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J O R N A L

PIRA NA COPA

SINDINOVA CONTRATA ADVOGADO
ESPECIALISTA EM NR’S

ENTREVISTA

OPINIÃO

Com um trabalho artesanal e 35 anos de histó-
ria, a empresa Kabaya conquista cada vez mais o 
mercado. Confira a entrevista do empresário Rui 
Barbosa Filho, que participará mais uma vez da 
Fenova.

Na etapa de planejamento, verifique 

o histórico das relações construídas 

entre as partes, caso esteja nego-

ciando com um fornecedor ou clien-

te habitual. Defina com clareza quais 

são os objetivos ideais que pretende 

alcançar, mas não se esqueça de ba-

lizar quais os objetivos reais, mais 

prováveis de serem atingidos. Desta 

forma, poderá trabalhar dentro de 

um intervalo de valores e condições 

que permitam uma flexibilidade na 

negociação. Tenha em mente o que 

poderá conceder, buscando sempre 

uma contrapartida para cada con-

cessão. Lembre-se, no entanto, que 

concessões não são necessariamente 

simétricas. 

A empresa Ibal cedeu 25 chuteiras para o projeto 
Pira na Copa. Com a temática “o futebol na arte, 
a arte no futebol”, a exposição pode ser conferi-
da até 13 de julho na Pinacoteca Municipal, em 
Piracicaba (SP).

Eles estão de volta! Mais de duzentos anos de-
pois, os calçados artesanais  voltaram com força 
e conquistando mercado. A estética, qualidade e 
o conforto destes produtos ganharam as prate-
leiras de lojas, shoppings e até e-commerce.

O advogado especialista em Normas Regulamentadoras (NR’s), 

Gilson Pereira Santos, recém-contratado pelo Sindinova para de-

fender as causas do setor, se reuniu, no dia 23/06, com os presta-

dores de serviços para debater sobre às normas e as adequações 

que estão sendo realizadas nas empresas do polo calçadista de 

Nova Serrana.
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CURSO DATA INSTRUTOR CARGA
HORÁRIA

INVESTIMENTO
ASSOCIADO

INVESTIMENTO
NÃO ASSOCIADO

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 29/07 A 14/08
LUIZ DE SOUZA 

BARBOSA
27H 2 X R$175,00 2 X R$225,00

GESTÃO DE RH – RECRUTAMENTO, 
SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO

DE PESSOAL
18/08 A 21/08

NAIARA APARECI-
DA ALVES

E GISELE DINIZ
12H 2 X R$130,00 2 X R$160,00

E-SOCIAL – SPED DA FOLHA DE 
PAGAMENTO – SPED SOCIAL

20/08
ISAIAS JONAS DE 

ANDRADE
8H 2 X R$100,00 2 X R$130,00

EDITORIAL

AGENDA DE CURSOS

CAPACITAÇÃO

O Jornal Sindinova traz na edi-
ção 15 as informações sobre a 
parceria entre o Sindinova e o 

advogado especialista em Normas Re-
gulamentadoras (NR’s), Gilson Pereira 
Santos. Segundo o presidente do sindi-
cato, Pedro Gomes da Silva, uma das 
funções de Santos será a orientação aos 
associados em relação à NR 12, Norma 

Regulamentadora que vem gerando 
muitas dúvidas entre os empresários 
do polo calçadista de Nova Serrana.

A Ibal, empresa situada no polo cal-
çadista de Nova Serrana e associada ao 
Sindinova, participa da exposição de 
arte Pira na Copa, que está sendo rea-
lizada na Pinacoteca Municipal Miguel 
Dutra, em Piracicaba (SP), até o dia 13 

de julho. A empresária e proprietária 
da marca, Claudineia Silva Camilo, está 
satisfeita com a repercussão da mostra.

Voltado a empresários, executivos e 
profissionais que estão direta e indire-
tamente envolvidos com negociações, o 
Sindinova realizou entre os dias 26/06 
e 02/07 o curso Negociação: técnicas e 
estratégias. Ministrado pelo professor, 

administrador de empresas com habili-
tação em Marketing e com pós-gradua-
ção em Empreendedorismo, Marketing 
e Finanças pela PUC-Minas, Antônio 
Martins, a iniciativa traz conceitos e in-
formações relevantes sobre ações proa-
tivas, gerenciamento, ética nas negocia-
ções, dentre outros temas relacionados.

Uma ótima leitura!

O Sindinova realizou entre os 
dias 26/06 e 02/07 o curso Ne-
gociação: técnicas e estratégias. 

Voltado a empresários, executivos e 
profissionais que estão direta e indire-
tamente envolvidos com negociações 
em geral como compras, vendas, ad-
ministração de conflitos, contratações 
e demissões, a iniciativa visa desenvol-
ver e aperfeiçoar os conhecimentos, 
habilidades e atitudes de negociação 
para potencializar os resultados profis-
sionais e pessoais de cada participante.

Ministrado pelo professor, adminis-
trador de empresas com habilitação em 
Marketing e com pós-graduação em 
Empreendedorismo, Marketing e Fi-
nanças pela PUC-Minas, Antônio Mar-

tins, o curso traz conceitos e informa-
ções relevantes sobre ações proativas, 
gerenciamento, ética nas negociações, 
dentre outros temas relacionados.

Segundo Martins, saber negociar 
é essencial para a prosperidade das 
pessoas, empresas ou países. “Em 
tempos de Copa do Mundo, podemos 
nos espelhar nos times para falar de 
negociação. Antes de entrar em cam-
po, a comissão técnica coleta o maior 
número de informações possíveis do 
time adversário, analisa cada joga-
dor, as estatísticas para identificar os 
pontos fortes e fracos, etc. No mundo 
dos negócios não é diferente. É preci-
so analisar quem estará do outro lado 
da mesa. Mesmo assim, muitos téc-

nicos tomam decisões inacreditáveis. 
Imaginem se não houvesse toda essa 
preparação? Como no esporte, é preci-
so planejamento, treinamento, uso de 
técnicas e estratégias específicas para 
cada ‘jogo’”, afirma.

De acordo com o professor, o curso, 
ao mesclar a teoria e a prática, busca 
proporcionar aos participantes desen-
volvimento e aperfeiçoamento das téc-
nicas e estratégias que envolvem as ne-
gociações do dia a dia. “Queiramos ou 
não, estamos em constante negociação, 
seja comprando ou vendendo algo. Não 
importa se você é um vendedor ou com-
prador. Durante todo o tempo estamos 
negociando, independente do cargo 
profissional ou papel pessoal”, comenta.

NEGOCIAÇÃO COM TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS 
É TEMA DE CURSO NO SINDINOVA
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Brasília, 20/06/2014  - Em razão de 
notícias divulgadas pela imprensa, o 
Ministério do Trabalho e Emprego es-
clarece que não foi publicado nenhum 
ato suspendendo a fiscalização ou a vi-
gência da NR 12 ou de qualquer outra 
Norma Regulamentadora.

A NR 12, principal instrumento de 
prevenção de acidentes com máquinas e 
equipamentos no Brasil, está fundamenta-
da na Constituição Federal, na Consolida-
ção das Leis do Trabalho e em instrumen-
tos internacionais ratificados pelo Brasil. 

A revisão do texto da Norma está em 
discussão no âmbito da Comissão Na-
cional Tripartite Temática, composta por 

representantes do governo, trabalhadores 
e empregadores, com previsão de conclu-
são no próximo mês de agosto. O objeti-
vo é promover a adequação das máquinas 
e equipamentos à Norma, sem reduzir a 
proteção contra acidentes do trabalho. 

Todas as Normas Regulamentado-
ras permanecem, portanto, em vigor. 

Acesse a nota de esclarecimento 
também pelo site:

http://portal.mte.gov.br/imprensa/
nota-de-esclarecimento-nr-12.htm 

http://www.sindinova.com.br/
novo/nota-de-esclarecimento-nr-12/ 

Fonte / Reprodução: Ministério 
do Trabalho e Emprego

NR 12

O advogado especialista em 
Normas Regulamentadoras 
(NR’s), Gilson Pereira Santos, 

recém-contratado pelo Sindinova 
para defender as causas do setor, se 
reuniu, no dia 23/06, com os presta-
dores de serviços para debater sobre 
às normas e as adequações que estão 
sendo realizadas nas empresas do 
polo calçadista de Nova Serrana.

Gilson é advogado, administrador e 
eletrotécnico, especializado em Direito 
Material do Trabalho e docência em 
curso superior, especialista em prote-
ção de máquinas perigosas com atua-
ção em diversas áreas como Direito 
Empresarial, Direito Tributário, Direito 
Ambiental, Direito do Trabalho, profes-
sor e consultor jurídico.

SINAIT – NOTA PÚBLICA SOBRE A FISCALIZAÇÃO DA NR 12
Publicada em: SINAIT - 25/06/2014

Após a divulgação de um pacote 
de medidas do governo para o 
setor produtivo, afirmações do 

ministro da Fazenda Guido Mantega 
foram publicadas na imprensa a res-
peito da possibilidade de suspender as 
autuações da Norma Regulamentadora 
(NR 12), que dispõe sobre a proteção 
de máquinas e equipamentos. A sus-
pensão aconteceria, segundo o minis-
tro, porque a NR 12 está passando por 
aperfeiçoamento.

Em Nota Oficial, publicada no dia 
20 de junho, o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) disse que a fiscaliza-
ção da NR 12 não havia sido suspensa 
e nenhum ato foi publicado sobre isso.  
O órgão também defendeu a aplicação 
da norma como “principal instrumen-
to de prevenção de acidentes com má-

quinas e equipamentos no Brasil”. 
Porém, no dia 24 foi à vez do pró-

prio ministro do Trabalho e Emprego, 
Manoel Dias, também se equivocar em 
declarações dadas ao jornal Valor Eco-
nômico. Ele confirmou a afirmação de 
Mantega de que a fiscalização por des-
cumprimento da NR 12 estaria suspen-
sa apenas “para o setor econômico que 
se sentir prejudicado e fizer um pedido 
de avaliação da iniciativa junto à secre-
taria de fiscalização de seu Estado”. 

Também completou que a suspen-
são seria até setembro, quando serão 
definidas as eventuais mudanças no 
texto da NR 12. Essa discussão está 
sendo realizada na Comissão Nacional 
Tripartite Temática (CNTT) da NR 12, 
coordenada pelo MTE. 

O Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais do Trabalho (Sinait) esclarece 
que tanto as afirmações de Mantega 

quanto as de Manoel Dias estão equi-
vocadas. A fiscalização da NR 12 não 
está suspensa. O que está sendo suge-
rida é a adoção de um procedimento 
especial de fiscalização previsto na 
Instrução Normativa (IN) nº 109 que 
também se aplica a outras normas. 

De acordo com a IN 109, a suspen-
são só será adotada se o empregador 
cumprir os requisitos estabelecidos 
pela Instrução, a exemplo da não exis-
tência de riscos graves e iminentes, e 
que o devido processo se promova por 
meio da instauração de uma Mesa de 
Entendimento. 

A suspensão da fiscalização da NR 
12 na vigência do Procedimento Espe-
cial de Fiscalização (PEF) se dará nos 
termos e limites estabelecidos pelo 
Termo de Compromisso, que poderá 
ou não ser firmado após as tratativas 
da Mesa de Entendimento. 

A IN 109 foi criada com a intenção 
de reduzir as tensões em relação aos 
rumos da aplicação da norma, em face 
das discussões na CNTT e fora dela, 
com a perspectiva de positivar a apli-
cação da NR 12. 

Diante do exposto, não resta dúvi-
da para o Sinait de que as declarações 
do Ministro do Trabalho não represen-
tam o impacto que será trazido com 
a aplicação da IN 109 na inspeção do 
trabalho. O Sindicato externa preocu-
pação com afirmações como essa, que 
polemizam, de maneira desconstruti-
va, com um processo longo e virtuo-
so de construção de uma das normas 
mais efetivas na prevenção e redução 
de acidentes com máquinas e equipa-
mentos. 

Diretoria Executiva Nacional do Si-
nait

Leia a nota no site www.sinait.org.br

ADVOGADO ESPECIALISTA EM NR’S SE REÚNE COM
PRESTADORES DE SERVIÇOS

O Sindinova recebeu, no dia 23/06, o advogado Gilson Pereira Santos e prestadores de serviço do polo calçadista de Nova Serrana para reunião sobre a Norma Regulamentadora
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12 - 14 DE AGOSTO
DE 10 ÀS 19H
CENTRO DE CONVENÇÕES
DE NOVA SERRANA/MG

fenova.com.br

Apoio: Realização:

PROJETO PIRA NA COPA: CHUTEIRAS DA IBAL VIRAM 
OBRA DE ARTE DURANTE EXPOSIÇÃO EM SÃO PAULO

A exposição de arte Pira na Copa 
pode ser conferida na Pinacote-
ca Municipal Miguel Dutra, em 

Piracicaba (SP), até o dia 13 de julho. 
Com a temática “o futebol na arte, a 
arte no futebol”, a mostra é composta 
por 28 painéis, quatro esculturas e 39 
chuteiras estilizadas por 70 artistas do 
país, sendo de São Paulo, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro e São Pedro, além de 
convidados de Piracicaba. 

As chuteiras foram cedidas pela 
marca Ibal, de Nova Serrana, numa 
parceira da empresária Claudineia Silva 
Camilo com o designer Victor Barbie-
ratto. “Fornecemos cerca de 25 pares 
de chuteiras brancas. Ficamos surpre-
sos com o trabalho realizado pelos 
artistas plásticos. Estamos estudando 
a possibilidade de usar algum modelo 
em nossa linha de produção”, revela.

Fenova:
você entre
os melhores!

Contato: Edimar
(37) 9973-4784

Marcas confirmadas
até dia 13/06/2014
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PARCERIA DO SENAI COM O MIT: MAIS INOVAÇÃO
PARA O BRASIL

CALÇADISTAS COMEMORAM DESONERAÇÃO
PERMANENTE DA FOLHA

QUAIS FALTAS AO TRABALHO DEVEM SER ABONADAS?

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai) firmará 
contrato com o Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) para o 
desenvolvimento de novos ecossiste-
mas de inovação no Brasil. O investi-
mento do Senai será de US$ 6,5 mi-
lhões e o projeto terá duração de cinco 
anos. O objetivo é ter um novo modelo 
de gestão da inovação que permita ao 
Senai, por meio da rede de 26 institu-

Os calçadistas brasileiros estão 
comemorando o anúncio de 
desoneração permanente da 

folha de pagamento da indústria. O 
benefício, que terminaria este ano, tem 
auxiliado o setor em um momento di-
fícil tanto no mercado interno como 
internacional. A avaliação é da Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de Cal-

dida é de extrema importância para a 
indústria calçadista que, intensiva em 
mão de obra, terá significativa redução 
de custos”, avalia o executivo. Atual-
mente o setor calçadista gera mais de 
340 mil postos de trabalho.

Além do segmento, mais de 50 se-
tores industriais são beneficiados com 
o anúncio. Segundo o ministro da Fa-

Existem muitas dúvidas, em especial por parte de em-
presários e empreendedores que atuam em micro e peque-
nas empresas, sobre quais faltas ao trabalho por parte de 
seus empregados devem ser abonadas, ou seja, quais de-
las não poderão ser descontadas do salário do respectivo 
empregado. Estas faltas são denominadas justificadas pela 
legislação trabalhista.

Vejamos quais são as faltas que a legislação trabalhista 
considera justificadas, conforme os termos do artigo 473 
da Consolidação das Leis do Trabalho:

• até 2 dias consecutivos em casos de falecimento do 
cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, 
declarada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
viva sob sua dependência econômica;

• até 3 dias consecutivos em caso de casamento;
• até 5 dias consecutivos no caso de nascimento de filho 

(prazo ampliado pela Constituição Federal de 1988);

tos de inovação em todo o país, desen-
volver tecnologias e produtos inovado-
res e, consequentemente, com maior 
valor agregado.

Referência mundial em inovação de 
base tecnológica, o MIT será respon-
sável por analisar o cenário brasileiro 
e construir um diagnóstico desde o 
surgimento e amadurecimento de uma 
ideia até que vire um produto no mer-
cado. Ao longo do projeto, a equipe 

çados (Abicalçados). 
Segundo o presidente-executivo da 

entidade, Heitor Klein, o quadro nega-
tivo, que aponta para uma queda de 
4,5% na produção de calçados no pri-
meiro trimestre deste ano no compara-
tivo com igual período de 2013, só não 
é pior devido a medida do Governo 
Federal, em vigor desde 2011. “A me-

zenda, Guido Mantega, a renúncia, em 
2014, deve chegar a mais de R$ 21,6 
bilhões. A medida permite que as em-
presas contempladas substituam o 
pagamento de 20% da folha de paga-
mentos como contribuição patronal à 
Previdência Social por 1% ou 2% - para 
a indústria calçadista a taxa é de 1% - 
do faturamento.

• por 1 dia, em cada 12 meses, no caso de doação volun-
tária de sangue;

• até 2 dias consecutivos, ou não, para fins de alistamen-
to militar.

Além dos casos acima será considerada justificada, e as-
sim sendo abonadas as faltas, em decorrência da prestação 
do serviço militar obrigatório; aquelas relativas ao compa-
recimento do empregado como testemunha perante a justi-
ça; aquelas relacionadas com provas de exame de vestibu-
lar para ingresso em estabelecimento de ensino superior; e 
também para empregados que forem nomeados para com-
por as mesas receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisita-
dos para auxiliar seus trabalhos, sendo neste último caso 
dispensados do serviço a título de folga compensatória, 
mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral.

Em caso de doenças, a falta será justificada somente median-
te atestado médico.

FIQUE POR DENTRO

do MIT proporá um conjunto de ações 
aos Institutos Senai de Inovação (ISIs).

“Essas ações servirão como solu-
ções para envolver empresas de base 
tecnológica (startups) em projetos de 
pesquisa aplicada, de tal maneira que o 
conhecimento chegue à sociedade por 
meio de produtos e soluções tecnológi-
cas criadas por empresas brasileiras”, 
explica o diretor-geral do Senai, Rafael 
Lucchesi.

O trabalho será desenvolvido na 
sede do MIT em Boston, nos Estados 
Unidos, em parceria com o Senai. Da 
equipe fazem parte dois professores ti-
tulares da instituição norte-americana, 
um representante do Senai Nacional e 
quatro bolsistas de mestrado e douto-
rado do MIT.

Fonte: Fiemg 

Foi suspensa a liminar que exigia a 
apresentação do Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros (AVCB) 

na formalização dos processos de Li-
cenciamento Ambiental. A liminar de-
terminava ao estado de Minas Gerais 
que constasse de todos os Formulários 
Integrados de Orientação Básica (Fobi) 
para Licença de Operação, Licença de 
Operação Corretiva ou Autorização 
Ambiental de Funcionamento (AAF) a 
necessidade de apresentação de Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), 
como pré-requisito para a formalização 
do procedimento administrativo.

A decisão foi dada pelo presidente 
do TJMG,  Desembargador Joaquim 

Herculano Rodrigues, e é relativa ao 
recurso interposto pela Advocacia Ge-
ral do Estado de Minas Gerais. Até o 
julgamento final do recurso, a liminar 
está suspensa e suas determinações 
não devem ser observadas no âmbito 
dos processos de licenciamento am-
biental.

Segundo Wagner Soares, a FIEMG 
é favorável à exigência do AVCB, mas 
não concorda que este documento 
seja vinculado ao processo de licen-
ciamento ambiental. “Somos a favor 
do AVCB, que garante que o empre-
endedor cumpriu todas as normas de 
proteção necessárias para preservação 
do patrimônio, do meio ambiente e da 

SUSPENSA LIMINAR DE OBRIGATORIEDADE DO AVCB
Decisão traz alívio para o setor produtivo

vida humana. Mas logo no início do 
processo, a exigência do documento 
para a formalização do licenciamento 

ambiental tornou-se um entrave aos 
empreendimentos”.

Fonte: Fiemg
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* De acordo com as cláusulas contratuais pactuadas, na rede credenciada Unimed.  ** Conforme definições da ANS.

QUEM TEM UNIMED
PODE SER ATENDIDO

*

EM TODO O PAÍS NOS
**CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Cuidar de você. Esse é o plano.

unimeddivinopolis.coop.br

(37) 3229-5200 
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RUI BARBOSA FILHO - PROPRIETÁRIO DA MARCA KABAYA

GOVERNO ANUNCIA PRORROGAÇÃO DO REINTEGRA

Associado ao Sindinova há 17 anos, Rui produz 72 pares de sapato masculino ao dia
e conta com a colaboração de nove funcionários

Jornal Sindinova (JS) – Onde você 
nasceu?

Rui Barbosa Filho (RBF) – Sou 
natural de Nova Serrana, casado com a 
Neidi e pai do Fábio e da Jéssica.

JS – Quando começou a trabalhar 
no setor calçadista?

O ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, anunciou no último 
dia 18, um pacote de medidas 

de estímulo para a indústria brasilei-
ra. Entre eles está à possibilidade de 
tornar o Reintegra um benefício per-
manente, porém com uma diminui-
ção da alíquota. Uma das principais 
reivindicações do setor calçadista bra-

RBF – Comecei ainda criança. Tra-
balhei numa fábrica de botina localiza-
da em Nova Serrana. No início, nosso 
serviço era basicamente artesanal. De-
pois de um tempo, resolvi abrir meu 
próprio negócio, isto há 35 anos. Ao 
longo da caminhada fabriquei sapato 
de mocassim, botina e tênis, todos os 

sileiro, o Reintegra, que devolvia 3% 
do valor total exportado como forma 
de restituição dos resíduos tributá-
rios incidentes na cadeia produtiva, 
terá uma alíquota flexível, que será de 
0,3% neste ano. 

Conforme anúncio do ministro, a 
alíquota de devolução através do cré-
dito tributário, a partir do ano que 

calçados voltados ao consumidor mas-
culino. Hoje continuamos na fabrica-
ção de calçados masculino.

JS – Quantos pares de calçados 
você fabrica ao dia? A Kabaya pos-
sui quantos funcionários?

RBF – Produzimos 72 pares de sa-
pato masculino ao dia. Atualmente, te-
mos nove colaboradores.

JS – Seus clientes estão situa-
dos em quais estados brasileiros? A 
Kabaya exporta os seus produtos?

RBF – Temos clientes em todo o 
território nacional. No momento não 
exportamos os nossos calçados.

JS – Qual é o diferencial da mar-
ca Kabaya?

RBF – Na minha opinião, o traba-
lho artesanal é o diferencial da nossa 
marca, agregando valor ao produto fi-

vem, vai variar de 0,1% a 3%. O go-
verno informou, ainda, que a validade 
da recriação do programa depende da 
data de publicação da medida provisó-
ria. Segundo Mantega, a alíquota do 
Reintegra vai variar de acordo com o 
câmbio, ou seja, quando o real estiver 
valorizado a tendência é que o benefí-
cio seja maior e vice-versa.

nal. O sapato social da linha bico fino é 
um dos mais vendido. A Kabaya é uma 
marca bem aceita pelos nossos parcei-
ros e consumidores.

JS – A Kabaya vai participar da 
14ª Fenova?

RBF – Com certeza. Estamos ani-
mados com a proximidade de mais 
uma Fenova. Participamos de quase 
todas as feiras. A Fenova ajuda a im-
pulsionar as vendas e a divulgar a nos-
sa marca. O pós-feira não é ruim. Pelo 
contrário, fechamos vários negócios 
após a feira.

JS – Você aprova o trabalho realiza-
do pela atual diretoria do Sindinova?

RBF – Os diretores estão reali-
zando um ótimo trabalho à frente do 
Sindinova. Espero que continuem tra-
balhando em prol dos associados e do 
polo calçadista de Nova Serrana.

Além da prorrogação do Reintegra, 
Mantega anunciou os novos limites 
para adesão ao programa de refinan-
ciamento das dívidas das empresas 
com o Fisco, a margem de preferência 
de 25% para produto nacional em pro-
cessos de licitação para manufaturados 
e a prorrogação do Programa de Sus-
tentação do Investimento (PSI).

ENTREVISTA

ECONOMIA
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* Licenciamento Ambiental  * Consultoria ambiental

* Projetos de combate a incendio * Curso de brigadistas

* Medição de terrenos e topograf ia em geral

AV. DOM CABRAL, 209 SALA 212 - BAIRRO JARDIM DOS LAGOS  - NOVA SERRANA - MG 
Tel. (37) 3225-0404

CLASSIFICADOS
Indústria e Comércio Ltda  

• Máquina de Viez Taking Ref. TK335LB 
- 2014 / Informações: 3226-1830 – 
MTR Indústria e Comércio Ltda  
• Máquina de Costura Ivomaq - 2 agu-
lhas - eletrônica 204RTCA MITT4400 – 

2012 / Informações: 3226-1830 – MTR 
Indústria e Comércio Ltda

• Forno reativador vertical - Tecnomaq 
- 2004 / Informações: 3226-1830 – 
MTR Indústria e Comércio Ltda

• Mesa de modelagem. Contato: 3228-

8500

• Compressor industrial alta pressão 
Chiaperini 250 litros - pressão 175lbf - 
25 pés³/min, pouco tempo de uso. In-
formações: (37) 9139-6090 - Estéphany

• Máquina de costura Ivomaq - 2 agu-

lhas - eletrônica 204RTCA MITT4400 – 

2013 / Informações: 3226-1830 – MTR 

VENDE-SE
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Facebook, Twitter e outras redes 
sociais trouxeram coisas boas e 
ruins. Uma das mais convenien-

tes é saber os assuntos que mais inte-
ressam. Recentemente, poucos temas 
geraram tanta inquietação e nenhum, 
tanta incompreensão, quanto nossos 
números de emprego. Quase todos 
sabem que a taxa de desemprego des-
pencou e está entre as mais baixas do 
mundo e da História, mas você sabia 
que de cada 100 brasileiros em idade 
de trabalho, só 53 trabalham?

Isto mesmo. Pelos dados oficiais do 
IBGE, de cada 100 brasileiros em idade 
de trabalho, 53 trabalham, 3 procuram 
emprego e não encontram e 44 não 
trabalham, nem procuram emprego. 
Segundo a Pesquisa Mensal de Empre-
go (PME), 5% estão desempregados 
nas 12 maiores regiões metropolitanas 
do país.

Só é considerado desempregado 
quem procura emprego e não encontra 
(3%) sobre o total dos que procuraram 
emprego (56%). Quem não procura 
(44%), tecnicamente não está desem-
pregado. Esta não é uma manipulação 
estatística. O mesmo conceito vale no 
mundo todo. Porém, se a estatística 
não é manipulada, sua interpretação é. 
Baseado na baixa taxa de desemprego, 

Toda transação comercial mere-
ce um planejamento, principal-
mente quando se trata de uma 

negociação que envolva valores mais 
expressivos. Quando pensamos em 
planejamento, logo vem à mente algo 
trabalhoso e que demanda um tempo 
incompatível com a correria do dia a 
dia. Ainda que seu tempo seja restrito, 
dentro de suas possibilidades, comece 
seguindo algumas etapas que podem 
favorecer um resultado diferenciado 
no caso de uma negociação.

Na etapa de planejamento, verifique 
o histórico das relações construídas 
entre as partes, caso esteja negociando 
com um fornecedor ou cliente habitual. 
Defina com clareza quais são os obje-
tivos ideais que pretende alcançar, mas 

DESEMPREGO, ESTATÍSTICAS E MANIPULAÇÕES

COMO SE PREPARAR PARA UMA NEGOCIAÇÃO:
ALGUMAS DICAS PRÁTICAS

o governo sugere que quase todos os 
brasileiros têm emprego. Na realidade, 
quase metade (47%) não tem e muitos 
estão subempregados – sem carteira 
assinada ou trabalhando menos do 
que gostariam. Basta uma hora sema-
nal de trabalho assalariado para ser 
considerado empregado.

Excluindo-se empregados e desem-
pregados, sobram os que só estudam, 
os aposentados, os pensionistas e os 
que não querem trabalhar, totalizan-
do 44% da População em Idade Ativa 
(PIA). Na PME, a PIA considera todos 
acima de 10 anos. Quem tem menos de 
18 anos não deveria trabalhar, mas pa-
radoxalmente, incluí-los na PIA reduz 
a taxa de desemprego. Os poucos que 
trabalham aumentam o total de empre-
gados, mas a quase totalidade dos que 
não trabalham não procura emprego. 
Por isso, a Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua, também 
do IBGE, que mede o desemprego em 
3,5 mil municípios entre os maiores de 
15 anos, aponta uma taxa de 7%, con-
tra 5% da PME. Considerando apenas 
quem tem de 18 a 65 anos, a taxa de 
desemprego seria ainda mais alta.

A porcentagem dos que trabalham 
em relação à PIA no Brasil (53%) é hoje 
menor do que na maioria dos países da 

não se esqueça de balizar quais os ob-
jetivos reais, mais prováveis de serem 
atingidos. Desta forma, poderá traba-
lhar dentro de um intervalo de valores 
e condições que permitam uma flexibi-
lidade na negociação. Tenha em men-
te o que poderá conceder, buscando 
sempre uma contrapartida para cada 
concessão. Lembre-se, no entanto, que 
concessões não são necessariamente 
simétricas. Ficar limitado a aspectos 
estritamente particulares sem conside-
rar uma visão ampliada do objetivo da 
negociação pode colocar tudo a perder. 
Considere também a necessidade da 
outra parte em adquirir seus produtos 
ou serviços, bem como a urgência des-
ta aquisição. O poder de negociação 
poderá mudar de mãos conforme os 

Europa, onde as taxas de desemprego 
chegam a 5 vezes mais do que aqui.

Pior, o número de empregos tem 
caído. Nas maiores regiões metropoli-
tanas, há hoje 142 mil empregos me-
nos que há um ano. Por que o desem-
prego continua caindo, então? Porque 
mais gente desistiu de procurar empre-
go do que caiu o número de empregos.

 Infelizmente, quem determina a ge-
ração de riqueza em um país é o total 
de pessoas trabalhando, não a taxa de 
desemprego. Com menos empregos, o 
crescimento tem sido pífio, mas com 
menos gente procurando emprego, o 
desemprego caiu.

Milhões de pessoas deixaram de 
buscar empregos nos últimos 10 anos 
por quatro razões. Temos, hoje, dois 
milhões de estudantes universitários a 
mais, o que é ótimo. Uma parte deles 
não trabalha nem busca emprego.

As outras três razões são negati-
vas. A população brasileira está en-
velhecendo, reduzindo a parcela dos 
que trabalham e aumentando a dos 
aposentados. Há ainda os efeitos das 
políticas do governo. O Bolsa-Família 
melhora as condições de sobrevivência 
de milhões de famílias, mas em locais 
onde os salários são pouco superiores 
ao benefício, desestimula a busca por 

quesitos “urgência” e “necessidade” do 
produto ou serviço, embora não sejam 
os únicos fatores condicionantes.

Ainda no planejamento, procure 
conhecer o perfil do negociador que 
terá de enfrentar, além da cultura da 
organização envolvida. Diante de uma 
cultura de cooperação o clima de uma 
negociação sempre será mais favo-
rável; mas, diante de uma cultura de 
competição será preciso adotar uma 
postura compatível com a situação.

Na etapa de apresentação de sua 
proposta comercial, saiba valorizar as 
soluções que seus produtos ou servi-
ços oferecem, enfatizando os benefí-
cios decorrentes de sua aquisição pela 
outra parte envolvida no processo.

Saiba ouvir a outra parte e caso 

emprego. Desde 2004, o número de 
beneficiários subiu de 6,6 milhões para 
14,1 milhões.

 Por fim, há a expansão do prazo 
e valor do seguro-desemprego. Nos 
últimos 10 anos, o desemprego caiu 
de 13% para 5%, mas os gastos com 
abono e seguro desemprego subiram 
de R$13 bilhões para mais de R$45 
bilhões. Quem recebe seguro desem-
prego e não busca emprego não é con-
siderado desempregado na estatística. 
Com a ampliação do benefício, mais 
gente entrou neste grupo.

De um ano para cá, o mercado de 
trabalho piorou. Há menos empregos 
e quem procura demora mais para en-
contrar. Entre os novos empregados, 
a participação dos que encontraram 
emprego em menos de 6 meses caiu 
8%; já a dos que levaram de 6 meses 
a um ano subiu 19% e a dos que leva-
ram mais de um ano subiu 36%. Difi-
culdade em achar emprego leva alguns 
a deixarem de procurar, reduzindo a 
taxa desemprego. É o que tem acon-
tecido.

Resumindo, criar condições para 
que o país volte a criar empregos e es-
timular os brasileiros a quererem tra-
balhar serão dois dos maiores desafios 
dos próximos anos.

haja mais de um negociador envolvido, 
nunca deixe de oferecer sua atenção a 
ambas às partes. Responda a objeções 
com base em dados e informações que 
possam ser confirmados. Evite respon-
der a perguntas técnicas apenas com 
opiniões pessoais sem referências que 
deem credibilidade ao andamento da 
negociação. Pesquise a outra parte e 
descubra dúvidas potenciais. Esclareça 
com firmeza qualquer ponto obscuro.

No fechamento do acordo, forma-
lize o que foi negociado por escrito. 
Colha assinaturas. Assim ficará docu-
mentado o resultado dos esforços do 
processo de negociação.

E, finalmente, não se esqueça de 
implantar o que foi combinado e con-
trolar o que foi acertado.

OPINIÃO

ECONOMIA

Ricardo Amorim 

Economista, apresentador do programa Manhattan Connection da Globonews e presidente da Ricam Consultoria.

Texto publicado originalmente na Revista IstoÉ

MARKETING 

Antônio Augusto Gonçalves de Abreu

Consultor e Instrutor de Marketing para micro e pequenas empresas no Sebrae-MG. Formado em Administração de Empresas pela PUC-MG, com 

especialização em Gestão Estratégica de Marketing pelo IEC-PUC/MG e Gestão de Negócios pela FDC/MG. Palestrante com enfoque em estratégias de 

mercado, marketing de relacionamento, merchandising visual e inovação no varejo.

antonio.abreu@sebraemg.com.br
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Por Álvaro Oppermann

Era uma vez dois irmãos que mo-
ravam na cidadezinha de Herzo-
genaurach, na Alemanha. Adolf 

era introvertido e artesão nato. Rudolf 
era mais expansivo, com grande ta-
lento para vendas. Por serem tão dife-
rentes, eles se odiavam. E também por 
causa disso não conseguiam se sepa-
rar. Trabalhavam juntos, na fabriqueta 
Gebrüder Dassler Schuhfabrik, que em 
alemão significa “fábrica de sapatos 
dos irmãos Dassler”. E, dia após dia, 
brigavam.

Mas nos negócios a união da qua-
lidade do trabalho de Adi (diminutivo 
de Adolf) e do tino comercial de Rudi 
(Rudolf) dava muito certo. Eles tinham 
criado um tênis mais leve e anatômico 
do que os modelos pesadões existentes 
até então no mercado, e essa invenção 
estava deixando a dupla rica, muito 
rica. Por isso, conseguiam se tolerar.

A empresa que pagar cursos de ca-
pacitação para seus empregados 
poderá ter direito a desconto no 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 
É o que prevê o projeto de lei aprova-
do pela Comissão de Educação (CE). O 
valor gasto com esse objetivo não po-

Foi divulgada a programação ofi-
cial do 5º Congresso Mundial do 
Calçado, que acontece nos dias 24 

e 25 de novembro, em León, no Méxi-
co. O encontro, que deve reunir mais 
de 500 líderes setoriais de 25 países 
produtores de calçados, terá três assun-
tos centrais: o consumo de calçados e 

ADIDAS E PUMA: OS INVENTORES DOS TÊNIS
Os irmãos Dassler se odiavam tanto que passaram a vida competindo.

Foi assim até 1943. Adolf era apo-
lítico, filiado ao partido nazista por 
pura conveniência – Hitler incentivava 
o esporte na Alemanha, e isso fizera 
crescer as vendas de tênis. Já Rudi era 
um nazista fanático. Em 1943, a cidade 
de Herzogenaurach foi bombardeada 
pelos aliados. Chegando ao abrigo an-
tiaéreo, Adolf encontrou a família do 
irmão e comentou: “Os sujos bastar-
dos voltaram”. A esposa de Rudi ouviu 
e achou que o comentário era endere-
çado a ela e ao marido. Não adiantou 
explicar a confusão: a relação entre os 
irmãos ruiu de vez.

Essa não é a única versão dos mo-
tivos da separação. Há quem diga que, 
com o fim da guerra, Adi teria entre-
gado o irmão aos aliados. Mas não há 
nada confirmado. Certeza mesmo é 
que, em 1948, Adolf Dassler aprovei-
tou uma brecha legal para dissolver a 
parceria familiar e renomeou a Gebrü-

derá ser computado como salário in-
direto para fins fiscais, trabalhistas ou 
previdenciários.

A matéria (PLS 697/2011) agora 
será examinada pela Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) em caráter 
terminativo – isto é, se aprovada, se-

as expectativas nos diferentes lugares 
do mundo, o acesso das empresas aos 
mercados internacionais e os núcleos 
de fabricação atuais e futuros. 

Para o presidente-executivo da As-
sociação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados), Heitor Klein, 
que participará do evento, é uma opor-

CURTAS

Antigamente era muito comum 
encontrar lojas de calçados ar-
tesanais. Os produtos passavam 

pelas mãos da família inteira até che-
gar ao cliente que, muitas vezes, saía 
completamente satisfeito. Após a revo-
lução industrial, esta prática foi dimi-
nuindo gradativamente, até se tornar 
difícil encontrar sapatos artesanais no 
mercado.

Mais de duzentos anos depois, os 
calçados artesanais vêm voltando com 
força e conquistando mercado. A esté-
tica, qualidade e o conforto destes pro-

CALÇADOS ARTESANAIS ESTÃO DE VOLTA
dutos ganharam as prateleiras de lojas, 
shoppings e até e-commerce.

Além de valorizar o trabalho do ar-
tesão, marcas como a Zëh, está preocu-
pada com a sustentabilidade e o bem-
-estar, questões que estão em alta hoje 
em dia. Os tênis são feitos na tesoura, 
estilete e máquina de costura. Para a 
confecção utilizam aparas de tecido, 
algodão natural, garrafa pet e borra-
cha reciclada. Os resultados são tênis 
super estilosos e confortáveis para o 
dia a dia.

Fonte: Yahoo

der Dassler Schuhfabrik 
para Adidas (contração 
de “Adi” e “Dassler”).

Rudolf deu o troco. 
Criou outra fábrica de 
tênis – a “Ruda”, mais 
tarde rebatizada de 
Puma. A criação das 
marcas dividiu a cida-
de de Herzogenaurach, 
cortada por um rio. 
Em uma das margens 
ficava a fábrica da Adidas. Na outra, 
a da Puma. “O rio virou uma espécie 
de Muro de Berlim”, escreveu Barbara 
Smit, autora de uma biografia dos ir-
mãos. O ASV Herzogenaurach, um dos 
times de futebol da cidade, passou a ser 
patrocinado pela Adidas. O FC Herzo-
genaurach, pela Puma. Quem estivesse 
com peças da Adidas não entrava nos 
bares frequentados por fãs da Puma e 
casamentos “mistos” passaram a ser 

gue direto para a Câmara, sem passar 
pelo Plenário do Senado.

De acordo com o projeto, o valor 
gasto com a qualificação de empre-
gados, em qualquer área do conheci-
mento e em qualquer nível de esco-
laridade, poderá ser descontado do 

tunidade ímpar para a troca de infor-
mações com os principais players do 
setor em nível mundial. “Assim como 
no Congresso Mundial ocorrido no Rio 
de Janeiro, em 2011, temos a missão 
de representar uma indústria forte que, 
mesmo diante de dificuldades macro-
econômicas consegue se reinventar e 

malvistos.
A competição entre Adi e Rudi era 

tão grande que, nos anos 70, eles não 
perceberam a aproximação de sua ver-
dadeira inimiga: a americana Nike, que 
desbancou as duas marcas alemãs. Ru-
dolf morreu em 1974. Adolf, em 1978. 
Os dois estão enterrados no cemitério 
de Herzogenaurach. Em lados opostos 
do terreno, claro.

Fonte: Super Interessante

montante a ser pago a título de Im-
posto de Renda da Pessoa Jurídica. 
Matrículas, mensalidades e materiais 
didáticos poderão ser contados nesse 
cálculo.

Fonte: Agência Senado

estar presente em mais de 150 países”, 
ressalta. O executivo acrescenta que 
a entidade trabalha na formatação de 
um programa de viagem atrativo que 
possibilite a participação de um ex-
pressivo número de empresários e téc-
nicos do setor.

Fonte: Abicalçados

EMPRESA QUE INVESTIR NA EDUCAÇÃO DOS EMPREGADOS 
PODERÁ TER DESCONTO NO IMPOSTO DE RENDA

DIVULGADA A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CONGRESSO 
MUNDIAL DO CALÇADO

Líderes setoriais dos principais players do setor estarão reunidos no México, em novembro
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