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Gestão de custos é algo cirúrgico. É como se tivéssemos, dentro
do negócio, um cirurgião especialista controlando diariamente o co
           
das operações do negócio. A analogia pode parecer muito distante,
mas é bastante pertinente. Na indústria, os custos são elevados e as
         
  
                       ! 

para se ter um plano b e se preparar para atravessar a tormenta.
"              
 #    #   
      #  !   #   ! 
                
   $ %    # " 
     &  &  ' (  
semanas. A matéria de capa trata do tema, com o Clube de Compras
da ADIAL. Ainda nesta edição, atualização sobre a convalidação

!   ) )&   *+/0
!1 2     #  #   ! 3
 ! ' 4#3 5    6    7 do Fonseca, os lançamentos das indústrias associadas e as ações da
ADIAL Social na área do esporte. Boa Leitura a todos.
*  7     
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GESTÃO DE CUSTOS
Sistema Faeg/Senar

Clube de Compras ADIAL

Ação inovadora
leva 4G ao campo
NOVA AÇÃO DA ADIAL,
COM CLUBE DE COMPRAS,
LEVA 4G AO CAMPO COM A
PARCEIRA DO PROJETO, A TIM,
ATENDENDO DEMANDA DO
GRUPO JALLES MACHADO
No último dia 5, a TIM assinou na Jalles Machado, em Goianésia, o primeiro contrato de
um projeto pioneiro, denominado “4G TIM no
Campo”. É o primeiro projeto de vários que a
  !   " 
  
 #  ):2)*         '   
  
 &  )       ;2<   =   
   >   !    # 
    <7$?  ção, reparo e operação) e diesel.
O projeto “4G TIM no Campo” visa utilizar a
PRÓ-INDUSTRIAL

tecnologia móvel 4G para “iluminar” o campo com o objetivo de melhorar e dar agilidade nos processos de produção da companhia.
Além de substituir os apontamentos manuais por apontamentos on-line, o projeto pre!           
 #  &    putadores de bordo das máquinas agrícolas
   '    
“Estamos bastante otimistas com essa parceria inédita de cobertura 4G TIM no campo.
O Brasil tem um riquíssimo setor de agronegócio e poder levar tecnologia e inovação
         
o sistema produtivo das empresas e da popu"  #  

   
   )   H0    
uma realidade em diversas regiões do nosso
KPQ  KR#  4!:  tor de Top Clients Solutions da TIM Brasil.
K   %   ;2< 
  
sistema de comunicação de dispositivos mó!   !        
3
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Executivos da Jalles Machado, da TIM e do Clube de Compras ADIAL: contrato assinado

de rede na região, com o objetivo
de contornar um dos principais
  U   
        tre o campo e o escritório. A par  >   &    
#         >  
! #    
de sinal nas áreas agrícolas das
duas unidades da empresa.
“Temos colhedoras, tratores
e equipamentos com alta tecnologia, mas que nem sempre po    &>V  !  (  
de sinal no campo. A TIM é a
primeira operadora a desenvol!      P  
  (
  negócio. Estamos muito anima      
por meio do Clube de Compras
da ADIAL, que, com ações como
 #             Q  $ >! 
Lage de Siqueira Filho, diretor-presidente da Jalles Machado e
presidente da ADIAL.
)    

W+X     +00/  
 !   /Y0 tphones para apontamentos no
 $ %  &   
estratégia da TIM de levar conectividades e soluções inovadoras
4

( !   ' KP
   
 (
  
das empresas de médio e grande porte, independentemente
de sua localidade. A operadora
é líder na cobertura 4G do País,
 
       )   !   
  _/`
esteja coberta com a tecnologia
de quarta geração.

Paulo Magalhães, diretor do
Clube de Compras da ADIAL,
elogia a parceria com a TIM, ven        comunicações do programa, e
 % #   
      !    
moradores localizados nas zonas
rurais até então não atendidos
com cobertura de sinal de voz
e dados. “A parceria TIM, Jalles
Machado e Clube de Compras
ADIAL antecipa a ida do 4G
para a região, em parte da zona
   4    f  
também outras empresas que estão na região. As áreas de plantio
 #   
cobertura de sinal, a cana passa
a ser rastreada, os moradores,
colaboradores da Jalles e seus
         
  & # P ?  #     \
contratados pela empresa”, disse
Paulo Magalhães.

MRO e diesel: novas
opções de economia
O Clube de Compras da
ADIAL já é apontado por gestores de custos das indústrias que
participam do programa como
        sas, pois negocia em grandes volumes com marcas consolidadas,
itens homologados e com valores
#  #      )

   %>      
   # 
adiantadas para entrar na lista
de economias das empresas que
&  Z<7$
e diesel.

Quanto aos itens de Manuten7  $ ' ?<7$\
que são peças, equipamentos e
serviços utilizados pelas indústrias, o Clube de Compras iniciou
     '  ?

  !   
 \
%>
   
   !   lecer a negociação. A economia
   #    cativa para as empresas, pois são
  ]0 
  
   #     
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COMO FAZER ADERIR AO
CLUBE DE COMPRAS ADIAL

Diesel é um custo direto das empresas e um dos focos do Clube de Compras ADIAL

Paulo Magalhães, diretor do
Clube de Compras da ADIAL,
destaca que estão sendo avalia 
      
primeira linha, todos homologados pelos membros do Clube
de Compras, que teve a recente
adesão de uma nova empresaVk w R &   
várias propostas no País, optou
pelo Clube da ADIAL, unindo
    U  
Estado que já aderiram ao programa para conseguir comprar
      
1 <7$    '  # cantes e/ou distribuidoras para
buscar melhores preços, ava       P 
 #        sibilidade do Clube de Compras
ter uma solução logística própria
?  !      \y) da estamos em análise”, disse.
DIESEL
Com relação ao diesel, o Clube de Compras da ADIAL está
na segunda rodada da primeira negociação. Em um primeiro
momento, consolidou-se cerca
de oito empresas que tem os PAs
PRÓ-INDUSTRIAL

?    #  
\   $#% ! &   tual o valor pelo preço do litro
do diesel pago pelas empresas.
y1    
 1
uma operação simples, por ser
commodity, o preço combustível
 > !       
reajustes por semana, o que tor     
O porcentual de ganho é menor,
mas o uso ininterrupto torna re   !      Q
disse Paulo, destacando que se
    7|Y '                
   ' 
Com relação ao diesel, evolui
   K7?tos rodoviários), onde o Clube
de Compras da ADIAL também
está na segunda rodada. O mo           te dos PAs, pois o vencedor se
     % 
 (
distribuidoras de combustíveis
e operadoras de cartão, apresen>
  clusiva, que atenda todo o País,
para que em postos pré-deter-

1) Entrar em contato com a
ADIAL, no telefone (62) 39228200
2) Agendar reunião para
apresentar o Clube de Compras
3) Se fizer adesão, assinar
termo de confidencialidade
4) Apresenta informações para
ajudar a consolidar itens de
compras
5) Após os BIDs
(concorrências), os vencedores
são apresentados aos
membros
6) Projeto visa redução de
custos através de compras em
escala (gerando benefícios a
comprador e fornecedor)
minados, consiga-se abastecer

  
 
desconto.
Com a primeira rodada,
mensurou-se uma previsão do
volume de consumo de combustível das empresas, avaliando
algumas cidades. Na segunda
 !   V     

     mia as empresas vão ter com o
litro do diesel usando o programa do Clube de Compras nestas
  &  paração dos valores de compra e
venda por cidade, avaliará o porcentual de economia e escolherá,
com a diretoria das indústrias e
transportadoras, o vencedor da
     !     
economia. Além da economia,
vai se ter mais controle por meio
 }      
 
     
        V 
localização dos postos, entre ou  
5

NOTAS INDUSTRIAIS
SIMPÓSIO: LEI DO MOTORISTA
A ADIAL LOG, com apoiadores e parceiros, promove o
2  4  # * <     +] 
# "       Z:) 
7  ?  ;;\; 7  ? V
  <K;V4$\*   ?% & ] 
;#V4$\7 : ?% & +  
2 # V4$\  ! ?      ;=V
GO). O evento aborda temas de ampla relevância do setor de
   P        
$   >   ;7;? f \  
apoio da ADIAL, ADIAL Corretora de Seguros, Continental
e Clube de Compras ADIAL, além do apoio institucional do
;7;):2)*  " = $ !   
 +w    V  P!  '  
  ()  ! : 

INDÚSTRIA 4.0
$!      
março um pacote de incentivos
(  & # 
brasileiro para estimular a chamada
~ U  H0~$ 
#% !  7|W/
# '     
empresas e zerar a alíquota de
importação de robôs.
EMPREGO
4 > !   
consecutivo de saldo positivo de
geração de empregos, segundo
o Ministério do Trabalho. Em
 !  Y+] !
  : %>
+++W]   #
   Y+]!
#  4 >   "  
      !  
no Brasil, atrás apenas de São Paulo,
   7 4   
Minas Gerais.
6

@adialgoias
@adiallog
@adialgoias
@adiallog
adialgoias

REDES SOCIAIS DA ADIAL
Acompanhe a ADIAL nas
redes sociais. Além do Facebook,
onde ADIAL e ADIAL-LOG já
estão presentes há quase dois
anos, passa agora a contar com
o Instagram e LinkedIn, com a
proposta de divulgar mais as
ações, reuniões e eventos da
entidade e da Diretoria, além
# P    
o Clube de Compras da ADIAL,
ADIAL Corretora de Seguros,
ADIAL Negócios e ADIAL Social.
Adicione e divulgue nossos
endereços na internet na empresa.

ETERNIT
A Eternit entrou com pedido
recuperação judicial em São Paulo,
em uma tentativa para preservar
a continuidade de suas atividades
    ' ( 
      ! 
SONEGAÇÃO
) &  +
milhão de toneladas de grãos em
4 >; %>  KV
2   _] ):2)*
acompanha ações para minimizar
impactos para economia goiana.
50 SUPERÁVITS
" !  4 >  
uma marca histórica na balança
  ZY0    >! 
mensal, com saldo acumulado de
|+X]# '    !   
X0+H1   4 >  
|+HX# '      
|X/Y# '   
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POLO DE CINEMA
1U  0]  
 7   K  
presidente da Câmara, Lucivaldo
Medeiros, reuniram-se com o
Secretário Francisco Gonzaga
?":V4 >\   V"  !
):2)*"}K 
apresentarem o Fundo Municipal
de Incentivo ao Audiovisual de
7   %   !
na Câmara e que objetiva criar
uma indústria do audiovisual na
 )  (":! 
(#     
Estado para o avançar o projeto.
Estavam presentes o cineasta e
ator rio-verdense Paulo Vespúcio

   :  } 
Champangnatte.

MEIO AMBIENTE
$     !):2)*
"}K   
  U  XW
como membro do Conselho
Estadual de Meio Ambiente
?"<)\    
Fórum Empresarial do Estado de
Goiás, por meio da ADIAL, como
suplente, para um mandato de
dois anos.
PRAZO NO CAT
Aprovada lei que muda
procedimentos do Conselho
)   !; # > ?);\
)        V
se a um pleito dos contribuintes,
   XY 
no prazo limite para entrar com
    > 
CONFAZ
$ &!
    ! +_0+
que trata da convalidação, para
permitir que os Estado possam
  #
P    
concedidos ou prorrogados por
      

região. É a chamada “cola” dos
incentivos. Foi permitido ainda
  #
P  !  
reinstituído, Estado aderente deve
 !   !#
P 
RESULTADO MAGRO
A produção industrial brasileira
cresceu menos que o esperado e
!     
 !   ! # 
em dois anos com perdas na
#  # 
  > 
e de consumo semiduráveis e não
duráveis, indicando um ritmo ainda
lento de recuperação do setor.
A indústria do Brasil apresentou
 !    0X`
produção na comparação com o
   2f4"
$    !  
    
 +H` X0+/    
     XX` 
% "  
do ano anterior, a produção teve
  XW`   
    !    X0+H

TECNOSHOW COMIGO - DE 9 A 13 DE ABRIL
);"1$R$$<24$   
 
 V$    P     V ?_\(_ 
  + ;  $<24$?;\ 7   
?4$\$  
$<24$)  ! ? \
 !    7|+#      &
!    X0+   
 
  
 f    V$  
;"1$R$$<24$  (+    X0+W7  &
   !)   K  7   
4  ?$<24$\ !    #      +0X
 !    YY0    !>   #     
 P    0_ +] #  >  /0  
do Centro Tecnológico COMIGO. Durante os cinco dias de evento,
serão apresentadas tecnologias e novidades em máquinas, veículos e
equipamentos agropecuários, insumos e resultados de pesquisas, além de demonstrações
    !!     !  P  !>     
espaço ambiental, apresentações, palestras com especialistas renomados e dinâmicas de
  ;#   #  &        ! 
      '  
  !   !  
todos os envolvidos no agronegócio brasileiro.
PRÓ-INDUSTRIAL
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ADIAL-LOG

Gabardo quer crescer
acima de 5% neste ano
COM 3 MIL COLABORADORES E 15 FILIAIS, EMPRESA PRETENDE
SUPERAR CRESCIMENTO REGISTRADO NO ANO PASSADO
) ;   4#  
  K )   7 
4   +_W_gio Mário Gabardo e sua esposa.
Natural de Nova Bassano, no interior do Estado, casado, agricultor e motorista de caminhão, Sérgio ingressou no transporte de
! P   +_WX    
( U < "
+__X #     
do Governo Collor, a empresa
# !      
transporte de veículos.
" +__]    
primeiro caminhão trator. Como
motorista de caminhão, viajou
         +__W cando somente na estrada. Desde então, conciliava as viagens
com a administração da empresa
e deu início a diversos investi  #     
implantação de novos sistemas
 &  &
das operações de transporte na
  &         !
neste ramo. “Desde então, a Gabardo vem sendo constantemente atualizada e modernizada, em
todos os seus setores, com inves     
veículos para melhor atender a
    
   
 
    Q    
Sérgio.
      !   cado de transporte tem ensaiado
8

Gabardo
atua com
frota
diversificada

uma recuperação. “Vejo o mercado bastante crescente, principalmente, nos últimos seis meses,
em todos os segmentos do trans K 74* 
atuamos em outros segmentos,
além do automobilístico em várias regiões do País.”
R%   ;   4#
tem mais de 3 mil veículos em
  ?4#  74*$4\
   
   
e capitais do Brasil, além do Mercosul, distribuídos estrategicamente. Além da matriz, o grupo
 +Y     ]    -

nários entre diretos e indiretos.
y        Y` 
passado e, para este ano, nossa
meta é superar este resultado”,
 !  4#
Sérgio destaca que investe
constantemente em novos equipamentos, tecnologias, treina       
dos serviços que prestamos aos
nossos clientes. Com relação a
      !    
   >   gas de maior valor agregado, assim como as que tiverem maior
tecnologia e logística.
PRÓ-INDUSTRIAL

TRIBUTOS

Decreto convalida
incentivos em Goiás
GOVERNO AGORA
VAI PUBLICAR OS
INCENTIVOS FISCAIS
EM VIGOR
1U  X0!  dor Marconi Perillo assinou o
decreto que convalida os incenti!   "   
mais uma etapa do cronograma
 *     +/0 
Congresso Nacional, e como de   !  +_0+
 &    
Com o decreto, Goiás “declara” os incentivos dados nos últi]0 1  
que vence em meados do ano, os
Estados darão publicidade a incentivos que estão em vigor e vão
        
+Y   &   !   
programas, aprovado na nova legislação. Em outubro, o processo
de convalidação dos incentivos
   >  &
Marconi observou que a convalidação é uma “página virada”.
K    y> Q   
 y   Q y$   
Estados historicamente se bene   '   Q
<    &   mento especial a cada um dos
representantes das entidades
empresariais, pelo “trabalho de
   Q  !   !  <   #  &  PRÓ-INDUSTRIAL

Reunião marca
assinatura do
decreto da
convalidação

   # 
Lúcia Vânia, “uma guerreira”, e
     %      )    fdy. “Valeu essa luta por Goiás.
1  !  
    Q
O vice-governador, José Eliton, sublinhou que o termo
y   Q    
 !   !    
Disse que os Estados, como Goiás, buscam o crescimento econômico, nos moldes do que já ocorreu em Estados como São Paulo.
Para o presidente da ADIAL,
Otávio Lage de Siqueira Filho,
o País deu um grande passo
na reorganização dos tributos,
mas a caminhada ainda está em
curso. “Não podemos perder o
        
que o desenvolvimento regional
alcançado até hoje por Estados
emergentes só será preservado
se mantivermos nosso empenho
  
!  Q
Para o presidente da Adial
Brasil, José Alves Filho, o decre-

to é “um marco” de desenvolvimento econômico para Goiás.
Ele relatou que a luta pela convalidação dos incentivos começou
+__/  #    
das compensações da Lei Kandir.
STF
O governo do Amazonas pediu no STF a inconstitucionalidade de vários dispositivos da LC
+/0  ! 2<+_01
):2Y_0X   >#   
do ministro Marco Aurélio, o governo do Amazonas argumenta
que os dispositivos violam o pac    !      (
Guerra Fiscal e trariam prejuízos
(   < 
A Advocacia-Geral da União
           nalidade das regras. Para o procurador da Fazenda Nacional
$}  !  
tem como objetivo “estancar a
     & 
   !   
        
zelar pela segurança jurídica”.
9
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ARTIGO - IN MEMORIAN

REINALDO FONSECA

ALEGRIAS E TRISTEZAS
DE UM ECONOMISTA
12
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Este espaço já estava reservado ao economista Reinaldo Fonseca há um mês. O
            
       ! 
"#   $% & o' %       (   %
 %  "%) *    & 
     * + & 
,  +   
 "  / " +_/+
terminava o curso secundário em
f R &    #!
 f      7   
        ( 
natal, Goiânia, onde nasci, em
+_H+  7 X0    
7] $ !! 
       f 
do Brasil, na cidade de Anicuns
  ! vado para o curso de Economia/
Administração da Universidade Católica de Goiás. Quando
  ff  
     U! Z & 
carreira no banco ou me tornar
        
decidi dar prioridade ao curso e,
não tendo como conjugar os dois
interesses, solicitei demissão do
banco, onde permaneci por menos de dois anos.
Anos depois, um amigo me
        mista, o que eu gostaria de ser.
7     
Z U 
A música comunica com Deus,
%  "   Z   
  U  "      
 Z    )  
minha vocação e determinação
     "    ( 
     +_/_  
   K         &   &
2. Alegrias  $   P  
      
de ter atuado, colaborado e assuPRÓ-INDUSTRIAL

mido a direção de grandes programas e projetos. Iniciou-se pelo
Fundo de Água e Esgoto, na CO:"4         
/0   " $# 
relevante aspecto social e de saúde comunitária. Seguiu-se o trabalho realizado na Secretaria da
Indústria, Comércio e Turismo
do Estado de Goiás, de completa
   

     tivamente, a entrada do governo
no processo de industrialização.
O governo teve a coragem necessária de constituir nova lei de
! ( U   # !
      butos, em especial o ICM. Fui o
   ! ]W0+ lhendo subsídios em lei similar
do Estado de Minas Gerais. Foi
realizado um estudo de viabilidade com municípios selecionados por alguma vocação industrial e concluímos que o primeiro
distrito planejado em Goiás deveria ser em Anápolis, daí surgiu
:)2)?   2"4\$   ! !  
Leonino Caiado
que designou a
C
CODEG para contratar o projeto

  !
Instaurado um sistema de
industrialização, com leis de incentivo, locais planejados a cargo
da Cia. de Distritos Industriais,
 !
      (
U          !  
Banco do Estado de Goiás/Car-

teira de Desenvolvimento. Paralelamente, o BEG/CD passou a se
responsabilizar pelo CEAG, primeiro braço do hoje Sistema Se#      
empresarial.
Este sistema tomou novos impulsos com o apoio do Progra K$*$"1;7$  4! no Federal. A CD/BEG ganhou
        ! 
atração de novos investimentos
agroindustriais, aumentando seu
poder de ação via repasse de vá  ?K7$)* \ 
a pena relatar uma decisão da
CD/BEG que resultou em enor # P  " Z
um jovem do Paraná, em torno
 XX   !    f  
propôs instalar um projeto de
agroindustrialização do milho.
O milho de Goiás era vendido
sem valor agregado. A ideia do
projeto era compatível com as
vocações agroindustriais do Sul/
Sudoeste. O empresário tinha
grande conhecimento do assunto, pois desde cedo trabalhava
  P         # >   ' 
       
  < !         Z   # diárias não havia. Era um grande
problema. Eu sempre entendi
que crédito para o desenvolvimento tem de suportar parte do
risco. Levei a proposta para a Di      
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aprovação, o que não aconteceu.
      
          nal do projeto, ou seja, a garan     >  
   !   % 
(:   f"4
permissão para submeter ao Senhor Governador uma decisão
 "  # 
  %   ta ao governador Irapuan Costa
Júnior que, com determinação,
concordou com a aprovação. Fi      Z     mava Alberto Borges, a empresa
R%    presarial é um dos maiores do
f 
Em resumo tive a oportunidade de participar ativamente
do processo de industrialização
de Goiás, que poucos acredita! 4    
      !  
trabalhador, mais uma vez, por
uma questão de reconhecimento,
menciono o nome de José Aquino Porto e seus companheiros da
FIEG.
Uma participação das mais
gratas para mim ocorreu em
X000$     K %     4!      vidou para debater o programa
“Cesta Básica”. Como economis    
nos quais haja contrapartida do
 #  >    !
nos casos de países “muito pobres”. Iniciado o debate, dirigido
por Giuseppe Vecci, a maioria
das propostas apresentadas era
de aumento dos itens da cesta
#> " U  
quando chegou a minha vez, a
 %>   K   
que a melhor iniciativa visando a
   # P  ação pura e simples do dinheiro
correspondente, podendo o recebedor gastá-lo onde lhe interes14

  )    !V   
de irregularidades que poderiam
ocorrer. O coordenador do debate, Vecci, avisou que iria levar
as duas propostas para o Senhor
4!          
K 7    tado meses depois pelo Governo Federal e assumido depois
pelos governos posteriores com
     $     

da FIEG, Pedro Alves, deu apoio
decisivo.
Fato que me honrou bastante
   ! :   f1:" X0+Y  
  >  7  = #   7    V$   :
 #      ! y7
  V$  6        & sentação em Brasília, por ocasião
        mento.
3. Tristezas e Revoltas –
Quando se levanta os indicadores econômicos e sociais do Brasil e os compara com o resto do
mundo, uma constatação apare   %   
entre os mesmos. O Brasil cresceu sua produção nos últimos
Y0          
no PIB e em outros indicadores
econômicos, mas nos indicado                
diversas classes sociais, chega a
y ! Q     
de nível superior que estuda o
tema.
O povo brasileiro, no seu con%      !  
obrigação de reverter, num mé  &   ]0     
       
uma realidade de respeito e justiça social, iniciando-se uma nova
era de entendimento social em
nosso País.
A prestação de serviço públi-

co na área social deve melhorar,
pois, prosseguindo como está,
envergonha e inviabiliza o País
como sociedade. A conjugação
de orçamento público, prestação
de serviços e planos e programas
de governo devem se alinhar,
metodicamente, para não gerar
  U#   >  de do serviço.
1     
     &    
   )2"4$
tradicional casa de poupança
     &    
 4 k "%+_W_ bemos carta elogiosa do Banco
Central concedendo-nos novas
  
 =     quidação baseada em prejuízo
   %>  
um Estado da Federação. Qualquer cidadão, com razoável co    
V  ># 
percebe que a manipulação do
#   >#      
  & 
V 
de constar do ATIVO os créditos
 )2"4$   
FCVS, posteriormente recebidos
        7| H00
 '  "       derais cometem seus enganos,
mas o correto seria responder,
juridicamente, por eles.
CONCLUSÃO
       >    # P   
    &    
de economista me proporcionou
mais alegrias do que tristezas.
Escrevi ao longo desse tempo
    X00   # 
pela imprensa, sendo dois deles
na Gazeta Mercantil.
7  &   
 U 
importantes trabalhos técnicos
que resultaram em mais progres4 > f   
sem dúvida, um dos elos da luta
pela industrialização goiana.
PRÓ-INDUSTRIAL

TERCEIRO SETOR

ADIAL Social busca
apoio ao esporte goiano
MAIS JOVEM BRAÇO
DE TRABALHO DA
ENTIDADE AMPLIA
ATUAÇÃO
O trabalho da ADIAL Social
já ganha respaldo entre as indústrias e entidades do terceiro
 *   !   
primeira reunião do ano, o novo
braço da associação tem buscado articular e atuar diretamente
com os vários segmentos sociais
e empresariais. A ADIAL Social
tem parceria de trabalho com
o Instituto Ambiental Global
?2)4\   &  
    "    
X00Y
A ADIAL Social vai aprovei    2)4 
já desenvolve projetos que atendem a comunidade e os colaboradores das empresas nas áreas
         
cultura, saúde, meio ambiente,
       gurança alimentar, cidadania,
dentre outros.
Neste primeiro momento,
a ADIAL Social e o IAG estão
buscando apoio das empresas
aos projetos esportivos no âmbito do Produzir, como destacou o presidente da organização
  7#    y7  senta muito mais do que o enPRÓ-INDUSTRIAL

Edwal Portilho, diretor-executivo da ADIAL, recebe esportitas: Davi, Clemilda e Fabrício

  
 (            
também investir em capacidade
e valores humanos e ainda integrar empresa e sociedade.”
1   #
    
  ! &  
suporte para competir inclusive
 !    ) ção de novos valores e compe  !!    >
oportunidade a jovens que não
teriam este acesso sem o aporte
das empresas.
”Outro ponto que merece
destaque e apoio da ADIAL
Social é que a economia local
       
dos recursos investidos pelas
empresas apoiadoras e os consequentes gastos dos atletas e
   #  mação de novos atletas”, disse

7#       gem da empresa e de seus pro    !    
positiva ao projeto esportivo,
onde a responsabilidade social
é reconhecida por seus colaboradores, pela sociedade e pelo
Poder Público.
Com este início de trabalho
na área, a ADIAL Social valoriza os atletas goianos, buscan  !     
  
!  

Neste sentido, recebeu as visitas dos esportistas Fabrício
   ?      !   <  <  )  qui aquático, tiro com arco),
:!   K ?%   \         ?  \
    ?" Z ;
Tambores) e Carlúcio Fraga
?    \
15

MARKETING & PRODUTOS

Hyundai

GSA
O tamanho das famílias brasileiras está
reduzindo com o passar do tempo. E para evitar
o desperdício de alimentos comum das grandes
embalagens, a Sandella lança a nova opção de
Sopão de 90 gramas, com a capacidade de quatro
porções nos sabores galinha caipira e carne. A
versão anterior, de 180 gramas, que ainda continua
nas gôndolas, faz seis porções. Outra novidade é o
tempo de preparo, que é de apenas três minutos. A
sopa, além de ser ótima opção nos dias mais frios e
chuvosos, é uma comida saborosa prática e leve.

A Hyundai divulgou mais informações sobre
o lançamento do HB20, edição especial Copa do
Mundo. De acordo com as informações que foram
divulgadas pela empresa, o modelo poderá ser
encontrado nas concessionárias a partir de R$
49.990, com preço máximo de R$ 65.990. Dentre
os mimos que serão vendidos com essa versão
especial do HB20, os compradores vão ganhar uma
bola Telstar 18, réplica do modelo oficial que será
utilizada na Rússia. Além disso, o carro também
será vendido com uma central multimídia com TV
digital e tela de boas-vindas com logos da Hyundai
e Copa do Mundo Fifa.

Teuto
Teuto celebrou 71 anos de trajetória durante o
VIII Encontro Nacional de Distribuidores e Parceiros,
em São Paulo, em paralelo à Abradilan Conexão
Farma, Laboratório é patrocinador Safira/Máster
do encontro há 14 anos. "Estamos celebrando
juntos 71 anos de uma história de sucesso”, destaca
o presidente do Conselho de Administração do
Laboratório, Ítalo Melo. O Teuto tem o maior
complexo farmacêutico da América Latina - com 110
mil m2 de área construída.
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Bunge
A Bunge Brasil anuncia o lançamento da marca
Vivali, que chega ao mercado com o objetivo
de oferecer alternativas mais saudáveis para a
indústria de alimentos. A marca surge com o
mote “Vivalimentos mais saudáveis” e segue
as tendências mundiais de regulamentação de
saúde, como teores reduzidos de saturados, livres
de parcial hidrogenado, livre de gordura trans e
ricos em fibras. A novidade vem para atender um
mercado cada vez mais consciente e preocupado
com a saúde.
PRÓ-INDUSTRIAL

Del Valle

Maggi
A Maggi, marca de sopas instantâneas,
cubos de sopa, ketchups, molhos, condimentos
e macarrão instantâneo da Nestlé, apresenta
a nova linha de caldos Equilibrium, que
apresenta uma redução de 31% de sódio,
quando comparados à versão regular da marca.
Disponível nos sabores carne e galinha, o novo
produto já está sendo comercializado nas redes
varejistas do país em dois formatos: 6 e 12
tabletes com preço sugerido de R$ 1,60 e R$
2,70, respectivamente.

Minuano
A Minuano lança no mercado
o detergente Minuano 3000, que
promete lavar mais de 3 mil pratos
por embalagem. Disponível nas
fragrâncias Neutro e Fresh, a marca
garante que o item lava 3212 pratos,
ao contrário das outras marcas do
segmento, que lavam entre 1200 e
1325. Com a novidade, a lavagem
de cada prato custa R$ 0,0008 - 30%
mais barato que a versão Minuano
1300, lançada recentemente. Ainda
presente no portfólio da marca, o
Minuano 1300 promete lavar mais
de 1300 pratos. Disponível em seis
variantes: Neutro, Fresh, Limão,
Maçã, Marine e Coco, a Minuano
garante que o item lava 1375 pratos.

PRÓ-INDUSTRIAL

A Coca-Cola Brasil segue a tendência do
mercado de sucos naturais e lança pela primeira
vez um produto da marca Del Valle em garrafas
de vidro no Brasil. Os sucos Del Valle 100%
Origens de maçã e de uva chegam ao mercado em
embalagens de 1,5 litro.
Trata-se de
primeira bebida
da empresa criada
dentro de uma
metodologia,
liderada pela
recém-criada área
de transformação
digital, que acelera
o processo de
desenvolvimento.

Velly
A goiana Velly aumentou o mix de produtos
com o lançamento do Macarrão Instantâneo Velly
Linguiça Calabresa com Pimenta. A novidade tem
nível de picância alta e é o primeiro macarrão
picante no mix da Velly. A marca que já contava
com os sabores Galinha Caipira, Carne, Carne
com Tomate e Galinha, agora ganhou o Linguiça
Calabresa com Pimenta. A novo sabor já está sendo
comercializado nas redes varejistas de todo o Brasil.

Espaço de divulgação de ações de
marketing e lançamento de produtos e
serviços de empresas associadas. Para
participar, envie texto e imagens para
proindustrial@adial.com.br.
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LEITURA EMPRESARIAL

CINCO SÉCULOS DA RIQUEZA NO BRASIL
História da riqueza no Brasil é ao mesmo tempo tão monumental quan       
Buarque de Holanda-Caio Prado. A diferença? São mais de quinhentos anos
relidos e explicados em nova chave. Pois para realizar a sua, Jorge Caldeira
serviu-se de disciplinas vizinhas, a antropologia e a econometria, enriquecendo interpretações que já vinha consolidando em obras anteriores.

56 MITOS DA LIDERANÇA (EM QUEDA)
Em Mitos da Liderança, Jo Owen derruba um a um, 56 mitos sobre a liderança
que fazem parte do senso comum e estão impregnados nas mentes de milhares.
  !  #&'  
'  *  + ; '<' < ; # 
respeito da liderança. O livro abre um novo horizonte sobre o tema e sacode o nosso
''  *'    

HISTÓRIA MONETÁRIA, POR GUSTAVO FRANCO
=  #<    ;>     @    '   KQW K'> X  Y&  Z    
 '  K'[ X   \    \    ;Y]\' ;Y ' @  \ ';Y 
#'X ;Y\' ^#K\_ ` \  ;Y 
  \'    K W{      

CONTROLE-SE: DINHEIRO É EMOCIONAL
As pessoas imaginam que o seu dinheiro está ligado à economia do país, ao emprego
atual, ao talento para os negócios ou às oportunidades da vida. Apesar de concordar que,
    +  X         {  @  
que o ponto crucial são as emoções. Em Dinheiro é emocional, o autor apresenta como
sua experiência o levou a entender sobre como o que controla nossas emoções também
  

TRIBUTOS E AGRONEGÓCIO
Importante questão relacionada a qualquer empreendimento diz
respeito à sua carga tributária, e isso não é diferente com o agronegócio brasileiro. O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos e onerosos do mundo, chegando a inviabilizar, por si só, diversos
empreendimentos. Diante desse cenário, o correto gerenciamento dos
tributos é peça fundamental na administração do empreendimento.
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OPINIÃO

A indústria no
debate eleitoral
O setor industrial brasileiro é um
dos mais relevantes no sistema es        zendo um elo entre o setor primário
  >       KP  
!(       
No entanto, a indústria brasileira
          delo de gestão pública que implanta
projetos de desenvolvimento que
    
     nomia carente de um amplo plano
estratégica. A Política Industrial Bra       X0+0
  !       !   !
alguns setores e abandonou praticamente todos os demais, e, desde
X0+H V     
P    
Neste ano eleitoral, muitos assuntos estarão no centro do debate,
como segurança, corrupção, desemprego, saúde e educação. São temas
       
eleição, os brasileiros estão mais preparados para questionar e avaliar a
posição dos candidatos.
)):2)*     % 
  #   volvimento econômico do País e do
Estado – visto que teremos também
eleições estaduais.
É preciso compreender que pas    
       
contas públicas na vida dos brasileiros e que, para sanar ou minimizar
este impacto negativo, será necessário um projeto nacional desenvol!
  ) P     
só ampliaram o buraco na vida privada, sem que o rombo das contas
públicas reduzisse e, na outra ponta,

PRÓ-INDUSTRIAL

!    
A sociedade já cobra que os governos atuem nas duas pontas para
promover o ajuste das contas públiZ   #       U#    &    ' 3 
na ponta das receitas, buscando acelerar o crescimento da economia, estimulando os negócios, para elevar a
receita de tributos.
"      
ADIAL, pois somos desenvolvimen    #  
P          (
presidente e, dos governadoriáveis,
   V
!   
mescladas com ajustes das despesas,
!     "   mação de mão-de-obra, regionalização e distribuição dos investimentos
e a captação de novos negócios para
Goiás para ampliar nosso hoje di!       
No entanto, em grande parte dos
& 
!  
optam pela adoção das imediatistas
P         ! 
curto prazo, as receitas de impostos,
        
e a geração de empregos. É previsível que os debates vão abordar o
%     
candidatos apresentem soluções inteligentes e plausíveis.
Já testamos demais os modelos
    
os projetos que serão melhores recebidos são os que apostem na capacidade da sociedade de produzir e
crescer. Aliás, trabalhadores e empresários estão no seu limite contributivo.
A indústria brasileira é uma
     &# 

margens de lucro e sem uma política industrial clara, o setor atua com
os juros mais elevados do mundo e
uma carga tributária amedrontado)     
      #  
      & 
produto brasileiro ser competitivo
neste ambiente de negócios interno
 !>! 
A ADIAL debaterá com todas
correntes políticas e candidatos, no
âmbito estadual e nacional, mani      '   #  
        
setor no País. Nos países desenvolvidos, suas indústrias são patrimônio nacional.
Temos a contribuir com os programas de governo a serem debatidos durante as campanhas, seja
       ! 
vamos apresentar nossas ideias e debater projetos.
Somos, como está descrito no
nome da entidade, pró-desenvolvimento, pois acreditamos que Goiás
mudou seu panorama econômico
  #    vestimentos na industrialização e no
agronegócio, graças aos incentivos
   U ]0 
) ):2)*        
  #    " do e do País, por isso, não tem ban         ) >
 P     3 
      !!   
        
imparcialidade, o que vamos manter em todo processo.

Otávio Lage de Siqueira Filho
é empresário e presidente da ADIAL
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A necessidade de
GOVERNANÇA TRIBUTÁRIA

nas organizações!
Somos especialistas em
governança tributária, atendendo
empresas dos segmentos industrial
e comercial, além de prestadores
de serviços. Temos sob nossa
gestão mais de R$ 70 milhões
em arrecadação de tributos
anualmente.
Com uma equipe de profissionais
especializados na legislação
tributária brasileira, orientamos
e estruturamos planejamentos
tributários que permitem a redução
da carga tributária de sua empresa
de forma legal, tornando-a mais
competitiva no mercado.

www.KBLCONTABILIDADE.com.br

contato@kblcontabilidade.com.br

62. 3515-1280

KBL CONTABILIDADE, transformando conhecimento em soluções seguras

