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PARCERIA

FEBRAC 2019 ESTÁ
OFICIALMENTE LANÇADA

SELMA ASSIS

Sindinova e Frontsys Sistemas firmam parceria. Apresentação de
lançamento do convênio será dia
18 de outubro, no Sindicato.

VEJA MAIS – PG 03

MINAS TREND

VEJA MAIS – PG 07

23ª edição do Minas Trend
chega com novidades. Coleção Outuno/Inverno será
apresentada nos dias 29 de
outubro a 1º de novembro.

SINDINOVA E ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL
DOS CONTABILISTAS PROMOVEM
PALESTRA SOBRE O ESOCIAL

SELMA ASSIS

VEJA MAIS – PG 04

ATENDIMENTO

VEJA MAIS – PG 07

Nos dias 17 e 18 de outubro
haverá atendimento da
Materioteca no Sindinova.
Mais de 700 materiais
compõem o acervo.
VEJA MAIS – PG 06
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EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

N

o dia 30 deste mês se encerram as
votações para a escolha dos homenageados do ano. O Jantar de
Confraternização está marcado para o dia
7 de dezembro, data em que os homenageados serão agraciados. As votações
contemplam sete categorias: empresa
destaque, empresa revelação, mérito industrial, fornecedor destaque, lojista destaque, personalidade do polo de Nova
Serrana e promotor do Desenvolvimento
Social (as duas últimas são escolhidas pela

diretoria do Sindinova).
O Sindinova está trabalhando a
todo vapor na divulgação da Nova Serrana Feira e Moda (NSFM) em São Paulo. A
feira acontece nos dias 14 a 16 de janeiro
de 2019, no Anhembi. Mais de 250 marcas
já confirmaram presença no evento.
Além da NSFM, a FEBRAC 2019 já
está com data definida. Durante o coquetel de lançamento, foram informadas
aos presentes, a nova identidade visual e
também a planta da feira. A FEBRAC 2019

ocorrerá nos dias 27 a 29 de agosto.
Visando maior segurança na elaboração dos custos dos produtos, o Sindinova firmou parceria com a Frontsys para
o lançamento do programa de formação
de preços. Trata-se do Sistema Custo Fácil
que auxiliará às empresas interessadas a
calcular o custo de seu produto, reduzindo
as chances de erro e, consequentemente,
perdas na lucratividade.
Confira estas e mais notícias neste
impresso. Boa leitura!
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ESTÚDIO FIMEC 2019
ABORDARÁ A RELAÇÃO
DE GERAÇÕES NA ERA DIGITAL
Espaço dedicado à experiência e interação traz comportamento
da humanidade como inspiração para a moda

A
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43ª Fimec (Feira Internacional de
Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes), que acontecerá entre os dias 26 e 28 de fevereiro
de 2019, na Fenac, em Novo Hamburgo/
RS, contará com mais uma edição do Estúdio Fimec. O espaço, assinado pela Coelho Assessoria Empresarial e o Studio 10,
é dedicado à experiência de moda, projetando as novidades para 2019 e oportunizando um momento de interação e
experiência com a moda aos visitantes da
Fimec. Neste ambiente inspiracional, o público entra em contato com produtos finalizados e construídos a partir de pesquisas
de moda baseadas no comportamento
do consumidor.
Recentemente, na Universidade
Feevale, em Novo Hamburgo, foi realizado um encontro com as empresas fornecedoras de matérias-primas que parti-

ciparão do espaço em 2019. Na ocasião,
equipes do Studio 10 e do Centro de Design Feevale apresentaram o conteúdo da
pesquisa comportamental, que falará sobre as diversas gerações que participam,
com mais ou menos atividade, do mundo
virtual. Assim, o tema da próxima edição
será Rel@ções Convergentes, abordando justamente esse envolvimento virtual,
tanto de nativos da era digital (Geração
Y-millennials, Geração Z-centennials, Geração Alpha) quanto de visitantes dessa
era (Geração X e os Baby Boomers).
Para o estilista e diretor do Studio
10, Christian Thomas, essa relação de gerações é o motivo principal das investigações
de comportamento para o Estúdio Fimec
2019. “Relações Convergentes fala sobre
as diferentes gerações que estão cada vez
mais conectadas ao mundo virtual. Os que
já nasceram dentro dessa realidade, chamados nativos, estão interagindo com os

novos entrantes, denominados visitantes.
Essa interação gera um novo comportamento que, por consequência, gera novas
características para o consumo”, destaca
Thomas.
A partir dessa apresentação, as
equipes de trabalho visitarão cada empresa para detalhamento e aprofundamento do entendimento do conteúdo e,
com isso, as empresas poderão desenvolver suas matérias-primas baseadas
neste contexto.
O projeto Estúdio Fimec é da Coelho Assessoria Empresarial e o conteúdo de responsabilidade do Studio 10 e
do Centro de Design Feevale, com realização da Fenac durante a Fimec. A 43ª
edição da feira está marcada para os dias
26, 27 e 28 de fevereiro das 13 às 20 horas, nos pavilhões da Fenac, em Novo
Hamburgo/RS.
Fonte: Talenttare
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SINDINOVA FAZ PARCERIA COM
A FRONTSYS SISTEMAS PARA LANÇAR PROGRAMA
DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
Lançamento será dia 18 de outubro; associados terão descontos nas mensalidades

O

Sindinova firmou parceria
com a Frontsys para auxiliar as empresas na formação de preços de seus produtos. No dia 18 de outubro, às 19h,
haverá o lançamento oficial com
uma apresentação sobre o convênio, momento em que os diretores da empresa explicarão sobre
o Sistema Custo Fácil e mostrarão suas vantagens e benefícios.
Associados que se interessarem,
terão desconto nas mensalidades.
O objetivo é dar maior segurança e transparência aos fabricantes, eliminando possíveis erros
na formação do preço e mostrar
ao empresário sua prospecção de
lucro. Segundo o diretor comercial
da Frontsys, Luís André, o programa foi desenvolvido devido à necessidade que as empresas têm de
calcular corretamente o custo de
seus produtos para vender e, assim, obter lucro.

“O sistema vem ajudar na
tomada de decisão. Identificamos
que muitas empresas calculam o
preço dos produtos de forma incorreta. Uma negociação mal feita,
ao longo do tempo, pode levar à
falência de uma empresa. O sistema vai dar este poder de negociação ao fabricante, mostrando a
margem de lucro resultante”, enfatizou Luís.
A Analista de Custos da
Frontsys, Gabriella Amaral, explica
que o programa utiliza-se de várias
ferramentas que darão suporte ao
empresário, gerando várias informações sobre a formação de preço. “O sistema gera tabela de preços para representantes, incluindo
a referência, foto e condições de
pagamento. Além de tudo isto,
temos a ficha técnica detalhada e
gráficos que auxiliam nas tomadas
de decisões”, detalhou.

Lançamento Sistema Custo Fácil
Local: Sindinova
Data: 18/10/2019 às 19h
*As confirmações de presença deverão ser feitas com a Lívia
na recepção do Sindinova. Telefone (37) 3228-8500
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COM DIREÇÃO CRIATIVA DE RONALDO FRAGA,
PRÓXIMO MINAS TREND CELEBRA A
MODA DEMOCRÁTICA E ABRANGENTE

M

uitas novidades estão programadas para a próxima edição do Minas Trend, semana de moda que
acontece de 29 de outubro a 1 de novembro, em Belo Horizonte, promovida
pela FIEMG Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais. O evento é realizado no Centro de Convenções Expominas, reunindo em um só lugar expositores
e lojistas dos segmentos de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias.
Um dos principais destaques é
a participação do estilista Ronaldo Fraga como novo diretor criativo do evento.
Propondo um evento mais inclusivo, que
dialoga com outras vertentes da indústria
criativa, e também mais democrático, ao
propiciar o acesso da população às suas
atividades, Fraga aposta na subversão dos
parâmetros convencionais da indústria de
moda para apontar novos caminhos para
seu crescimento e renovação dos processos criativos.
“O Minas Trend não é um evento
da moda mineira, mas sim a grande plataforma da indústria brasileira de vestuário
e, dessa forma, temos que dialogar com
outras correntes produtivas, incluindo e

agregando para transformar”, resume o
estilista ao pontuar as características inspiracionais da próxima edição. “Em tempos mais generosos e diversos, a moda
tem que atrair, provocar e estimular as
pessoas”, conclui.
Para isso, a 23ª edição do Minas
Trend, que promove os lançamentos
oficiais para a temporada outono-inverno/2019, será norteada pelo tema “Agora
e para Sempre”, representado na imagem
central de um coração que evidencia a
energia do órgão como elemento propagador de alimentação da vida, numa analogia poética com o objetivo do evento de
fomentar a cadeia produtiva de moda.
O presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, enfatizou que há 22 edições o Minas
Trend tem um papel decisivo na economia
de Minas Gerais, movimentando a cadeia
produtiva da moda mineira, além de impulsionar negócios e oportunidades para
o setor no estado. Empresário do setor
têxtil, Roscoe ressalta seu conhecimento
da engrenagem do segmento e que reconhece a sua importância para a sociedade
e para a indústria.
Sobre as novidades do evento, o lí-

VOCÊ
SABIA?
A Max Termoplásticos
oferece inúmeras
vantagens aos
seus clientes!

der industrial afirma que o público mineiro
precisa entender que Belo Horizonte é um
polo de moda. “O que vamos fazer é dar
mais acesso ao público geral aos desfiles
e eventos, para mostrar um pouquinho o
que acontece no processo criativo e integrar a moda à sociedade”, pontua.
Fonte: Minas Trend

LOGÍSTICA
NA ENTREGA
Agilidade nas entregas com
rápida resposta à
demanda.

AGREGAÇÃO
Seu produto ﬁnal
com mais qualidade.

Programação:
Minas Trend – Outono-Inverno/2019
Data: 29 de outubro a 1 de novembro
de 2018 – 2ª a 5ª feira
Horário: 10h00/20h00
Local: ExpoMinas – Belo Horizonte – MG

GUERRA AO
DESPERDÍCIO
Menores níveis de estoque
e redução do custo
de compras.

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO
Suporte pós venda
e colaboração.

www.maxtr.com.br

INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA
Pesquisas que
geram compostos
termoplásticos de
alta qualidade.

Acesse para saber
mais sobre nós.
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NOVA LEI NOS EUA AJUDA CALÇADISTAS

N

ova lei de comércio exterior dos Estados Unidos, sancionada pela Casa
Branca no dia 13 de setembro, deve
beneficiar exportadores brasileiros de calçados. Em 13 de outubro, entra em vigor
a lei “Miscellaneous Tariff Bill Act of 2018”,
que prevê a redução de tarifas de importação para mais de 1,6 mil produtos, dentre eles, calçados.
A lei tem vigência prevista até 31 de
dezembro de 2020, mas o governo americano pode encerrar o benefício antes
do prazo, se julgar necessário. A lei reduz
tarifas para 40 categorias de calçados, incluindo sintéticos, de couro, de tecidos e de
segurança. As tarifas, até agora, variavam
de 6% a 37,5% sobre o valor do calçado.
No caso do Brasil, 60% dos calça-

dos exportados aos EUA serão isentos de
tarifas, disse ao Valor Priscila Linck, coordenadora de Inteligência de Mercado da
Associação Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados).
Os demais 40% tiveram as tarifas
reduzidas. “Com as medidas, os calçados
brasileiros chegarão ao varejo americano mais baratos. Isso pode melhorar a
negociação dos fabricantes brasileiros”,
disse Priscila.
Nos últimos dois anos, o Brasil perdeu espaço no mercado americano para
calçados fabricados na Ásia, em particular
na China. Em 2017, os EUA importaram
2,38 bilhões de pares de calçados, movimentando US$ 25,14 bilhões. A China
respondeu por 71% dos pares e 59% do

valor. O Brasil, em 2017, exportou somente 12 milhões de pares aos EUA, somando
US$ 204 milhões, segundo a Associação
Americana de Distribuidores e Varejistas
de Calçados.
A boa notícia para os calçadistas
brasileiros é que a China não se beneficiará
da nova lei americana. A Casa Branca aprovou, há poucas semanas, uma nova lista de
produtos chineses, no valor de US$ 200 bilhões, cuja tarifa de importação subiu para
10% e isso incluiu calçados de couro.
Nos últimos dois anos a indústria
brasileira vem perdendo mercado nos
EUA. De janeiro a agosto deste ano, o
Brasil exportou 6 milhões de pares aos
americanos, com queda de 11,6% em relação ao mesmo intervalo de 2017. Em va-

lor, houve queda de 19,5%, para US$ 100,3
milhões. As exportações de calçados em
couro aos Estados Unidos foram as que
mais caíram neste ano, até agosto.
O mercado americano, até março deste ano, era o principal destino dos
calçados brasileiros. A Argentina tomou o
lugar. Mas calçadistas ouvidos pelo Valor
dizem que as vendas aos argentinos devem cair nos próximos meses, devido a
dificuldades financeiras dos importadores.
Nos primeiro oito meses deste ano,
as exportações brasileiras totais de calçados caíram 10,2%, para 69 milhões de pares. Em valor, houve queda de 10,3%, para
US$ 628,3 milhões.
Fonte: Valor Econômico

ABICALÇADOS AVALIA IMPACTO DA REDUÇÃO
TARIFÁRIA PARA CALÇADOS IMPORTADOS NOS EUA
A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) divulgou
no dia 28 de setembro nota oficial comentando os impactos de duas recentes
medidas anunciadas pelo governo dos
Estados Unidos. A entidade de classe do
setor calçadista nacional avaliou o impacto da redução tarifária para calçados importados no país norte-americano.
LEIA A NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA:
A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) vem a público esclarecer o impacto de duas recentes medidas anunciadas pela Casa Branca.
A primeira, anunciada no dia 13 de

setembro e que entra em voga a partir
de 13 de outubro, prevê a redução das
tarifas de importação de produtos não
fabricados nos Estados Unidos, entre os
quais calçados. A medida terá um pequeno impacto nas exportações brasileiras do
setor, já que beneficia todos os demais
países, sem distinção de origem.
A segunda medida entrou em vigor no dia 24 deste mês e é referente à
uma lista de produtos, quando importados da China, na qual NÃO consta calçados. Ou seja, não terá um impacto nas
exportações chinesas de calçados para os
Estados Unidos.
Fonte: Exclusivo
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SINDINOVA E ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS
CONTABILISTAS PROMOVEM PALESTRA SOBRE O ESOCIAL
Objetivo foi esclarecer as dúvidas quanto à nova obrigação trabalhista e previdenciária

O

auditório Higino Martins, no Sindinova, recebeu, no dia 27 de setembro, empresários, funcionários
de departamento pessoal, recursos humanos, advogados, auditores, gerentes
e diretores para abordar as novas obrigações trabalhistas e previdenciárias na
folha de pagamentos e seus impactos. O
eSocial é um novo sistema de prestação
de informações ao Governo Federal que
tem o propósito de tornar os processos
dentro das empresas mais transparentes
e menos complicados.
A partir de agora, com o eSocial,
através de apenas uma declaração, todas as
quatro entidades do governo (CEF, Receita
Federal, Ministério do Trabalho e Secretaria
da Previdência Social) que antes recebiam
em inúmeras obrigações diferentes os mesmos dados, recebem tudo de uma só vez.
UNIFICAÇÃO
O sistema trata-se de uma unificação das informações trabalhistas, ou seja,
trabalhadores celetistas, estatutários, autônomos, avulsos, cooperados, estagi-

ários e sem vínculo empregatício terão
suas informações registradas no eSocial.
Durante 3 horas e meia, o palestrante e
tributarista, Evarley Pereira, explanou sobre o tema e esclareceu dúvidas do público presente.
Segundo Pereira, o eSocial é um
sistema que irá dizer se o empresário está
cumprindo com as obrigações legais. “A
única coisa que o governo quer é o seguinte: cumpra dentro dos prazos e cumpra aquilo que a legislação pedir. Basta
apenas cumprir. Ele (eSocial) faz com que
o empresário tenha que fornecer toda
uma obrigação trabalhista e previdenciária que tem que ser cumprida na empresa
e que, às vezes, ele deixa de lado ”, explicou Pereira.
Para evitar eventuais erros e multas, Pereira orientou ao empresariado a
procurar o seu contabilista, o serviço de
RH ou o departamento pessoal no intuito
de alinhar as informações para que sejam
emitidas corretamente e verificar, neste
instante, se há alguma legislação que está
deixando de cumprir.

SELMA ASSIS

O AUDITÓRIO DO SINDINOVA RECEBEU 250 PESSOAS NA PALESTRA

TEMA: “ESOCIAL (Novo Sistema de Controle das Obrigações
Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais) – VERSÃO 2.4.02”
CURSO: O Sindinova realizará, no dia 27 de outubro, das 8h30 às 17h30, o minicurso: “eSocial (Novo Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Fiscais) – Versão 2.4.02” . O instrutor será o advogado e especialista Rodrigo Dolabela. Para quem é associado ao Sindinova, o valor do curso é 2x de R$ 150,00. Para não
associados, o valor é 2x de R$ 175,00. As vagas são limitadas. Mais informações com Sabrina Costa (37) 3228-8500 ou no e-mail: cursos@sindinova.com.br
PÚBLICO ALVO:

Destina-se a: sócios de empresas, advogados, auditores internos e externos, contabilistas, gerentes de recursos humanos, profissionais da área de TI,
administradores de pessoal, gerentes administrativos, financeiros, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, médicos do trabalho, consultores, chefes e analistas e
auxiliares de pessoal e de RH e demais profissionais interessados e/ou relacionados com as rotinas das áreas trabalhista, previdenciária, fiscal e contábil.

OBJETIVO: Orientar sobre o sistema ESOCIAL instituído pelo Dec. nº 8.373/214, que será implementado pelo governo como ferramenta de controle do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias, contábeis e fiscais pelos empregadores/contribuintes; estudar os pontos impactantes da legislação que serão informados no eSocial
preparando as empresas para a correta transição dos sistemas
atuais para a nova ferramenta; revisar os procedimentos praticados em sua empresa para extinguir eventuais erros no cumprimento das obrigações acessórias das áreas
trabalhista, previdenciária, segurança e medicina ocupacional, contábil e fiscal; conhecer as regras legais e operacionais para gerar as informações de acordo com o Manual
de Orientação do eSocial a serem transmitidas, eliminando ou reduzindo passivos trabalhistas e fiscais.
HORÁRIO:

DATA:

8h30 as 17h30

27 de outubro
de 2018 (sábado)

INSTRUTOR:

Rodrigo Dolabela

LOCAL:

Sindinova

VALOR ASSOCIADOS:
2 x R$ 150,00

VALOR NÃO ASSOCIADOS:
2 x R$ 175,00

Vagas Limitadas - Aceitamos cartão de crédito
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FEBRAC 2019 ESTÁ OFICIALMENTE LANÇADA
Coquetel de lançamento apresentou a nova identidade; venda de espaços já está disponível

C

om data definida, identidade visual e apresentação da planta da feira, o Sindinova lançou no dia 25 de
setembro, a Feira de Máquinas e Componentes para Calçados (FEBRAC) 2019. O coquetel de lançamento contou com a participação de 90 pessoas, dentre expositores,
fornecedores de componentes, máquinas
e equipamentos e prestadores de serviços.
A Feira, que acontece a cada dois
anos, será realizada nos dias 27 a 29 de
agosto, 15 dias após a 24ª Fenova. Durante a apresentação, o agente comercial do
Sindinova, Edimar Góis, ressaltou o Polo
Calçadista de Nova Serrana, apresentou
dados de sua produção e comparou com
outros polos do país.

OPORTUNIDADES
Durante a exposição na FEBRAC, os
fornecedores apresentam seus maquinários e
as novidades do setor aos fabricantes calçadistas. Em seu discurso, Gois falou das oportunidades de negociações e a criação da rede
de contatos para futuras comercializações.
“Eu vejo na FEBRAC uma oportunidade de aproximação entre a indústria
local e seus fornecedores, além de entrarem naquelas empresas que ainda não
trabalham e fortalecerem a marca com os
empresários aqui do polo de Nova Serrana”, afirmou.
MERCADO
O diretor de Marketing do Sindinova, Antônio de Deus Soares, falou das

incertezas do mercado e a vontade e determinação para enfrentar os desafios. “O
Brasil está cheio de incertezas e ter vocês como parceiros na coragem de, mais
uma vez, encarar um evento, uma feira
no próximo ano, isso deixa a gente muito
feliz”, ressaltou e concluiu: “Neste período, a gente viveu momentos muito bons,
dificuldades e, com certeza, juntos venceremos. Nova Serrana, com certeza, agradece muito a vocês, uma parceria muito
forte já de muitos anos”.
EXPOSITORES
A Karina Termoplásticos, empresa
com 38 anos de existência, participa todos os anos da Feira. Há menos de um
mês, a empresa de Guarulhos/SP abriu
um escritório em Nova Serrana. Segundo
a representante da empresa, Elizângela da Silva Souza, o intuito da exposição
é atrair clientes. “A expectativa é muito
boa, trazer novos clientes, pegar os clientes realmente em peso de Nova Serrana”,
afirmou Souza.
Atuando na fabricação de máquina
de costura e blaqueadeira, a Ivomaq, com
58 anos no mercado, participou de quase
todas as edições da FEBRAC. De acordo
com Adriano Paulo Horácio Rodrigues,
um dos diretores, a empresa é pioneira
no maquinário para calçados e há quase duas décadas possuem uma filial em
Nova Serrana.
“Nós temos uma filial aqui em
Nova Serrana, onde temos peças de re-

posição, temos uma extensão da fábrica
aqui. Acho que a feira vem para também
estar dando um suporte para este mercado, ou seja, toda demanda que surgir, a
gente vai estar junto para poder atender.
Este é um mercado que, para nós, é muito
representativo”, afirma Rodrigues.
O representante, José Horácio
Pereira Neto, trabalha na Tellaio, empresa fornecedora de tecido para indústrias.
Sintéticos, forros, cabedais em PU, camurça fazem parte dos materiais da empresa.
Neto afirma que, além da exposição destes objetos, durante a Feira, também são
apresentados os produtos nos calçados.
Neto ressaltou, ainda, que a par-

ticipação na FEBRAC é o momento de
captação de clientes e também mostrar
produtos diversificados. “A perspectiva de
expor na FEBRAC é sempre grande. É o
momento de estar apresentando-se aos
clientes e aqueles que não nos conhecem
estar conhecendo a nossa empresa. É um
momento para estar divulgando o produto e a marca. Vejo um ponto muito positivo estar expondo na FEBRAC”, enfatizou.
ESPAÇOS
Os espaços no pavilhão já estão
sendo comercializados. Os interessados
devem procurar Edimar Góis pelo telefone
(37) 3228-8500 ou (37) 99941-4770.
SELMA ASSIS

ANTÔNIO DE DEUS SOARES E EDIMAR GÓIS FIZERAM A ABERTURA OFICIAL DA FEBRAC 2019

NOVA SERRANA RECEBE ATENDIMENTOS DE MODA E
ACERVO DE MATERIAIS PARA A CRIAÇÃO DE PRODUTOS

N

ova Serrana receberá nos dias 17
e 18 de outubro atendimento da
Materioteca Original by Brasil em
polo permanente. Na ocasião, empresas
e profissionais do setor calçadista e de
moda irão contar com a consultoria do
designer da Assintecal, Anuar Chibli e
ainda conhecer novos materiais para a
construção de produtos como calçados,
roupas e acessórios.

Os atendimentos da Materioteca
funcionam como assessorias, com intermédio entre o setor calçadista e fornecedores
de componentes, entre cabedais, tecidos,
enfeites, metais e diversos outros. Durante
a consultoria, as empresas/profissionais irão
escolher os materiais que as interessarem e,
posteriormente, os itens selecionados serão
encaminhados aos fornecedores para que
entrem em contato com essas empresas.

SOBRE A MATERIOTECA ORIGINAL
BY BRASIL
O projeto Materioteca Original by
Brasil traz ao mercado os últimos lançamentos em materiais para o setor da
moda, com um acervo composto por
mais de 700 materiais. De forma inovadora, rompe barreiras, encurta distâncias
e possibilita o acesso a materiais e pesquisas de moda em três formatos: Virtual, In

company/Itinerante (realizado dentro das
empresas e nos principais polos do país),
e permanente nas cidades de Novo Hamburgo (RS), São João Batista (SC), Franca
(SP), Birigui (SP) e Nova Serrana (MG).
Acesse a plataforma virtual e conheça os materiais e fornecedores: www.
originalbybrasil.com.br
Fonte: Assintecal
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EMPREGO NA INDÚSTRIA FICA PRATICAMENTE
ESTÁVEL EM AGOSTO, INDICA CNI
Índice apresentou recuo de 0,1%

O

emprego na indústria ficou praticamente estável em agosto, informou em 2 de outubro a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Houve
pequena retração de 0,1% frente a julho,
na série com ajuste sazonal. Segundo a
CNI, o rendimento médio do trabalhador
e a massa real de salários também caíram
em agosto mostrando a piora no mercado de trabalho.
De acordo com a pesquisa Indicadores Industriais, o rendimento médio real

E

dos trabalhadores da indústria diminuiu
0,4% em agosto na comparação com julho, na série de dados dessazonalizados.
Foi a quinta queda consecutiva do indicador, que acumula redução de 1,8% de
janeiro a agosto em relação ao mesmo
período do ano passado.
Já a massa salarial, que é a
soma de todos os vencimentos pagos
aos trabalhadores, caiu 0,8% em agosto frente a julho, na série com ajuste
sazonal, e acumula perdas de 1,4% de

janeiro a agosto em relação ao mesmo
período de 2017.
O faturamento da indústria mostra
tendência mais clara de recuperação, segundo a CNI. O indicador cresceu 2,5% em
agosto na comparação com julho na série
dessazonalizada e acumula uma alta de
5,5% de janeiro a agosto frente ao mesmo
período de 2017.
As horas trabalhadas na produção
aumentaram 1% em agosto na comparação com julho na série com ajuste sazonal.

De janeiro a agosto, o indicador acumula
aumento de 0,8% em relação ao mesmo
período de 2017.
A utilização da capacidade instalada ficou em 78,1% em agosto, 0,5 ponto
percentual acima do registrado em julho.
“Com o crescimento – o terceiro consecutivo – o índice volta a se aproximar do
nível de abril (78,3%), antes da paralisação
dos transportes”, diz a pesquisa.
Fonte: Agência Brasil

NÚMERO DE INADIMPLENTES QUE PAGARAM
DÍVIDAS CRESCE 4,93% EM AGOSTO

mbora a inadimplência atinja 41% da
população adulta do país, o volume
de consumidores com contas em
atraso que conseguiram quitar parte dessas dívidas cresceu 4,93% em agosto no
acumulado em 12 meses. Trata-se da alta
mais expressiva desde setembro de 2015,
quando o crescimento observado fora de
5,8%. Já na comparação mensal, isto é,
entre agosto e julho, o avanço da recuperação de crédito foi de 4,2%.
Os dados compõem o Indicador de
Recuperação de Crédito mensurado pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil) e é obtido a partir
das exclusões de registros de inadimplência mediante pagamento integral da dívida
ou renegociação do débito.
A abertura do indicador mostra
que o volume de quitação de dívidas foi
mais expressivo na região Centro-oeste,
que cresceu 12,39%, seguida do Sudeste
(8,31%) e do Nordeste (7,09%). Já nas regiões Norte (-10,38%) e Sul (-3,10%), houve queda na quantidade de inadimplentes
que regularizaram sua situação financeira.
CONTINGENTE SEGUE ELEVADO
Na avaliação da economista-chefe
do SPC Brasil, Marcela Kawauti, o aumen-

to da recuperação de crédito no país tem
sido neutralizado pelo ingresso de novos
devedores ao longo dos últimos meses,
razão pela qual o contingente de consumidores inadimplentes segue elevado
em todo o país. “Os efeitos da crise ainda estão presente no dia-a-dia das famílias, sendo o desemprego o mais crítico.
À medida que a recuperação econômica
ganhar força, espera-se que o total de
negativados caia, com a redução de novos entrantes e o aumento da recuperação”, explica.
Do total de inadimplentes que
quitaram suas pendências em agosto, a
maior parte (44%) tem entre 30 e 49 anos.
A segunda faixa que mais recuperou crédito é a dos que têm mais de 65 anos

(13%), seguido dos devedores com idade
entre 18 e 29 anos (12%). Já a abertura por
gênero mostra uma leve predominância
de mulheres entre os devedores que mais
colocaram suas contas em dia, com 52%
de participação contra 48% dos homens.
Entre todas as dívidas que foram
pagas em agosto, 55% são com instituições bancárias, como faturas de cartões
de crédito, cheque especial, financiamentos, empréstimos e seguros. O segundo
tipo de dívida em atraso que mais foi
colocada em dia é com companhias de
serviços básicos, como água e luz, que
representam 26% do total de pendências
quitadas. Em terceiro lugar, aparecem as
dívidas regularizadas no crediário ou boleto no comércio, com 10%. Já as pendên-

cias com empresas de telecomunicação,
como contas de telefonia, TV por assinatura e internet, representaram um total de
3% em fevereiro.
METODOLOGIA
O Indicador de Recuperação de
Crédito mostra a evolução da quantidade
de devedores que deixaram o cadastro de
inadimplentes num dado mês por conta do
pagamento das suas pendências em atraso, bem como a quantidade de dívidas.
Para isso, são usados os registros de saída
de CPFs das bases a que o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) tem acesso.
Os dados são de abrangência nacional.
Fonte: Ablac
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14 A 16 | JANEIRO | 2019
10H ÀS 20H
Apoio:

HALL 2 E 3 - ANHEMBI
SÃO PAULO - SP

Realização:

Local:

MARCAS CONFIRMADAS NA NOVA SERRANA FEIRA E MODA
AVURA

KLIMER
LORETTO

NEWCASTRE

NIKOLE
MELISSA

SOPHIA
ALMEIDA

VIA UNN

EXPOSITORES CONFIRMADOS ATÉ OUTUBRO/2018

17º JANTAR
DE CONFRA
TERNIZAÇÃO

Homenageados do Ano
a votação termina dia 30 de outubro
Para votar nas categorias abaixo, acesse www.sindinova.com.br
Empresa destaque | Empresa revelação | Fornecedor destaque
Lojista destaque | Mérito industrial
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Colunista: Caio Camargo
Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil

O DIA-A-DIA É O MAIOR INIMIGO DA INOVAÇÃO?

T

rabalhando com o mercado de inovação e tecnologia há pelo menos
8 anos, hoje mais fortemente representado pela verdadeira revolução que
as startups estão fazendo no mindset e
na maneira de agir das empresas, confesso que fico de certa forma decepcionado
ainda com atitudes recorrentes no varejo
(e no varejista) brasileiro, principalmente
quando o assunto é inovação.
Uma das coisas mais claras sobre
os processos de inovação que hoje de
fato funcionam é que se faz mandatório
que as principais lideranças da empresa,
sejam executivos ou proprietários, estejam de fato “engajados” na mudança.
A mudança nunca foi, nem será
fácil. Tirar uma empresa de varejo da administração do dia-a-dia, do turbilhão de
tarefas e operações essenciais, para implantar algo novo, é complexo e por vezes a falta de foco resulta em processos
morosos e de baixo resultado, o que faz
com que a necessidade de praticamente

ter uma atitude “hands on” da liderança,
ou seja, praticamente até mesmo ter que
colocar a mão na massa para que o projeto de fato ande dentro da expectativa
só aumente. Na maioria dos casos, o líder
precisa de fato, liderar.
Se na teoria, esse deveria ser o
retrato da maioria dos casos, a prática
se mostra bem distante disso. Uma das
coisas que mais observei nessas tentativas de inovar ou implantar algo novo nas
empresas, mesmo quando iniciado diretamente via um C-Level ou proprietário
da empresa, é a delegação “degenerativa” de interesse. Num primeiro momento, um primeiro degrau de delegação
até seria justo, dado o possível ritmo de
agenda dos principais executivos, mas o
que acontece é que vemos essa delegação gradativamente descer cada vez mais
degraus, chegando à níveis onde infelizmente faltam competências para melhor
avaliação e principalmente poder de decisão sobre o assunto.

Uma decisão que começa a descer
degraus em uma empresa, quanto mais
desce, mais difícil é a retomada e a definitiva decisão.
No dia a dia de profissionais de hierarquias sem poder de decisão, um rápido sopro de cotidiano na rotina, dada a
pressão por resultados que custam ainda a aparecer no nosso mercado, torna
“prioridade” o dia-a-dia, deixando para
trás qualquer iniciativa de inovação.
O “agora” do varejo terá sempre
algo que possa ser justificado como prioridade da vez. Uma coleção, uma campanha, um sistema novo, uma convenção.
Entretanto, a maior prioridade para uma
empresa hoje não está só na competitividade do agora, da busca do resultado do
dia ou do mês, mas também, e em igual
importância, na busca da perenidade desses resultados, assim como sua posição
ou papel em seu mercado. Para isso, antever constantemente os passos do mercado e de seus consumidores, é manda-

tório, e por isso a inovação “hoje”, “agora”,
“já”, “imediatamente” ou qualquer outro
termo que prefira se faz tão necessária.
Costumo sempre a dizer que implantar uma cultura empresarial de inovação não é sobre futuro, e sim, sobre
minimamente ter algum processo para
acompanhar, no mesmo ritmo, os passos
de seu mercado.
Os labs, capitaneados por empresas como Pernambucanas, Boticário e
Magazine Luiza, por exemplo, começam
a mostrar os primeiros resultados, exatamente porque uma das grandes características é a de não conviver com a burocracia do dia-a-dia, da rotina da empresa.
Como um executivo ou dono do
negócio, avalie quantas oportunidades de
inovar acredita que já tenha perdido para
o dia-a-dia ou a rotina de sua empresa.
É definitivo. O dia-a-dia é o maior
inimigo da inovação.
FONTE: Administradores

de trabalho?
• Você é daqueles que “trabalha com o marcador de combustível quebrado”?

Colunista: Rogério Martins
Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil

COMO VOCÊ CUIDA DA SUA PRINCIPAL
FERRAMENTA DE TRABALHO?
Quais são suas principais ferramentas de trabalho? Como você cuida
delas? Conheça as histórias do motorista de UBER que não tinha
gasolina e do lenhador e seu aprendiz.

E
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ra quase uma hora da madrugada de terça-feira, quando pedimos um UBER na
Rodoviária de Santos, rumo à nossa residência. O motorista chegou rapidamente e foi
atencioso. Entramos no veículo, acomodamos
a mala no bagageiro e partimos. Alguns poucos
quilômetros depois, em local escuro e pouco
movimentado, o motorista diz: – vou ter que
encostar, pois acabou a gasolina do meu carro!
Dito isso, ele parou no acostamento,
ficou sem graça, tentou ligar o carro mais uma
vez e nada. Nenhuma gota de combustível no
veículo. Segundo ele, o marcador de combustível estava quebrado, mas, pelo seu cálculo,
daria para chegar ao nosso destino. Não foi o
que aconteceu!
Naquele local, em meio ao fato inusitado, ficamos atônitos, quase sem reação. Só
restou encerrar a corrida e chamar outro carro.

Mas quem iria parar naquele local, à 1 hora da
madrugada? Tentamos! Rapidamente veio a
confirmação de outro carro e aguardamos até
sua chegada. O novo motorista finalmente nos
levou ao destino. Durante o trajeto comentou
do perigo que passamos e que também ficou
receoso de atender nosso pedido, visto que o
aplicativo não informa qual o modo de pagamento até sua chegada ao local. Enfim, no final
tudo deu certo.
Ficamos preocupados com a situação
do motorista naquele local ermo. Como ele
sairia daquela situação? Como pode alguém se
arriscar assim e ainda colocar outras vidas em
perigo?
Diante desta situação, deixo três reflexões:
• Quais são suas principais ferramentas de trabalho?
• Como você cuida da sua principal ferramenta

“EXISTE O RISCO QUE VOCÊ NÃO
PODE JAMAIS CORRER, E EXISTE O
RISCO QUE VOCÊ NÃO PODE DEIXAR DE CORRER.” PETER DRUCKER
Conheço alguns “profissionais” que
não cuidam adequadamente de sua principal
ferramenta de trabalho. No meu caso, como
palestrante e treinador, duas das minhas principais ferramentas são: a voz e o conhecimento.
Minha voz é responsável pela transmissão do
conhecimento, e sem ela meu trabalho não
acontece.
Para isso, busco cuidar de minha saúde
não consumindo líquidos gelados, por exemplo, principalmente antes de alguma palestra
ou treinamento. Também não fumo e cuido de
minha alimentação, ingerindo com frequência
alimentos que elevam minha energia e melhoram minha fala.
No campo do conhecimento, estou em
constante atualização, lendo muito, trocando
experiências, participando de palestras e treinamentos com outros profissionais, além de
cursos de formação em áreas complementares
à que atuo, visto que um profissional desatualizado “desvende” seu trabalho.

A HISTÓRIA DO LENHADOR
Para ilustrar a importância de cuidar
adequadamente de sua principal ferramenta
de trabalho, compartilho abaixo a história do
lenhador experiente e seu aprendiz:
Conta-se que um jovem lenhador ficara impressionado com a eficácia e rapidez com
que um velho e experiente lenhador, da região
onde morava, cortava e empilhava as madeiras
das árvores.
O jovem o admirava, e o seu desejo
permanente era de, um dia, tornar-se tão bom,

senão melhor, do que aquele homem, no ofício
de cortar madeira.
Certo dia, o rapaz resolveu procurar o
velho e experiente lenhador, no propósito de
aprender com quem mais sabia. Enfim ele poderia tornar-se o melhor lenhador que aquela
cidade já tinha ouvido falar.
Passados apenas alguns dias daquele
aprendizado, o jovem resolvera que sabia tudo,
e que aquele senhor não era tão bom assim
quanto falavam.
Impetuoso, afrontou seu mestre, desafiando-o para uma disputa: em um dia de trabalho, quem cortaria mais árvores. O experiente
lenhador aceitou, sabendo que seria uma oportunidade de dar uma lição ao jovem arrogante.
Lá se foram os dois decidirem quem
seria o melhor. Entre uma árvore e outra, o
jovem olhava para o mestre, a uma certa distância, mas na maior parte das vezes o via sentado. O jovem voltava às suas árvores, certo da
vitória, sentindo piedade pelo velho lenhador.
No final do dia viu-se que o velho mestre tinha
cortado muito mais árvores que o jovem.
– Mas como é que pode? – surpreendeu-se o
aprendiz, não acreditando no resultado.
– Quase todas as vezes em que olhei, você
estava descansando! – continuou o rapaz, do
alto de sua arrogância.
– Não, meu filho, eu não estava descansando.
– disse o mestre, com toda sua sabedoria.
– Eu estava afiando o machado. E percebi que
você usava muita força e obtinha pouco resultado. Foi por isso que você perdeu a competição. – concluiu o mestre.
Moral destas histórias: tenha clareza de
quais são suas principais ferramentas de trabalho e invista fortemente no aprimoramento /
aperfeiçoamento delas, pois são elas que irão
garantir seu sucesso ou fracasso nesta jornada.
Bora afiar o machado?

FONTE: Administradores
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Nova Serrana: (37) 3226-9700 | (37) 3226-7085
(37) 3228-0404 | (37) 3228-6100
Perdigão: (37) 3287-0190 e Papagaios: (37) 3274-0700
www.sicoobcredinova.com.br

Seguros Vida garantido pelo SICOOB Seguradora de Vida e Previdência (CNPJ: 26.314.512/0001-16). Seguros Auto garantido pelas seguradoras: AZUL (CNPJ 33.448.150/0001-11); HDI (CNPJ 29.980.158/0001-57); LIBERTY (CNPJ 61.550.141/0001-72); MAPFRE (CNPJ 61.074.175/0001-38); PORTO SEGURO (CNPJ 61.198.164/0001-60)
e TOKIO MARINE (CNPJ 31.164.021/0001-20). Seguros Rural garantido pelas seguradoras: MAPFRE (CNPJ 61.074.175/0001-38); SANCOR (CNPJ 17.643.407/0001-30). Seguros Demais Ramos garantidos pelas seguradoras: MAPFRE (CNPJ 61.074.175/0001-38); MAPFRE (CNPJ 61.074.175/0001-38) e TOKIO MARINE (CNPJ 31.164.021/0001-20).

