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NOVA SERRANA FEIRA E MODA
É SUCESSO EM SÃO PAULO

CURSO

Curso de Supervisor de Produção
está com inscrições abertas. As
aulas terão início dia 18 de fevereiro com término dia 28 de março.
VEJA MAIS – PG 02

PALESTRA

VEJA MAIS – PG 07

Palestra gratuita sobre líderes foi sucesso no Sindinova.
A apresentação atraiu mais
de 140 empresários do setor
calçadista e rendeu mais
de 150 kg de alimentos que
serão doados à instituição de
caridade.

EMPOSSADA NOVA DIRETORIA
DO SINDINOVA

VEJA MAIS – PG 04

FEIRA

VEJA MAIS – PG 09

Associados assinam contrato
para expor na Francal. A Feira
ocorrerá nos dias 3 a 5 de
junho. Sindinova apresentou o
projeto do Polo Coletivo e os
custos dos estandes.
VEJA MAIS – PG 06

PG 2
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EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

O ano de 2019 começou surpreendente para os empresários de Nova Serrana. A Nova Serrana Feira e Moda ocorrida em São Paulo, de 14 a 16 de janeiro,
deu ânimo aos fabricantes e mostrou a
força de nosso Polo. De 2018 para 2019,
nós dobramos a área de exposição, o número de expositores e quase dobramos
o número de clientes que nos visitaram.
Este foi o ponto crucial da nossa Feira. A
organização e a variedade de produtos
também fizeram grande diferença.
Durante os três dias de Feira, tivemos a visitação de mais de mil lojistas. As

vendas aconteceram e estamos colhendo os resultados das prospecções com o
pós-venda também. Isso nos deixa muito
satisfeitos, pois mostra os frutos de um
trabalho intenso e muito bem planejado.
Embalados pela expectativa de
mudanças, temos um ano com muitas
possibilidades para investimentos. Com
um cenário novo, governo novo, acreditar
no nosso potencial e em nossa capacidade de inovação é o que nos difere de
outros mercados. Nova Serrana é uma
cidade que tem uma característica muito
peculiar: se adapta muito rápido às mu-

danças e às tendências de mercado. Temos que nos aproveitar disso.
Agora em março, vamos realizar a
23ª Fenova. A nossa Feira é a oportunidade de atrair mais lojistas e, com isso,
gerar mais vendas. Para isso, é primordial
que busquemos mostrar as diversidades
em coleções, materiais, produtos e linhas
acompanhando as novidades do mercado. Inovação é também ter autenticidade!
A dinâmica da vida é o movimento. Não
podemos parar.
Ronaldo Andrade Lacerda
Presidente SINDINOVA

PRESIDENTE:
RONALDO ANDRADE LACERDA
1º VICE PRESIDENTE
PEDRO GOMES DA SILVA
2º VICE-PRESIDENTE
RODRIGO AMARAL MARTINS
1º DIRETOR ADMINISTRATIVO
EDIVALDO PINTO DA FONSECA
2ª DIRETORA ADMINISTRATIVO
LUCIMAR APARECIDA DA SILVA
1º DIRETOR FINANCEIRO
JUNIOR CÉSAR SILVA
2º DIRETOR FINANCEIRO
PEDRO VICTOR DE MACEDO GOMES
DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS
AMAURI GAIPO DA SILVA
DIRETOR DE MARKETING
ANTÔNIO DE DEUS SOARES
DIRETORA DE CAPACITAÇÃO, RH E GESTÃO
HELENA MARIA DE SOUZA
DIRETORA DE PROMOÇÕES E EVENTOS
HELENA GLÓRIA ESTEVES
DIRETOR DE TECNOLOGIA E
PROCESSOS

CURSO

RICARDO ANDRADE DE LACERDA
DIRETORES ADJUNTOS:

SUPERVISOR
DE PRODUÇÃO

IGOR HENRIQUE AMARAL VASCONCELOS
ANDRÉ SANTOS COSTA
MÁRCIO HELENO DE MESQUITA
EDVALDO APARECIDO GONÇALVES DE AZEVEDA
DANIEL PERCILIA DOS SANTOS

REQUISITOS:
• 16 anos completos • Ensino fundamental • Experiência em produção de calçados.

ANDERSON ANTÔNIO FILIAIS

OBJETIVO:
Aperfeiçoar as capacidades de profissionais do setor em suas atividades de gestão
da produção de calçados, controle da qualidade dos produtos e coordenação de
equipes de trabalho, considerando normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

DATA/HORÁRIO

GUILHERME AZEVEDO PEREIRA

18/02/2019 a 28/03/2019
18h30 as 22h30

BRUNO DUARTE LACERDA

INSTRUTOR

MEMBROS DO CONSELHO

Hazenclever de Paula Filho

CAPACIDADES DESENVOLVIDAS:
- Habilidades Gerenciais: •Identificar os diferentes tipos de liderança • Descrever a
importância da integração da equipe de trabalho • Conhecer forma de administrar
conflitos • Identificar elementos de administração de tempos e seus efeitos sobre a
produtividade • Demonstrar meios para assegurar o padrão de qualidade do produto
• Conhecer ferramentas para analisar dados do controle de qualidade.
- Gestão de produção: • Conhecer os vários aspectos que afetam o desempenho
do processo produtivo • Reconhecer o estudo de tempos e movimentos como
ferramenta gerencial • Conhecer meios para identificar pontos de gargalo (pontos
críticos) • Identificar os vários tipos de layout existentes e suas aplicações nos
sistemas produtivos. • Conhecer métodos para realizar o controle da produção •
Compreender a importância de participar do planejamento das metas de produção • Identificar ferramentas de controle de nível de retrabalho.
- Gestão de Recursos Humanos: • Identificar os objetivos de treinamento de
pessoas na área de atuação • Compreender o feedback como processo de
crescimento profissional • Conhecer métodos de avaliação de desempenho •
Explicar a importância do uso de equipamentos de proteção individual (EPI)

INVESTIMENTO
Associados: 2 X R$200,00
Não Associados: 2 X R$ 250,00
Aceitamos cartão de crédito

LOCAL DO CURSO

CARLOS ANDRÉ RABELO
FISCAL - EFETIVOS:
JOÃO SEBASTIÃO NETO
ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA
LAMON DE AZEVEDO AMARAL
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:
RODOLFO RODRIGUES LÁZARO AMARAL
CRISTIANO RESENDE MOREIRA
PAULO JONAS ANDALECIO

Senai Nova Serrana
CFP Geny José Ferreira
Av. José Batista Filho, 3200
Bairro Francisco Lucas
Informações e inscrições:
Sabrina Costa
3228-8500
cursos@sindinova.com.br

DELEGADOS JUNTO AO
CONSELHO DE REPRESENTANTES
DA FIEMG - EFETIVOS:
RONALDO ANDRADE LACERDA
PEDRO GOMES DA SILVA
DELEGADOS SUPLENTES:
JUNIOR CÉSAR SILVA
JARBAS PINTO MARTINS
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

+ ONLINE
/sindinovaoficial

CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS
(37) 99941-4770

sindinovans

SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502

Sindinova Nova Serrana

sindinova.com.br

PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:

www.fenova.com.br

www.feirafebrac.com.br

SELMA ASSIS - MTB 0016873/MG
IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS

nsfm.sindinova.com.br
Acesse nossos conteúdos exclusivos na internet

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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26 A 28 | março | 2019
10 ÀS 19H
FEIRA DE CALÇADOS
DE NOVA SERRANA

centro de convenções de nova serrana

fenova.com.br

MARCAS CONFIRMADAS

PEQUENINO
SOPHIA
ALMEIDA

EXPOSITORES CONFIRMADOS ATÉ JANEIRO/2019
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PALESTRA PARA LÍDERES ATRAI
EMPRESÁRIOS AO SINDINOVA
Evento arrecadou cerca de 150 kg de alimento; mantimentos serão doados a uma instituição de caridade
SELMA ASSIS

Realizada, ontem, no salão do Sindinova, a palestra para líderes atraiu cerca
de 140 pessoas ligadas ao setor calçadista.
A palestrante Jomara Corgozinho abordou
o tema “O líder que toda empresa quer”,
com foco na obtenção de engajamento
dos funcionários para aumentar a produtividade da empresa.
Durante o ano de 2019, estão programadas 12 palestras gratuitas com a
especialista, sendo uma por mês e todas
voltadas para o desenvolvimento dos as-

sociados em suas atividades empresariais.
Segundo Corgozinho, uma das maiores
dificuldades nos cargos de liderança está
na gestão de pessoas.
“A gente sabe que lidar com pessoas não é fácil, então nestes 23 anos
de trabalho na área de desenvolvimento
humano, eu tenho visto que às vezes os
resultados poderiam ser maiores do que
já são se as pessoas souberem gerir pessoas”, afirmou.
Corgozinho ressaltou também que

saber formar líderes influencia muito nos
resultados da empresa. “A palestra tem o
foco de desenvolver os líderes para que
eles consigam fazer uma boa gestão, porque a gente sabe que a rotatividade, faltas e a própria qualidade do trabalho vai
interferir no resultado final que é o ganho
que a empresa tem”, enfatizou.
Jomara destacou que o conteúdo
é objetivo e os participantes saem com
dicas práticas para usar no outro dia. “As
minhas palestras são bem focadas no su-

cesso da carreira do profissional para gerar bons resultados para as empresas”.
Os assuntos abordados na primeira
palestra foram:
• Saber se posicionar
• Ter um propósito de vida
• Investir na carreira de Líder
• Ter atitude e saber tomar decisões
• Ser exemplo a ser seguido
• Autoconhecimento
Os alimentos doados serão destinados para a Casa da Sopa em Nova Serrana.

2 0
1 9
UM NOVO ANO, NOVAS POSSIBILIDADES!
Conte com a Max Termoplásticos para te
ajudar a alcançar seus objetivos.
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INSPIRAMAIS SURPREENDE PÚBLICO COM ALTA
QUALIDADE DE PROJETOS E LANÇAMENTOS
E JÁ ANUNCIA PRÓXIMA EDIÇÃO
Edição do Inspiramais 2020_II acontecerá dias 4 e 5 de junho no Centro de Eventos Pró-Magno, em São Paulo

D

esde a abertura dos portões, às 9h
do dia 15 de janeiro, os mais de 6
mil visitantes do Inspiramais – único
Salão de Design e Inovação de Materiais da
América Latina – estampavam sorrisos e
boas expectativas na geração de negócios
e degustação de novos projetos ligados às
áreas de sustentabilidade, design e inovação. Os compradores e demais interessados pela implementação de novos processos de criação sustentável, puderam
conhecer de perto 900 lançamentos em
matérias primas para o desenvolvimento
de roupas, calçados, acessórios, móveis e
joias, que a partir de 2020 estarão nas vitrines, próximo ao consumidor final.
“O projeto unifica toda a linguagem
de produtos com referências genuinamente brasileiras, criando uma identidade para
a indústria nacional e se diferenciando em
todo o mercado interno e internacional”,
esclarece Walter Rodrigues, designer coordenador do núcleo de Design da Assintecal.
Atualmente o Inspiramais é considerado essencial para toda a indústria,
pois unifica a informação de referências

A

para todo o elo da indústria de design e
moda, e leva as principais inspirações da
próxima temporada para toda a cadeia
produtiva, inclusive ao mercado externo.
Nesta edição, por exemplo, 30
compradores internacionais que integraram o Projeto Comprador, vindos da Índia,
Argentina, México, Equador, Peru e Colômbia, fecharam negócios em torno de
US$ 4,3 milhões e levarão para seus países as matérias primas que irão compor
suas criações para os próximos meses.
Com lançamento de 900 materiais
para moda, os dois dias do Inspiramais
contaram, no primeiro dia, com palestras
voltadas para o varejo, com cases como
C&A, Swarovski, Hering, Invista e Handara. No segundo dia com o tema Marketing
Digital expoente na pauta do dia, apresentando a expertise de profissionais como a
consultora Renata Abranchs, que falou sobre Branding Digital; Ana Paula Limonge e
Roberta Rabani, da Swarovski, que falaram
sobre o Comportamento do Consumidor
e Geração Millenium & Z, entre outros.
Entre os lançamentos inovadores,

DIVULGAÇÃO

o Inspiramais apresentou um modelo de
tênis after skate produzido em poliamida biodegradável da Rhodia e Amnibrasil,
desenvolvido pela Mary Jane – primeira
marca brasileira de tênis de skate.
Outra novidade foi o biotecido
Texticel desenvolvido a partir do cultivo

de bactérias. O material ecológico utiliza
nutrientes sustentáveis, possui uma pegada hídrica baixíssima e é totalmente
biodegradável e compostável, ao mesmo
tempo que visualmente e no tato, possui
propriedades semelhantes a um couro.
Fonte: Inspiramais

SESSENTA E SETE MARCAS BRASILEIRAS
NA MAIOR FEIRA CALÇADISTA DO MUNDO

Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), por
meio do Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido em parceria com a Agência
Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos (Apex-Brasil), levará 67
marcas para participar da maior feira do
setor em nível mundial, a Micam Milano. A
87ª edição da mostra apresentará as coleções de outono-inverno de mais de 1,3 mil
expositores de 30 países entre os dias 10 e
13 de fevereiro, em Milão/Itália.
A tradicional mostra é uma das
mais rentáveis para os calçadistas brasileiros. Na feira do ano passado foi gerado
mais de US$ 7,6 milhões com a partici-

pação. “A Micam Milano é uma das mais
importantes feiras de calçados do mundo.
Depois de abrir o ano de participações internacionais com bons resultados na Expo
Riva, também na Itália, temos ótimas expectativas para a feira milanesa. O produto acertado, combinado com o bom momento para a exportação brasileira, tende
a dar bons frutos”, projeta a analista de
Promoção Comercial, Paola Pontin.
Recebendo mais de 40 mil visitantes a cada edição, a maior parte deles da Europa, a Micam Milano é considerada a feira mais internacionalizada
do setor calçadista.
Fonte: Apex Brasil
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EMPOSSADA NOVA DIRETORIA DO SINDINOVA
SELMA ASSIS

N

a noite da última sexta-feira (25),
os 27 novos diretores do Sindinova tomaram posse para o triênio
2019/2021. A cerimônia ocorreu no Espaço Sindinova e contou com a presença
de autoridades, empresários, associados,
imprensa, representantes das entidades
parceiras e de classe.
Depois de dois mandatos consecutivos à frente da presidência do Sindicato,
Pedro Gomes, em seu discurso, abordou
as dificuldades enfrentadas no período.
“Durante estes anos, nos foi dada a missão
de superar os mais diversos desafios. Com
persistência, engajamento e perseverança enfrentamos cada um deles. A nossa
diretoria, como um todo, se empenhou,
ao máximo, para que todas as demandas
fossem atendidas da melhor forma possível. Hoje estamos encerrando os mandatos (2013-2015 / 2016-2018) com o sentimento do dever cumprido e com a certeza
de que fizemos o possível para engrandecer o nosso Polo”, enfatizou Gomes que
agora assume a vice-presidência.
Gomes reforçou, também, as conquistas junto aos parceiros e finalizou
agradecendo o apoio recebido durante
sua gestão. “Procuramos, ao longo de
nossa administração, evidenciar o Sindi-

cato como entidade forte, atuante e que
representa o nosso polo em sua plenitude, trabalhando sempre em prol de
nossas indústrias. Em nossas ações, não
poderíamos deixar de mencionar e agradecer a importante participação dos parceiros FIEMG, SESI, IEL, SEBRAE, Prefeitura
Municipal de Nova Serrana e ao deputado Estadual, Fábio Avelar que tiveram um
papel fundamental em nossas conquistas”, afirmou.
PRESIDENTE ELEITO
Em seu pronunciamento, o presidente empossado, Ronaldo Andrade Lacerda, agradeceu a todos os presidentes
que passaram pelo Sindinova pelas suas
grandes atuações. “Nestes 27 anos, o Sindinova evoluiu expressivamente e se tornou o Sindicato mais atuante da região e
um dos mais importantes do Brasil. O empenho e dedicação que todos tiveram em
prol de nossas indústrias, ao longo destes
anos, mostraram que, com união, podemos chegar longe e estamos no caminho
certo”, destacou Lacerda.
Ronaldo ressaltou, também, que a
nova diretoria terá como foco ampliar os
negócios comerciais por meio da inovação. “O objetivo desta diretoria será ex-

pandir ainda mais o mercado do Polo Calçadista de Nova Serrana. Nossos desafios
serão as ações e estratégias para lograr
êxito neste empreendimento. O que vai
nos nortear a alcançar novos mercados é
a inovação”, apontou.
DISCURSOS
O presidente da FIEMG Regional
Centro-Oeste, Paulo César da Costa representou o presidente da FIEMG Flávio
Roscoe Nogueira e transmitiu à nova diretoria a posição da Federação quanto às
relações e parcerias firmadas. “Conte com
a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais para as suas ações. Continue
contando com a FIEMG. Somos parceiros,
vamos construir, vamos continuar com a
certeza disso”, assegurou.
O prefeito de Nova Serrana, Euzébio Rodrigues Lago, fechou a solenidade
destacando a evolução da cidade e do
Polo Calçadista. “O salto qualitativo que
deu a indústria do calçado é algo estratosférico. Com certeza a história de sucesso do Sindinova continuará sendo escrita
dia após dia e levando Nova Serrana, a
indústria do calçado, o Polo Calçadista na
excelência que é. Nós podemos dizer que
hoje Nova Serrana é uma marca. Nenhu-

SELMA ASSIS

PEDRO GOMES ASSUME A VICE-PRESIDÊNCIA DO SINDINOVA

SELMA ASSIS

RONALDO LACERDA É O NOVO PRESIDENTE DO SINDICATO

ma loja que se preze no Brasil sobrevive
sem esta marca chamada Nova Serrana”,
realçou Lago.
Em função de compromissos já
agendados, o deputado Estadual, Fábio
Avelar, não pôde estar presente na cerimônia, porém enviou uma mensagem
para os novos diretores. “Devido a compromisso anteriormente assumido, não
pude estar presente nesta noite tão importante para o polo calçadista de Nova
Serrana e para o Sindinova. No entanto,
quero, por meio dessa mensagem, parabenizar a diretoria, que ora se despede,
pelo brilhante trabalho e por tantas conquistas conseguidas para o setor calçadista, e também dar as boas vindas à nova
diretoria. Desejo muito sucesso e felicidade a todos. Reafirmo minha parceria com
o Sindinova e toda a indústria calçadista
para, juntos, trazermos mais e novos benefícios para o setor, gerando assim mais
desenvolvimento, empregos e renda”.
Na nota, o deputado também afirma que o governador do estado deverá
estar presente n 23ª Fenova. “Aproveito
para comunicar que está, praticamente,
certa a presença do governador de Minas
Gerais, Romeu Zema, na 23ª Feira de Calçados de Nova Serrana (Fenova)”, finalizou.
SELMA ASSIS

COQUETEL SERVIDO APÓS A CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA
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NOVA SERRANA FEIRA E MODA É SUCESSO EM SÃO PAULO
Grande volume de visitação e prospecções comerciais trouxeram otimismo para o setor

A

Nova Serrana Feira e Moda (NSFM)
em São Paulo trouxe fortes perspectivas para os fabricantes do
Polo Calçadista. Após um ano complexo
vivenciado pelo setor, o evento marca a
retomada do crescimento comercial.
Com muitas cores, modelos e estilos, a NSFM levou 139 expositores nos
segmentos masculinos, feminino e infantil para o Anhembi Eventos. Neon, animal
print, florais, brilhos e pedraria foram algumas das apostas, principalmente, para
a linha feminina.
A proprietária da marca de calçados femininos Zareia, Sidália Ferreira, falou
sobre a coleção da marca. “Nós estamos
apostando no animal print, que está em
alta, nós temos ele em estampas, temos
também em texturas, bastante onça, cobra e muita pedraria também”, revelou.
Sidália usou da criatividade para
atrair lojistas para o seu estande. Logo na
entrada, a empresária instalou uma roleta
com várias opções de brindes. “A nossa
grande novidade aqui para a feira que é o
comprou, girou, ganhou. É a nossa roleta
da sorte. O cliente vem, escolhe o que ele
gostou, faz o pedido dele e ele tem o direito de rodar a roleta e ganhar um brinde
na hora”, explicou Ferreira.
OPINIÃO DE LOJISTAS
O proprietário da Fernandes e Debiase, Antônio Fernando, aproveitou a Feira
para fechar alguns pedidos. “Trabalho com
linha feminina e infantil e estou gostando
muito dos produtos. Até agora (segundo
dia) já fechei quatro pedidos com média
de 300 a 400 pares por pedido”, afirmou o
lojista de Ubiratã, interior do Paraná.
Ivana Verdi, proprietária da Top
Shoes, de Piracaia, interior de São Paulo,
disse estar muito satisfeita com os produtos de Nova Serrana. “Estou vendo muita
variedade, a Feira cresceu bastante, está
com produtos de qualidade. Já fechei uns
15 pedidos hoje”, afirmou Verdi.
A estrutura e organização da Feira
também foram bastante elogiadas. “Pela organização, pelo volume de lojistas que estão
presentes nesta feira, fiquei muito feliz de
ver que, realmente, é uma feira que vingou”,
afirmou Nichan Nergisian, dono de um grupo de 20 lojas em São Paulo e região.

SELMA ASSIS

RESULTADOS
Durante os três dias de Feira, lojistas de todo o país puderam conferir as
novidades da coleção outono-inverno
2019. Além dos clientes tradicionais de
grandes grupos de lojas, os expositores
tiveram a oportunidade de fazer novos
contatos para futuras prospecções.
Alguns expositores se surpreenderam com o resultado. É o caso do Edmar Carneiro da Miss Valentine. “Já estava
ansioso para apurar o resultado da feira.
Graças ao bom Deus foi ótimo demais. O
resultado foi muito acima do que a gente
estava esperando, vendemos bem”, ressaltou Carneiro.
Fernanda Paiva do setor comercial
da Cayman Calçados também aproveitou
bastante os três dias de Feira para alavancar as vendas da fábrica. “Foi a primeira
feira que minha marca participou e gostei
muito. Vendemos três mil pares. Também
fizemos importantes contatos. Ano que
vem estaremos de volta”, garantiu Paiva.
“Expor na Nova Serrana Feira e
Moda é sempre muito bom, porque a
gente faz um network (rede de contatos)
com os clientes, apresenta a coleção nova,
está sempre em contato com os colegas
e com o Sindicato”, afirmou Marcos Willy,
proprietário da Rekoba.
“Está sendo melhor do que o esperado em questão de resultados, volume
de vendas e também prospectos de trabalhos futuros”, salientou Edivaldo Gonçalves, proprietário da Happy Luck.
AVALIAÇÃO DO PRESIDENTE
O, então, presidente do Sindinova,
Pedro Gomes, falou sobre a evolução da
Feira. “A Nova Serrana Feira e Moda foi
uma coisa extraordinária na nossa gestão,
a nossa diretoria foi muito feliz em ter, junto com as empresas, acreditado que nós
tínhamos capacidade para fazer esta feira.
Fizemos no ano passado, este ano ela é
sucesso total com mais que o dobro, estamos com 139 expositores. Acredito que ela
vai ser cada vez melhor”, ressaltou Gomes.
Pelo segundo ano consecutivo, a
Feira acontece na capital paulista. Devido
ao local estratégico para negociações e
ao sucesso do evento, a terceira edição
já está confirmada para janeiro de 2020.
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FALTA MENOS DE UM MÊS PARA A FIMEC
Entre os dias 26 e 28 de fevereiro, feira reúne toda a cadeia coureiro-calçadista na Fenac, em Novo Hamburgo/RS

F

alta pouco para a maior feira do setor coureiro-calçadista na América
Latina. Nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro acontece a 43ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos,
Componentes, Máquinas e Equipamentos
para Calçados e Curtumes), a única feira
do mundo que reúne toda a operação do
setor coureiro-calçadista em um mesmo
local. A feira apresentará lançamentos e
soluções de mais de 500 expositores em
couros, produtos químicos, componentes, máquinas, equipamentos e tecnologias para calçados e curtumes a visitantes
qualificados e técnicos de diferentes estados brasileiros e países.
Com o mote “Onde a indústria
cria negócios”, a Fimec oferecerá diversas atrações e projetos profissionais, com
o objetivo de inspirar e agregar conhecimento aos visitantes. São profissionais em
busca de fornecedores, novas soluções
em tecnologia, conteúdos relevantes e inteligência de mercado.
RODADAS DE NEGÓCIOS AMPLIAM
NETWORKING DURANTE A FEIRA
Entre as atrações da edição deste ano estão as rodadas de negócios. A
Abicalçados realizará, por meio do Future
Footwear, programa mantido em parceria com as entidades setoriais Abrameq
(máquinas), Assintecal (componentes) e
CICB (couros), mais uma edição do FF Exchange. A iniciativa é uma rodada de negócios no modelo speed dating, na qual
os interlocutores têm três minutos para
apresentar seus produtos e iniciar uma
negociação. Nesta edição, o projeto reú-

ne calçadistas (âncoras) e fornecedores da
cadeia, com o objetivo de otimizar o tempo e proporcionar o máximo de contatos
para a realização de negócios, aproximando todos os elos da cadeia.
Uma das novidades para a edição deste ano é uma rodada voltada
para soluções de tecnologia no FF Exchange. “A participação de empresas
de tecnologia nas rodadas - e na Fimec
- vem ao encontro dessa necessidade
de mudança nas formas de produção.
A presença desse setor, por si só, já instiga no empresário, até mesmo aquele
mais resistente, para a necessidade de
mudança. No FF Exchange esperamos
oferecer uma gama de empresas qualificadas para representantes da cadeia
coureiro-calçadista”, destaca a gestora de projetos da Abicalçados, Roberta
Ramos. “Fica cada vez mais claro que,
sem o investimento em novas tecnologias, novos processos, produtos e formas de negócios, não iremos sobreviver
por muito tempo, muito menos no atual patamar de quarto maior produto de
calçados do planeta”, complementa.
A primeira rodada está marcada
para o dia 26 de fevereiro, às 13h30, com
empresas e startups de tecnologia relacionada à Gestão, TI e Manufatura Avançada. Já o segundo evento será realizado no
dia 28 de fevereiro, também a partir das
13h30, entre calçadistas e fornecedores de
máquinas para calçados e curtumes.
Outra iniciativa é o Projeto Comprador, promovido pelo By Brasil Components, Machinery and Chemicals como
uma ação de incentivo às exportações

DIVULGAÇÃO

executadas em parceria pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Assintecal.
Nos três dias de evento, estima-se realizar
cerca de 600 rodadas de negócios entre

participantes do projeto e 10 compradores
da Argentina, México, Equador, Peru, Colômbia e Índia. A expectativa de negócios
é superar os USD 15 milhões atingidos na
edição passada.

SERVIÇO
Evento: 43ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e
Equipamentos para Calçados e Curtumes)
Data: 26, 27 e 28 de fevereiro, das 13 às 20 horas
Local: Fenac (Av. Nações Unidas, 3825, bairro Ideal, Novo Hamburgo/RS, Brasil)
Valor: entrada gratuita e exclusiva aos profissionais do setor
Mais informações: através do site www.fimec.com.br e das redes sociais: www.facebook.com/
FeiraFimec e www.instagram.com/feirafimec.

FÓRUM FIMEC OPORTUNIZA CONHECIMENTO
AO SETOR COUREIRO-CALÇADISTA

C

Atividade traz programação inédita com profissionais renomados e conteúdo para transformar o segmento

onhecida como o local onde a indústria cria negócios, a 43ª edição
da Fimec (Feira Internacional de
Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes) também busca agregar
conhecimento aos seus visitantes. Com
conteúdo inédito para o setor, o Fórum
Fimec potencializa o desenvolvimento do
mercado através de debates sobre temas
relevantes, troca de experiências com
profissionais de referência nacional e internacional, networking, construção de
conhecimento e atualização para gerar
oportunidades de negócios.
A segunda edição do Fórum acontecerá junto à Fimec, no dia 27 de fevereiro, das 9 às 14 horas, com objetivo de oferecer informação e conhecimento global
para transformação do setor coureiro-calçadista. “O evento é uma oportunidade
de conexão mundial. Além de proporcionar conhecimento aos visitantes através
de palestrantes nacionais e internacionais,
conseguimos mostrar para estes profissionais renomados, a força e a grandeza
da indústria do calçado, couro e máquinas
do Brasil. É uma via de mão dupla de

grande importância e uma oportunidade
única de apresentar nosso cluster e impactá-los com a força dele, gerando uma
visibilidade internacional”, destacou Marcio
Jung, diretor-presidente da Fenac.
Entre os nomes de relevância já
confirmados está Cláudia Narciso, Consultora de Moda e Estratégia da Arezzo&Co
(Brasil) que trará a palestra “Moda: a minha viagem”. “Contarei um pouco sobre a
minha trajetória e também falarei sobre as
mudanças e transformações na moda nos
últimos anos. Estarei chegando da Europa
na véspera do Fórum, cheia de novidades
para compartilhar”, destacou Cláudia.
Outra palestra confirmada é “O futuro do Design e da produção”, que abordará as percepções do consumidor, traduzindo ideais de Design e trazendo para
o futuro da indústria. A palestra será com
Rob Bruce, dos Estados Unidos da América,
um criativo voltado para o human centered
design e com experiência de 20 anos de
design na Nike/Jordan e também em empresas como Apple, Herman Miller, Google,
Coca-Cola. Além disso, também está confirmado o profissional Thomas Michaelis da
Alemanha, que falará sobre “Revestimen-

to têxtil: o impacto da mudança de sistemas de solventes para produtos químicos
à base de água na indústria”. Michaelis é
Chefe de Revestimentos Têxteis na Europa,
Oriente Médio e África da Covestro.
Os ingressos podem ser adquiridos
através do Sympla: www.bit.ly/ForumFimec2019. Mais informações sobre o Fórum através do site: www.fimec.com.br/
forum e do evento no Facebook: www.bit.
ly/EventoForumFimec2019. Os associados
das entidades parceiras têm desconto especial no ingresso, o que deve ser verificado diretamente com cada entidade.

O Fórum Fimec, que acontecerá
no dia 27 de fevereiro junto à FIMEC 2019
- Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas
e Equipamentos para Calçados e Curtumes), na Fenac, em Novo Hamburgo/RS.
A 43ª Fimec (Feira Internacional
de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para
Calçados e Curtumes), acontece entre
os dias 26 e 28 de fevereiro, das 13 às 20
horas, nos pavilhões da Fenac, em Novo
Hamburgo, Rio Grande do Sul (Brasil).
Fonte: Talenttare
DIVULGAÇÃO FIMEC
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SINDINOVA APRESENTA ESTANDE COLETIVO NA FRANCAL
Associados garantem seus espaços com a assinatura do contrato e escolha dos estandes
SELMA ASSIS

N

o dia 30 de janeiro, foi realizada,
no salão do Sindinova, uma reunião com os associados para definir questões relacionadas à Francal. As
empresas de Nova Serrana, por duas outras ocasiões, expuseram seus produtos
em polo coletivo, no ano de 2017 e 2018.
A expectativa é que este ano haja um
número maior de expositores, dado ao
fato da visibilidade, custo e benefícios de
expor em São Paulo.
A Feira acontece nos dias 3 a 5 de
junho, no Expo Center Norte. A Francal é
uma das maiores e mais tradicionais promotoras de feiras de negócios da América Latina, reconhecida pela alta qualidade e seriedade que imprime a todos os
seus empreendimentos.
A feira do verão brasileiro é, também, conhecida por ser lançadora de
tendências e que, anualmente, atrai uma
visitação ampla e globalizada, de todo

Brasil e dos cinco continentes, em busca
de conexão, inovação e negócios.
Abrindo a apresentação, o vice-presidente, Sr. Pedro Gomes, falou da
relevância de se expor na Francal. “A
Francal, para nós, este ano, é mais importante que todas as outras, porque nós
precisamos ter do nosso lado uma feira
do porte da Francal. Ter a marca Nova
Serrana Feira e Moda dentro da Francal é
muito importante. Temos produtos bons,
temos muita qualidade, temos preço e
produzimos muito”, enfatizou Gomes.
O agente comercial do Sindicato,
Edimar Góis, apresentou aos associados a
planta da Feira com o layout e os preços
dos estandes. Muitos associados se interessaram e já garantiram seus espaços no
evento com a assinatura do contrato.
NEGÓCIOS
Para o presidente do Sindinova,

Sr. Ronaldo Lacerda, a data da Feira proporciona uma das melhores vendas. “O
segundo semestre é o semestre de verão, é o semestre melhor de venda das
empresas. Temos que preparar bem este
evento, esta feira, porque ela é a feira
que garante resultado para as fábricas.
Nova Serrana atrai as pessoas, atrai os
clientes e onde Nova Serrana estiver, tem
que estar bem”, ressaltou Lacerda.
Esta será a primeira vez que a
empresária Lucimar Aparecida da Silva, da Luma Luz, irá expor na Francal e
espera uma grande visibilidade com sua
exposição. “Só de estar dentro da Francal, para nós vai ser um acréscimo muito
grande para o nosso polo. A expectativa
é muito grande, porque uma feira igual
a Francal, a gente está expondo e com
este custo aí que foi passado, acho que
ninguém pode perder esta oportunidade”, ponderou Silva.

“Imagino que vai ser uma grande oportunidade pelo tamanho da Feira,
pelo tamanho do evento que a gente tá
indo, a gente tá ali no meio dos grandes.
Então, eu acho que é uma grande oportunidade pra gente”, enfatiza Alessandra
Lacerda da GLK Calçados.
Devido ao sucesso da feira de janeiro, o empresário André Santos Costa,
da Kids Baby está empolgado para expor
na Francal. “Nós tivemos uma surpresa
muito grande na Nova Serrana Feira e
Moda, em janeiro, e a expectativa agora maior ainda, porque a gente estando
dentro da Feira, a gente tem acesso a
mais clientes, não tem a necessidade de
os clientes se deslocarem de uma feira
para outra. Isso acaba tendo uma visitação maior e uma prospecção com maior
quantidade de clientes”, analisou Costa.

i
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A DESONERAÇÃO DE QUE AS
EMPRESAS PRECISAM

A

superação do dramático quadro de desemprego que assombra o Brasil é um
dos grandes desafios do novo governo.
Como mostram pesquisas recentes, a população
está otimista, acreditando que dias melhores estão por vir. Mas emprego, como se sabe, não se
cria por lei ou decreto. É preciso uma conjunção
de fatores e medidas bem articuladas.
A redução da contribuição destinada
pelas empresas a entidades como o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Nacional (SENAI) certamente não
é uma delas. Aliás, pode trazer efeitos contrários
aos pretendidos.
O corte na alíquota incidente sobre a
folha de pagamento viria, como sinalizam algumas autoridades deste governo, num pacote
de desoneração da iniciativa privada, que ficaria
aliviada, em parte - nesse caso, ínfima -, de sua
carga tributária. Com isso, esperam, haveria a
retomada da criação de empregos.
A mira, no entanto, parece estar desajustada. Eventuais cortes nos recursos de entidades como SESI e SENAI atingiriam justamente

a principal rede que cuida da qualificação profissional, da saúde e da segurança dos trabalhadores no Brasil. Os efeitos seriam danosos,
sobretudo, para a preparação de mão de obra
qualificada, fundamental para aumentar a baixa
produtividade no País e também para fazer frente aos desafios da quarta revolução industrial,
que já está em curso.
O custo de mão de obra compõe-se
de diversos outros encargos além do salário,
como INSS, RAT, salário-educação, FGTS, além
dos direitos trabalhistas, verbas rescisórias, etc.
Os custos do Sistema S estão entre os menores.
Além disso, sua atuação traz enormes e inegáveis benefícios para as empresas e para os trabalhadores.
Note-se que, na folha salarial, o custo
do INSS é de 20% sobre o salário; o do FGTS,
8%; o do salário-educação, 2,5%; e o do RAT
(combinado com o FAP) pode chegar a 6 %.
Além disso, feriados custam cerca de 4,34% dos
valores dos salários por ano; aviso prévio indenizado (considerando rotatividade média de um
ano), 10,86%; multa rescisória de 40% do FGTS

e adicional da LG110/01 nas dispensas sem justa
causa, respectivamente, 2,1% e 1,31%. Sem falar
nos impostos. As contribuições para o Sistema S
custam menos que todos esses: 1,5% para SESI/
Sesc, 1% para SENAI/Senac, além de 0,6% para
o Sebrae.
Estudo publicado recentemente no blog
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre-FGV) demonstra que reduzir as contribuições ao Sistema S, como propõe
o atual governo, teria efeito diminuto na queda
do desemprego. Em resumo, o estudo sustenta
que o corte proposto comprometeria severamente o importante trabalho desenvolvido pelas
entidades que integram o Sistema S e não traria
efeitos em termos de desoneração para criação
de empregos.
Se a ideia é desonerar de maneira efetiva as folhas de salários das empresas, não faz
sentido reduzir os repasses às entidades do Sistema S, pois o custo-benefício seria efetivamente muito baixo ou nulo, dado que as empresas
teriam de lançar mão de outros recursos para
qualificar seus empregados e promover a saúde
e a segurança deles no ambiente de trabalho.
É reconhecido que o Brasil precisa de
profissionais qualificados para preencher as
vagas que têm surgido cada vez mais em decorrência das novas tecnologias advindas da
chamada indústria 4.0. O SENAI desempenha
importante papel na capacitação de profissionais, hoje 95% da mão de obra empregada na
indústria é de egressos dessa entidade. Ainda
assim, o País carece de mão de obra capacitada.
A isso se soma o papel social: 80% dos
jovens técnicos formados pelo SENAI são das
classes C, D e E. Além de capacitar e tomar viável uma profissão para a parcela mais carente da
população, há significativos ganhos na empregabilidade e na qualidade do emprego no Brasil.
Portanto, se o objetivo é estimular a
criação de empregos, é um contrassenso retirar
recursos de entidades que promovem qualificação profissional, capacitação, aprendizagem e
melhor qualidade de vida para o trabalhador. Na
verdade, a desoneração deveria ter como mira
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os encargos trabalhistas que não trazem retorno
direto ao trabalhador, isto é, oneram a folha de
pagamento, mas o benefício não é direto para
o empregado, como a multa adicional de 10%
sobre o FGTS.
Vale dizer que o SESI e o SENAI são instituições privadas, mantidas com recursos oriundos da própria indústria (artigo 240 da Constituição), modelo adotado por vários outros países,
como França, Alemanha, Áustria, Finlândia, Inglaterra e Cingapura, onde se fixam porcentuais
parecidos. Tais recursos retomam como serviços
para as próprias indústrias, e para a sociedade
em serviços como a já citada qualificação profissional, bem como ensino básico, inovação
tecnológica e ações em prol da segurança e da
saúde no trabalho industrial.
Importante destacar que apenas as médias e grandes indústrias contribuem com recursos para o SESI e o SENAI, beneficiando as
pequenas e microempresas, que são as maiores
geradoras de empregos no País.
No fim das contas, se tiverem resultado
positivo nas taxas de ocupação em curto prazo,
eventuais cortes nos recursos do Sistema S certamente impactarão negativamente na qualidade
da força de trabalho em médio e longo prazos,
e em outras ações de suma importância para a
produtividade e para a competitividade do País.
O Brasil não pode prescindir das ações
dessas entidades, que preparam milhões de
pessoas para o mercado de trabalho. O governo
deveria focar todas as suas energias e seu capital político para realizar uma profunda reforma
da Previdência, que produziria, entre outros benefícios, impactos positivos nos custos das folhas de pagamento das empresas.
Outra prioridade deveria ser a simplificação e redução da carga tributária que onera as
empresas e afugenta investimentos, impedindo
a retomada do crescimento e a criação de mais
e melhores empregos.
É dessa desoneração que as empresas
precisam. Sem isso, o Brasil dificilmente sairá do
atoleiro em que se encontra.

Fonte: Agência CNI
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA, JÁ!

A

s eleições de outubro passado e a
posse dos novos governantes no
começo de janeiro criaram no país
um clima de otimismo, de confiança e de
esperança na retomada do desenvolvimento sustentado, com crescimento econômico e avanço social. As chances de
que essas expectativas se transformem
em realidade são reais e até elevadas,
desde que a sociedade brasileira tenha a
consciência de que há graves e grandes
desafios a serem encarados e vencidos.
As grandes reformas estruturais que vêm
sendo postergadas há anos e décadas
nos campos da previdência social, das relações do trabalho, tributário e fiscal certamente estão entre elas. A da previdência social é a mais relevante e urgente.
Se a reforma não for feita, o mais
rapidamente possível, as consequências
serão dramáticas e o sistema previdenciário simplesmente caminhará para a
insolvência total, para a falência. Estudos

realizados por especialistas, entre eles o
mineiro e ex-ministro da Previdência, Roberto Brant, mostram que o contingente
de aposentados cresce a uma taxa anual
de 3,5%, enquanto o contingente de trabalhadores na ativa aumenta apenas 0,7%
e, em alguns anos, tende a estagnar, aqui
e em todo o mundo. Em um horizonte de
30 anos, alertam os estudos, a população
em idade de trabalhar cairá 6% – e, no
mesmo período, a população de aposentados e recebendo benefícios previdenciários crescerá nada menos que 250%. É,
efetivamente, uma conta que não fecha
– uma conta impagável.
Além da questão demográfica, que
é inexorável, e em relação à qual pouco
ou nada se pode fazer, o drama que o
Brasil vive no campo da previdência social
decorre de equívocos e omissões que se
acumularam ao longo do tempo e continuarão a se acumular até que a reforma
seja feita. É um cenário marcado, sobretu-

do, por políticas públicas que criam no país
cidadãos de primeira e segunda classe. Os
números são chocantes. Como já escrevi
neste mesmo espaço, enquanto no setor
privado a média das aposentadorias pagas pelo INSS é de R$ 1.659,00 (dados de
2014), no serviço público chega a R$ 7 mil
no Executivo, R$ 18 mil no Ministério Público, R$ 26,3 mil no Judiciário e R$ 28,5 mil
no Legislativo. O teto das aposentadorias
segue o mesmo padrão: menos de R$ 6
mil na iniciativa privada e mais de R$ 30
mil no setor público.
Como se pode concluir, a legislação previdenciária brasileira é, na prática,
o maior programa de concentração de
renda do mundo. As discrepâncias entre
aposentadorias nos setores público e privado vão além. No INSS, 25 milhões de
aposentados e pensionistas produzem
um déficit de R$ 46,8 bilhões – R$ 151,8
bilhões quando incluídos os aposentados
do setor rural, que nunca contribuíram
com a previdência. No serviço público,
um contingente quase dez vezes menor
de aposentados – 2.878 milhões de funcionários – custa R$ 133,4 bilhões. É um
cenário insustentável.
Além dos riscos impostos aos próprios aposentados com a real possibilidade de falência do sistema previdenciário
– pelo país afora, milhares de funcionários aposentados de governos estaduais
e municipais já estão sem receber salários
– há outras distorções preocupantes. Em
2017, considerando suas despesas primárias, o governo gastou 48% do seu orçamento com a previdência social e outros
22,2% com pessoal e encargos – totali-
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zando 70% dos desembolsos da União.
Com isso, gastos sociais, apresentados à
opinião pública como vilões do orçamento, ficam com a menor parte: Bolsa Família (2%), Educação (3%) e Saúde (7%).
São números que mostram que a reforma
da previdência precisa ser feita – e precisa
ser feita com urgência.
Com tanta conta a pagar, o Estado avança vorazmente sobre o bolso dos
cidadãos e sobre o caixa das empresas,
criando uma das maiores cargas tributárias
do mundo e tornando-se maior do que a
própria sociedade a quem deveria servir.
Hoje, de toda a riqueza produzida no país,
33,7% (carga tributária) são gastos pelo governo, que ainda tem que refinanciar os
pagamentos de juros da ordem de 6% do
PIB, elevando continuamente a dívida pública que já chega a 77,2% do PIB. O governo sempre gastou muito e sempre gastou
muito mal. Isso é o que precisa mudar.
A aprovação da reforma da previdência, o mais rápido possível, é a sinalização que investidores brasileiros e
de todo o mundo esperam para voltar
a escolher o Brasil e aqui implantar seus
projetos que geram riqueza para o país
e empregos crucialmente necessários
diante dos nossos mais de 12 milhões de
desempregados. Nos últimos dias, em
Davos, no Fórum Econômico Mundial,
essa foi a pergunta a que o presidente
Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes
mais tiveram que responder: quando sai
a reforma da previdência? É, também, a
pergunta que fazem a indústria e a sociedade brasileira.
Fonte: Fiemg
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