios nos pontos de 
venda.

Para os expositores, o conceito 
moderno e inovador passa a oferecer di-
ferentes opções de projetos de estandes, 
acessíveis às empresas de todos os portes 
e com uma linguagem mais alinhada às 
tendências globais.

FRANCAL EM NÚMEROS
• 50 anos de tradição.
• 4 dias de negócios.
• Expectativa de 30.000 visitantes do 

Brasil e do mundo.
• Expectativa receber mais de 1000 

importadores provenientes de 50 
países, estimulando as exportações.

• Mais de 30 horas de conteúdo para 
o varejo.

• A feira, de visibilidade internacional, 
recebe todos os anos mais de 300 
jornalistas brasileiros e do exterior.

VISITE O
POLO DE

NOVA
SERRANA

na francal NEW
STYLLUS

SOPHIA
ALMEIDA

AVURA

Avenida 9
Esquinas ruas I / J

APOIO

Além das 35 marcas do Polo de Nova Serrana que participarão do estande coletivo, as 
marcas Lynd, Akazzo e Addan também participam da Feira.
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SICC SE CONSOLIDA COMO FEIRA ESTRATÉGICA 
PARA O SETOR DE CALÇADOS E 

ACESSÓRIOS PARA O VERÃO 2019
Com vendas em alta, SICC surpreende pelos bons resultados e já projeta crescimento

O Salão Internacional do Couro e do 
Calçado (SICC), realizado no Serra 
Park, em Gramado (RS) entre os dias 

21 a 23 de maio, foi palco de uma intensa 
divulgação e troca de conhecimentos sobre 
a moda do verão 2018 e 2019. Esta feira 
tem a característica de reunir uma gama de 
profissionais envolvidos na criação de ten-
dências, como estilistas, digital influencers, 
blogueiras, jornalistas e lojistas. 

A convergência desta intensa co-
municação são informações de alta qua-
lidade sobre estilo, consumo e os mais 
diversos modelos de negócio. Frederico 
Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Even-
tos, promotora da feira, ressalta essa im-
portante vertente da feira: “Para além da 
orgânica e fundamental relação entre tu-
rismo e negócios que o SICC sempre pro-
piciou, a circulação de informações e con-
ceitos de moda de ponta se tornou uma 
das principais características da feira. Isso 
solidifica a relevância da feira a cada ano”.

Mas esta 27ª edição também mos-
trou a movimentação da economia brasi-
leira neste período. O varejo nacional está 
preocupado com preços e com prazos de 

pagamento, enquanto o mercado externo 
se revela muito mais comprador.

 
VENDAS EM ALTA

Nos três dias de exposição, a Fei-
ra manteve corredores lotados, estandes 
ocupados com lojistas, muita troca de 
informação, e principalmente, vendas. 
Neste período, o SICC mostrou um varejo 
atento à toda inteligência sobre tendências 
de moda e disposto a renovar seus esto-
ques. Desde a segunda-feira (21), lojistas 
de todo o Brasil e do exterior tiveram a 
oportunidade de conhecer os lançamen-
tos que a indústria calçadista brasileira 
preparou para a primavera e o verão.

Os resultados da feira, que chegou 
à sua 27ª edição, surpreenderam os orga-
nizadores e os expositores. “Já existia uma 
sinalização de uma tímida retomada da 
economia setorial. Mas o que vimos aqui 
foi uma situação bem surpreendente: um 
movimento muito grande nos corredores 
e largos sorrisos nos rostos dos nossos 
expositores. Acho que todos venderam, 
talvez alguns menos e outros mais, mas 
vimos pedidos nos estandes”, afirma o 

diretor da Merkator Feiras e Eventos, pro-
motora do SICC, Frederico Pletsch.

Com as vendas em andamento, 
começa o planejamento para a próxima 
edição da Feira. Em 2019, o SICC será reali-
zado nos dias 20, 21 e 22 de maio. “O bom 
resultado desses três dias já tem gerado 
resultados práticos em relação à próxima 
edição. Alguns dos nossos expositores já 
nos procuraram buscando aumentar a 
área que ocuparão no ano que vem. Ou-

tros já estão garantindo sua participação 
na feira desde agora” explica Pletsch.

Além do aumento no espaço ocu-
pado pelos expositores, a projeção é se-
guir crescendo também em volume de vi-
sitantes. “Nós estamos projetando para a 
próxima edição um crescimento em torno 
de 15%, tanto no espaço da feira como no 
número de visitantes”, afirma Pletsch.

Fonte: SICC

DIVULGAÇÃO
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GOVERNO REDUZ DE 28 PARA 17 O NÚMERO 
DE SETORES DA ECONOMIA QUE SEGUIRÃO COM 

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Setor calçadista mantém o benefício até 2020

DIVULGAÇÃO

Presidente Michel Temer vetou deso-
neração de 11. Com isso, reoneração 
atinge empresas de 39 setores, que 

voltarão a pagar mais tributos. Os 17 de-
sonerados mantêm benefício até 2020, 
entre eles o setor calçadista.

O secretário da Receita Fede-
ral, Jorge Rachid, afirmou na quinta-feira 
(31/05) que 17 dos 56 setores permanece-
rão com folha de pagamentos desonera-
da até o final de 2020. Com isso, empre-
sas de 39 setores da economia perderam 
o benefício fiscal.

Ainda na quinta-feira, o “Diário Ofi-
cial da União” publicou a sanção do pre-
sidente Michel Temer ao projeto de lei da 
reoneração. Com isso, as empresas reo-
neradas perderão a isenção tributária que 
tinham. Pelo projeto, 28 setores seguiriam 
desonerados até 2020, mas Temer vetou 
11 e, portanto, restaram 17.

O benefício da desoneração da 
folha acabará, portanto, no final de 2020 
para todos os setores. Com a mudança 
nas regras, a Receita Federal espera arre-
cadar R$ 830 milhões a mais neste ano.

Com o aumento da tributação, que o 
governo vinha tentando fazer desde o ano 
passado, os setores, que perderão o benefí-
cio, voltarão a contribuir para o Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) sobre a folha 
de pagamento com alíquota de 20%.

ALÍCOTAS
Pela lei atual, esses segmentos 

contribuem sobre o valor da receita bru-
ta, de 2% a 4%, com alíquotas específicas 
para cada setor, o que teoricamente seria 
mais vantajoso para as empresas.

A medida só começa a vigorar 
dentro de três meses, devido à chamada 
“noventena” (dispositivo que exige prazo 
de 90 dias para uma alteração tributária 
vigorar depois de ter sido editada).

“Restam 17 setores na folha deso-
nerada. Critério [de manutenção desses 
setores com benefício] foram os setores 
que, desde o início, o Executivo entendeu 
que deveriam ser mantidos. E mais os se-
tores que estavam na medida original, no 
início do processo em 2011”, declarou Ra-
chid, em entrevista coletiva.

Entre os setores que permanecem 

com um pagamento menor de tributos, 
estão os segmentos calçadista, têxtil, de 
confecção e tecnologia da informação. 

“Buscamos, exatamente, preservar 

1. Calçados

2. Call Center

3. Comunicação

4. Confecção/vestuário

5. Construção civil

6. Empresas de construção e obras de in-

fraestrutura

7. Couro

8. Fabricação de veículos e carroçarias

9. Máquinas e equipamentos

10.Proteína animal

11.Têxtil

12.TI (Tecnologia da informação)

13.TIC (Tecnologia de comunicação)

14.Projeto de circuitos integrados

15.Transporte metroferroviário de passa-

geiros

16.Transporte rodoviário coletivo

17.Transporte rodoviário de cargas

Fonte: G1

os setores originalmente encaminhados pelo 
Executivo, os setores iniciais desse progra-
ma, e mantivemos esses segmentos como 
critério assim colocado”, explicou Rachid.

DESONERAÇÃO MANTIDA
Veja abaixo quais são os 17 setores 

cujas empresas permanecem com a folha 
de pagamentos desonerada:
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O TÊNIS CHEGOU PARA FICAR
CHRISTYAM DE LIMA

O tênis saiu da academia para ga-
nhar as ruas, eventos formais, 
ambientes de trabalho e aonde 

quer que a criatividade do consumi-
dor o levar. Mas nem sempre foi assim. 
Apesar de ter surgido há mais de cem 
anos, o modelo foi, por muito tempo, 
associado prioritariamente a práticas 
esportivas ou a movimentos liderados 
por jovens que queriam contrapor a or-
dem do momento.

Quem explica este comportamen-
to de décadas passadas é a designer do 
Estúdio Compor (Novo Hamburgo/RS), 
Tatiana Ritzel. Segundo ela, faz apenas 
dez anos que o universo Fashion come-
çou a incorporar este produto em suas 
coleções. E foi a partir daí que o artigo 
passou a ser visto em semanas de moda 
internacionais, a ocupar o status de queri-
dinho do street style, chegar às vitrines de 

sapatarias e conquistar os corações das 
consumidoras.

A busca por uma vida mais saudá-
vel e por um lifestyle que coloca o con-
forto em primeiro lugar deu espaço para 
que o tênis surgisse como o aliado per-
feito para todas as horas. “A ideia de se 
desprender das convenções, além da pro-
cura pela democracia e igualdade, culmina 
no tênis, que é o único produto que tem 
essa história e característica em seu DNA. 
Ele consegue responder a todos esses 
anseios da sociedade”, observa Tatiana, 
ressaltando que a moda é um reflexo de 
todos os movimentos sociais.

UMA GAMA INFINITA
DE INOVAÇÕES

Democráticos, confortáveis e prá-
ticos, os tênis encantam os consumido-
res por serem perfeitos para todos os 

momentos. Para a designer do Estúdio 
Compor, eles trazem um ar despojado, 
jovem e moderno aos looks – além de 
serem atemporais e, cada vez mais, su-
perleves. Mas, mais do que isso, este mo-
delo também possibilita um processo de 
desenvolvimento infinitamente mais livre. 
“É um calçado que permite aos estilistas 
brincar com materiais diferenciados, colo-
ridos, brilhantes, inovadores. E ele sempre 
é bem aceito pelo cliente, pois vivemos 
num momento em que as pessoas estão 
muito ‘preto & branco’ – e um tênis di-
ferenciado traz, além do conforto, o ele-
mento de estilo para as produções”, ga-
rante a profissional.

Em suas viagens de pesquisa, Ta-
tiana percebe que as grandes sacadas – 
seja em materiais ou tecnologias – vêm 
justamente das linhas de tênis. “As com-
binações de cores inusitadas, solados 

• Morte por Qualquer Causa*;

• Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente;

• Invalidez Laborativa Total ou Parcial por Acidente;

• Assistência Funeral Individual (MQC);

• Assistência Natalidade;

Entre outras.

Uma vida inteira de benefícios custa menos que você imagina.
Para conhecer as melhores propostas para o seu negócio, entre em contato com a Corretora Soledade & Souza e saiba mais!

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A – CNPJ 08.602.745/0001-32. VG Taxa Média processo SUSEP nº 15414.004708/2007-20. A aprovação deste plano pela SUSEP 
não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.

VOCÊ NÃO PRECISA DE MUITO PARA TER O
SEGURO DA CAPEMISA NA SUA EMPRESA

Você e seus funcionários ficam protegidos dentro e fora da empresa.
Confira as garantias e serviços:

O Seguro de Vida CAPEMISA Empresarial é desenvolvido para atender às 
Convenções Coletivas de Trabalho (CCT), com baixo custo e benefícios de 
uso em vida.

FERNANDO CARVALHO
Telefones: (37) 3226-3959 | 99976-3905
E-mail: fernandocarvalho@soledadeseguros.com.br 

fantásticos, matérias-primas inovadoras 
podem ser vistas nestes modelos. Obje-
tivamente: o novo vem do esportivo, ou 
casual esportivo, ou esportivo fashion, 
como queiram chamar.”

O nome, de fato, é o que menos 
importa. Afinal, quando grifes mundiais, 
de alta-costura, até pequenas fábricas 
apostam em diversas versões de um 
mesmo modelo, não há o que duvidar: 
ele veio para ficar.

“Para um futuro próximo, veremos, 
cada vez mais, marcas esportivas se apro-
priando de ideias e conceitos do mundo 
da moda – e empresas de moda usando 
de inovações e tecnologias do universo 
esportivo. Acredito que estes dois mun-
dos – moda e esporte – no futuro, serão 
um só”, projeta a especialista.

Fonte: Jornal Exclusivo



PG 707/06/2018 A 20/06/2018 – JORNAL SINDINOVA

PREJUÍZOS PARA A ECONOMIA PODEM CHEGAR
A R$ 11,9 BILHÕES

Presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, alertou para os reflexos da paralisação  do transporte de carga

PARALISAÇÕES PROVOCARAM QUASE 50% DE OCIOSIDADE 
NA INDÚSTRIA CALÇADISTA, APONTA ABICALÇADOS

Pesquisa realizada pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados) apontou números pre-

ocupantes para o setor calçadista devido 
às paralisações ocorridas nas últimas se-
manas do mês de maio. Muitas empresas 
estão com seus estoques abarrotados de 
mercadorias, já prevendo férias coletivas 
ou até demissões em massa.

A inquietação reflete com os des-
dobramentos e as consequências da gre-
ve no abastecimento de matérias-primas 
e insumos necessários à produção e, em 
consequência, com as perdas decorrentes 
da descontinuidade na atividade, da dis-
pensa de pessoal, além da impossibilida-
de de embarque de produtos prontos aos 
mercados.

NÚMEROS
Em levantamento feito entre as 

principais empresas produtoras, corres-
pondendo a aproximadamente 70% da 
produção anual do setor, constatou-se 
que 49% da força de trabalho da indústria 
calçadista encontrava-se ociosa em ra-
zão do desabastecimento e que, na outra 
ponta, cerca de 32% dos embarques de 
calçados prontos correspondendo a um 

O presidente da Federação das In-
dústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Flávio Roscoe, reforçou 

sua preocupação com os reflexos eco-
nômicos provocados pela paralisação dos 
caminhoneiros. Em entrevista na quin-
ta-feira, 31/05, o líder industrial minei-
ro enfatizou que as perdas estão sendo 
contabilizadas, e o retorno à normalidade 
está se verificando de forma gradual pela 
complexidade do setor. “A crise, do ponto 
de vista econômico, foi uma catástrofe e a 
apreensão gerada inibe empresários para 
novos investimentos”, afirmou.

Os dados estão sendo levantados 
pela área econômica da Fiemg. De acordo 

mês de atividades encontravam-se em 
depósito nas fábricas, aguardando con-
dições de tráfego para encaminhamento 
aos compradores.

A consulta mostrou ainda que, 
caso o abastecimento de insumos não se 
normalizasse, 84% das empresas seriam 
obrigadas a suspender as atividades de 
manufatura no dia 1º de junho, sexta-fei-
ra. E, se a situação não se regularizasse 
até o início da semana seguinte, pratica-
mente todas as fábricas seriam atingidas. 

Atualmente o Brasil possui 2,5 mil 
indústrias de calçados - e mais de cinco 
mil empresas prestadoras de serviços, 
que dependem diretamente da atividade, 
com uma força de trabalho de em tor-
no de 300 mil pessoas. Em caso da não 
reversão rápida da situação, o impacto 
atingiria mais de 230 mil trabalhadores no 
curtíssimo prazo.

NOVA SERRANA
Em reunião ocorrida na terça-fei-

ra (29/05) no Sindicato Intermunicipal das 
Indústrias de Calçados de Nova Serrana 
(Sindinova), os diretores membros de-
monstraram preocupação com o atual 
cenário político e econômico do país. As 

com informações iniciais, as perdas são gi-
gantescas em termos de Valor Adicionado 
(PIB). São da ordem de R$ 11,9 bilhões na 
economia, sendo R$ 2,4 bilhões na indús-
tria até a quinta-feira (28/05). Mas os valo-
res poderão aumentar, já que a retomada 
tem sido gradual. E ainda haverá desdo-
bramentos porque houve grande impac-
to nos setores industriais que operam em 
regime Just in Time, onde os estoques de 
matérias-primas são planejados para su-
prir a produção por dois ou três dias.

A paralisação do transporte de car-
gas prejudicou não só a produção, mas o 
faturamento das empresas, pois inviabili-
zou o escoamento de produtos acabados 

paralisações provocaram efeito cascata 
em diversos segmentos ligados direta ou 
indiretamente às indústrias calçadistas do 
Polo de Nova Serrana.

O vice-presidente do Sindinova, 
Júnior César Silva, teme que os produ-
tos não cheguem ao destino e desen-
cadeie um prejuízo sem proporções. “As 
mercadorias já enviadas para o comércio 
em função do Dia dos Namorados - que 
é uma data de grandes expectativas de 

vendas - correm risco de não chegarem 
a tempo para a comercialização. As lojas 
não terão tempo de serem reabastecidas 
no prazo, podendo gerar devoluções, au-
mento dos estoques e prejudicar o fatura-
mento das indústrias”, receia Silva.

Diante das circunstâncias, várias 
empresas do Polo começaram o proces-
so de paralisações, outras programaram 
férias coletivas e algumas até demissões.

LEONARDO BENASSATTO/REUTERS

ARTE FIEMG

para os centros de consumo e para os 
portos. Os economistas da Fiemg avaliam 
que, até agora, houve perdas para o es-
tado em termos de receita de ICMS: R$ 

874,3 milhões na economia, sendo R$ 538 
milhões só na indústria.

Fonte: Fiemg
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CALÇADISTAS BRASILEIROS BUSCAM ESPAÇO NO 
MERCADO DE US$ 6,4 BILHÕES DO REINO UNIDO

PROGRAMA BRAZILIAN FOOTWEAR ELEGE
SETE MERCADOS-ALVO PARA AS EXPORTAÇÕES

NO BIÊNIO 2019/2020

Os calçadistas brasileiros estão fo-
cados na expansão do mercado 
no Reino Unido, que no ano pas-

sado importou o equivalente a US$ 6,4 
bilhões em calçados, a maior parte deles 
da China. A primeira iniciativa do Brazilian 
Footwear naquele país foi realizada en-
tre os dias 7 e 12 de maio, quando uma 
equipe da Associação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalçados), que gere 
o programa de apoio às exportações de 
calçados em parceria com a Agência Bra-
sileira de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil), esteve in loco 
realizando uma missão prospectiva para 
conhecer melhor o mercado local. 

A gestora de Projetos da Abicalça-
dos, Roberta Ramos, conta que no perí-
odo foram realizadas reuniões com pro-
motoras de feiras, empresas de Relações 
Públicas e de matchmaking, Setor de Pro-
moção Comercial do Brasil no Reino Unido 
(Secom), compradores locais e espaços 

Aproveitando a oportunidade de 
realização do Salão Internacional 
do Couro e do Calçado (SICC), em 

Gramado/RS, a Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados), a 
Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil) e as-
sociados do Brazilian Footwear, programa 
mantido pelas entidades, promoveram a 
reunião de seleção dos mercados-alvo 
para o próximo convênio – ainda não as-
sinado -, do biênio 2019-2020.

A reunião teve início com a apre-
sentação da metodologia utilizada pela In-
teligência de Mercado da Apex-Brasil para 
elencar os países com maior potencial de 
consumo de calçados, especialmente bra-
sileiros, para que recebam os investimen-
tos do Brazilian Footwear para o próximo 
biênio. Inicialmente, foram elencados 41 
países. O objetivo, ao final da reunião, era 
selecionar os mercados-alvo para o pró-
ximo projeto.

“Como metodologia de seleção, 
utilizamos 47 indicadores, que formaram 
sete blocos de variáveis: comércio, dina-
mismo de mercado, desempenho nas 
exportações do Brazilian Footwear, con-
corrência interna, macroeconomia local, 
demografia e renda e consumo de calça-
dos”, explicou Clara Santos, coordenadora 
de Inteligência de Mercado da Apex-Brasil.

Os levantamentos geraram notas 
quantitativas e qualitativas, também le-
vando em consideração pesquisas reali-
zadas juntos aos SECOMs de cada país se-
lecionado e uma pesquisa realizada com 
associados ativos do Brazilian Footwear.

AMÉRICA 
A primeira consulta aos associa-

dos foi sobre a Argentina, hoje o princi-

para um possível showroom brasileiro no 
país, além de visitas ao varejo de Londres 
e do sudeste da Inglaterra.

“O Reino Unido é um mercado, de 
fato, novo para o Programa. No país pode-
mos encontrar poucas marcas brasileiras, 
já que a maior parte das empresas que 
exporta para lá o faz por meio de private 
label (com a etiqueta do cliente)”, explica 
Roberta, ressaltando a importância de se 
iniciar um trabalho de imagem e promo-
ção comercial das marcas Made in Brazil 
no país. No ano passado, conforme dados 
da Abicalçados, os calçadistas brasileiros 
exportaram para lá US$ 24 milhões, 11% 
menos do que em 2016. Já nos quatro 
primeiros meses deste ano, foi embarca-
do o equivalente a US$ 8,2 milhões, 8% 
mais do que no mesmo ínterim de 2017.

OPORTUNIDADES 
Segundo a gestora, trata-se de 

um mercado promissor, especialmente 

porque é grande consumidor de produ-
tos de maior valor agregado (couros) e 
tem no preço competitivo um fator de-
terminante. Somente no ano passado, o 
consumo britânico ficou em 275 milhões 
de pares, número que deve ultrapassar 
280 milhões até 2019, cerca de 4 pares 
per capita. “Os calçados brasileiros es-
tão bem posicionados na questão preço 
e qualidade, dois fatores fundamentais 
de compra no Reino Unido”, acrescenta. 
Conforme estudo sobre aquele mercado, 
realizado pela Inteligência da Abicalçados 
e que será lançado até o final deste mês, 
o preço foi considerado determinante por 
36% dos compradores, fator seguido por 
qualidade (29%). 

Durante a Missão, também foi ob-
servado que os consumidores locais são 
abertos a novidades e tendências de 
moda, embora prezem muito pelo con-
forto. “Na Inglaterra, maior mercado do 
Reino Unido, vimos oportunidade para os 

três segmentos – feminino, masculino e 
infantil -, justamente pelo estilo de consu-
mo, pelo o que é ofertado nas lojas, e pela 
boa imagem do Brasil junto aos ingleses”, 
conta Roberta. 

PROGRAMA 
Renovado a cada dois anos, atu-

almente o Brazilian Footwear para o biê-
nio 2017/2018 tem um aporte total de R$ 
36,46 milhões para ações de promoção 
internacional do calçado brasileiro, que in-
cluem participação em feiras, missões co-
merciais, estudos de prospecção, projetos 
de imagem, projetos compradores – que 
trazem importadores para o Brasil, entre 
outros. Além do Reino Unido, são consi-
derados mercados-alvo do programa a 
França, os Estados Unidos, a Colômbia, a 
China/Hong Kong e os Emirados Árabes 
Unidos.

Fonte: Comex do Brasil

pal mercado para o calçado brasileiro, e 
sobre os Estados Unidos, país que caiu 
para o segundo posto em 2018, embora 
siga sendo grande consumidor dos pro-
dutos. A unanimidade foi que a Argentina 
já é um mercado cativo, onde as marcas 
brasileiras trabalham há bastante tempo e 
tem imagem consolidada. Por isso, o país 
vizinho foi descartado como mercado a 
ser trabalhado no próximo biênio. Já os 
Estados Unidos, país que exige um grande 
trabalho para imagem e posicionamento 
de mercado, seguiu como um dos mer-
cados-alvo do Brazilian Footwear.

Na América do Sul, também foram 
discutidos Chile, Colômbia e Peru. O pri-
meiro, apesar de grande consumidor de 
calçados, é praticamente dominado por 
private label – marca do cliente – e foi 
descartado. A Colômbia, que atualmente 
é mercado-alvo do programa, também 
foi descartada, já que possui marcas bra-
sileiras consolidadas, em função de mais 
de uma década de trabalho realizado por 
meio de ações do Brazilian Footwear. O 
objetivo, segundo os associados, é focar 
investimentos em grandes mercados que 
ainda não possuam uma consolidação 
das marcas Made in Brazil.

Assim, foi selecionado o Peru, que 
tem uma classe média crescente e gran-
de potencial de consumo de calçados, e 
onde o Brasil participa apenas com 9,46% 
das importações totais. 

EUROPA
No continente europeu, a escolha 

foi pela França, onde neste ano ocorre o 
primeiro showroom de marcas nacionais 
entre 11 e 13 de junho, e pelo Reino Unido, 
país que recebeu uma missão de pros-
pecção da Abicalçados e é matéria de um 

estudo estratégico em fase de finalização.

ÁSIA
Na Ásia, as escolhas ficaram por 

China, que atualmente é mercado-alvo 
do programa, e por dois novatos: Arábia 
Saudita e Coreia do Sul. Nestes casos, fo-
ram levados em consideração o grande 
potencial de consumo, especialmente da 
China, que importa 2,7 bilhões de pares 
por ano (e consome quase 4 bilhões). 
Coreia do Sul foi destacada pelo poder 
econômico e também pela influência que 

tem na China, especialmente por meio 
de celebridades locais, o que abre vasto 
campo para projetos de imagem. A Arábia 
Saudita, por sua vez, foi aclamada por ser 
grande mercado com influência nos de-
mais países do Oriente Médio.

Desta forma, foram selecionados 
para mercados-alvo do próximo biênio 
2019-2020: Estados Unidos, Peru (novo), 
França, Reino Unido, China, Coreia do Sul 
(novo) e Arábia Saudita (novo).

Fonte: Abicalçados

DIVULGAÇÃO
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A segurança jurídica é imprescindível para 
o desenvolvimento econômico e social 
de qualquer país. Não por outro moti-

vo, foi identificada pela Confederação Nacional 
Indústria (CNI) como um dos fatores-chave de 
competitividade da indústria, ao lado de outros 
não menos essenciais como os de educação, 
ambiente macroeconômico, relações do tra-
balho, infraestrutura, tributação, inovação e 
produtividade, para compor o Mapa Estratégi-
co da Indústria - 2013/2022.

No Brasil, várias são as fontes da inse-
gurança jurídica. Elas vão desde a falta de cla-
reza das leis, passando pela sobreposição de 
normas federais, estaduais e municipais, que, 
não raro, duplicam deveres e obrigações, até 
decisões judiciais descoladas da jurisprudência 
e dos precedentes.

A partir desse degradante ambiente 
institucional, direitos adquiridos, atos jurídicos 
perfeitos e coisas julgadas acabam por ser 
desrespeitados, e decisões judiciais protagoni-
zam alterações de entendimentos consolida-
dos pelos tribunais, sem qualquer regramento 
transitório, gerando dúvidas sobre a estabilida-
de das relações jurídicas.

1,2% do PIB, contra 0,14% nos EUA, 0,19% na 
Itália e 0,32% na Alemanha.

Esses investimentos não garantem um 
Poder Judiciário eficiente. Dados do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) demonstram que o 
STF leva, em média, sete anos para julgar as 
ações de controle concentrado de constitucio-
nalidade. É tanto tempo que os efeitos produ-
zidos por uma norma inconstitucional se con-
sumam de tal modo que, por vezes, a única 
opção do julgador constitucional é modular os 
efeitos da sua decisão, tornando-os prospec-
tivos. Paradoxalmente, essa modulação ocorre 
“tendo em vista razões de segurança jurídica” 
(art. 27 da Lei 9.868/99).

É PRECISO MUDAR
A manutenção desse quadro somente 

tende a agravar a situação da economia bra-
sileira, que ainda encontra dificuldades para 
dar sinais de recuperação. Portanto, é preciso 
mudar o status quo; é preciso tornar o Direito 
compreendido, confiável e previsível. Para tan-
to, necessário que se volte a ter confiança nas 
instituições e na atuação do Estado.

O debate sobre a segurança jurídica é 
antigo e amplamente explorado por juristas, 
sociólogos e cientistas políticos. A CNI, como 
entidade sindical de grau superior, representa-
tiva da indústria brasileira, não poderia se furtar 
de participar e de oferecer a sua contribuição. 
Afinal, como já dito acima, assim o fez ao ele-
ger a segurança jurídica como um dos dez fa-
tores-chave para melhorar a competitividade 
da economia brasileira.

De acordo com o Banco Mundial, o Brasil 
ocupa a 125ª posição no ranking de facilidades 
de fazer negócios medido entre 190 países. Tal 
ranking leva em consideração quesitos essen-
ciais para a segurança das empresas, a exemplo 
da facilidade para obtenção de autorizações do 
Poder Público, registro de propriedades, paga-
mento de impostos, execução de contratos, re-
solução de insolvência, dentre outros.

Um cenário que desestimula a pro-
dução e afasta investimentos, fazendo com 
que o empresário se sinta desorientado com 
relação ao que deve fazer no presente, des-
protegido com referência ao que conquistou 
no passado e intranquilo no que diz respeito 
ao futuro. A consequência é a inauguração de 
um espaço público desfavorável ao desenvol-
vimento da atividade econômica e limitador da 
competitividade brasileira.

Essa crise de confiança agrava-se com 
o extraordinário número de ações que trami-
tam no Judiciário. Se for considerado apenas 
o Supremo Tribunal Federal (STF), no período 
entre 2009 e 2016, tramitaram mais de 700 mil 
processos, número incompatível com o que se 
espera ver em um tribunal concebido para ser o 
guardião da Constituição Federal. Nem mesmo 
os filtros constitucionais - repercussão geral e 
súmula vinculante - e a jurisprudência defensiva 
do STF, foram capazes de mitigar tal situação.

Os números exagerados de processos 
nos tribunais demandam pesados investimen-
tos, inclusive financeiros. O Poder Judiciário 
brasileiro é o segundo mais caro do mundo 
(atrás apenas de El Salvador), consumindo 

A SEGURANÇA JURÍDICA QUE 
O SETOR PRODUTIVO ESPERA

COMO MUDAR
Para se inserir na cadeia global de va-

lor, o Brasil precisa melhorar o seu ambiente de 
negócios e tal mudança passa pelo aprimora-
mento da segurança jurídica. Neste sentido, a 
CNI já promove ações que objetivam dar maior 
qualidade, previsibilidade e estabilidade à for-
mação das normas, garantir a previsibilidade 
na sua aplicação e reduzir a judicialização dos 
conflitos.

Paralelamente, a CNI tem utilizado 
a Agenda Jurídica da Indústria - Supremo 
Tribunal Federal, para conferir maior trans-
parência à representação dos interesses da 
indústria brasileira e para levar ao conheci-
mento do STF as ações mais estratégicas 
para o setor com a posição institucional em 
cada uma delas, no intuito de sensibilizar o 
Tribunal sobre a necessidade de priorizar os 
seus julgamentos.

Lançada em 2016, Agenda Jurídica 
da Indústria chegará em 2018, na sua terceira 
edição, com cerca de 100 ações cadastradas, 
reafirmando o grau de respeito e de confiança 
que a indústria deposita no STF e ampliando a 
atuação dessa categoria econômica no topo 
do Judiciário brasileiro.

Em vista dos efeitos vinculante e erga 
omnes de suas decisões, o julgamento priori-
tário dessas ações pode representar uma sig-
nificativa baixa no número de litígios, ajuizados 
ou por ajuizar. Com isso, ganha-se eficiência 
na prestação jurisdicional, reduz-se custos 
com a administração da Justiça e incremen-
ta-se valorosa ferramenta no combate à in-
segurança jurídica. Com um ambiente menos 
incerto, espera-se que o Estado cumpra o seu 
papel de transformar o Direito em instrumento 
de orientação, proteção e tranquilidade, capaz 
de fomentar a retomada de decisões e de in-
vestimentos, alicerces para a construção de 
uma sociedade econômica, política e social-
mente desenvolvida. É isso que o setor pro-
dutivo espera.

Superintendente Jurídico da CNI

Colunista: Cassio Borges
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Entre os entraves que impactam 
negativamente o desenvolvimento 
econômico e tecnológico do Brasil 

está a inacreditável lentidão na análise e 
concessão de patentes pelo Instituto Na-
cional da Propriedade Intelectual (Inpi). A 
demora, que chega a 14 anos, leva a um 
ambiente de incerteza e insegurança ju-
rídica, que prejudica as empresas e turva 
o ambiente de negócios. Para ter ideia 
do atraso, nos EUA, no Japão e na Coreia 
do Sul, o prazo de liberação de patentes 
varia de um ano e meio a três anos. Es-
tudo da London Economics estima que 
um ano adicional de pendência nos três 
maiores escritórios de patentes – o eu-
ropeu, o japonês e o norte-americano – 
representa prejuízos de US$ 10 bilhões na 
economia global.

No Brasil, hoje, o estoque de pe-
didos não examinados (o backlog) ul-
trapassa 230 mil processos. Se nada for 
feito, haverá 350 mil pedidos aguardando 
exame em 2029. Um número crescente 
de ações judiciais questiona a lentidão do 

processo de deferimento simplificado do 
pedido de patentes instaurado pelo Inpi 
e pelo Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, por meio de consul-
ta pública encerrada em 31 de agosto. A 
proposta prevê a concessão de todos os 
pedidos do estoque, desde que preen-
cham requisitos mínimos e não tenham 
sido questionados por terceiros.

O apoio à proposta está condicio-
nado à contínua implementação de me-
didas que aumentem a eficiência do Inpi, 
evitando a recorrência do acúmulo de pe-
didos. A medida não é sem precedentes 
nem fere obrigações internacionais, como 
o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao 
Comércio, que não impõe a obrigação do 
exame de mérito.

Para a Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual, a escolha do sis-
tema de busca e exame deve se base-
ar em políticas e estratégias nacionais. É 
possível um sistema baseado só na análi-
se dos requisitos formais, como na Suíça. 

Inpi. A Justiça tem se manifestado pela in-
constitucionalidade da espera, por violar 
a razoável duração do processo prevista 
na Constituição e os princípios da razoa-
bilidade e da eficiência administrativa. A 
situação também é danosa para nossa 
imagem externa: o país é mantido em lis-
tas de observação e é mal avaliado em 
índices que levam em consideração o sis-
tema de propriedade intelectual.

É preciso reconhecer os avan-
ços dos últimos dois anos. A coopera-
ção internacional e a desburocratização 
de processos se intensificaram. Impasses 
históricos vêm sendo sanados, como a 
definição dos papéis da Anvisa e do Inpi 
na análise de patentes de produtos e pro-
cessos farmacêuticos. Mas tais avanços, 
mesmo somados a recentes ganhos de 
produtividade e à contratação de novos 
servidores, mostraram que a solução para 
o vexaminoso backlog requer medidas 
extremas.

Por isso a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) se posicionou a favor do 

ESTOQUE DE PATENTES CONDENA PAÍS AO ATRASO
O modelo não é novidade no Brasil. Há 20 
anos o Inpi registra desenhos industriais 
sem exame de mérito. Não há evidência 
estatística de que isso resulte em judi-
cialização. Os dados revelam um sistema 
ainda em amadurecimento na concessão 
dos direitos, na utilização das patentes e 
de registros de desenho industrial contra 
terceiros no Judiciário.

Hoje há cerca de 10 milhões de 
patentes vigentes (25% nos EUA, 20% no 
Japão e 15% na China). O Brasil tem pou-
co mais de 30 mil, equivalentes a 0,03% 
do total. Ainda que todas as patentes do 
estoque sejam concedidas, o Brasil fica-
ria entre Rússia, Canadá e Suíça, entre 8.º 
e 10.º lugares no ranking de países com 
mais patentes.

A proposta do Inpi forçará o fim 
do backlog e propiciará o amadurecimen-
to do sistema. A expectativa é de que os 
prejuízos causados pela demora deem lu-
gar a um modelo mais eficiente, à altura 
de um dos dez maiores escritórios de pro-
priedade industrial do mundo.
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