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ȱ ¤ȱ âȱ ǰȱ ȱ ¡ȱ Ě³¨ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ¡ȱ ³¨ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ³¨ȱ
ao momento ideal para realizar investimentos. Na outra ponta, falȱȱȱȱøȱȱȱȱȱ³äȱȱ
reaquecer a economia. Um sistema político combalido, com centenas de agentes públicos e privados denunciados e, muitos, presos
ȱȱ³ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
modelo econômico foi atingido, nos últimos anos.
Apesar dos pesares, a economia se reconstrói, reestrutura em
silêncio. As empresas passaram – muitas ainda passam – por sufoǰȱ£ȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱ¡ǰȱ£ȱȦȱ
elimina-os. As indústrias têm conseguido, parcialmente e em ritmo
ǰȱ ǯȱȱ Çęǯȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
comércio enfrenta problemas maiores. Em Goiás, por exemplo, foram criadas mais de 8 mil novas vagas na indústria, no fechamento
ȱȱǰȱȱȱȱŗŖȱȱȱȱȱ³ǯȱȱmércio varejista, o número de trabalhadores formais registrado encolheu. No total do setor, somando atacado, foram criadas menos de
ŗŖŖȱȱȱǯȱȱ³¨ǰȱȱàȬ ȱȱȱ³ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¹ȱȱȱ
saudáveis, além de entrevistar um cientista político para avaliar as
³äȱȱŘŖŗŞǯ
Leandro Resende, editor.
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CONSUMO

Brasileiros buscam
alimentação saudável
INDÚSTRIA ESTÁ
ATENTA A ESTE
MERCADO DE
R$ 63,5 BILHÕES
Oito a cada dez brasileiros
ęȱ ȱ ȱ ³ȱ
ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ
saudável. A pesquisa, realizada
pela Fiesp, aponta que 71% dos
ȱ ęȱ ȱ
preferem produtos mais saudáveis, mesmo que tenham de
pagar mais caro por eles. Com
PRÓ-INDUSTRIAL
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ȱ ³äȱ Çȱ
ȱøȱȱ³¨ǰȱȱsumidores compreendem mais
o que comem e buscam produtos mais saudáveis.
Os números do mercado de
alimentos saudáveis já motivam
ȱ ³äȱ ȱ dústria para ampliar o mix de
produtos no segmento. Segunȱ ³¨ȱ ȱ ǰȱ ȱ
mercado de alimentos saudáveis, no Brasil, deverá movimenȱ Ǟȱ Ŝřǰśȱ äȱ ȱ ǰȱ
¡¨ȱȱŖǰŞƖȱȱ³¨ȱȱ
ano passado. Foi considerado
no estudo da consultoria, todos

os produtos que tenham “ingreȱ¨ȱ¤ȱdos ou reduzidos, suplementos,
livres de glúten ou lactose, com
características saudáveis adicionadas e orgânicos.”
A pesquisa da Fiesp, que ouviu 3 mil pessoas com mais de
ŗŜȱȱȱŗŘȱäȱlitanas brasileiras, tem margem
de erro é de 1.8 ponto porcentual, e comparou com os resultaȱȱȱǰȱȱŘŖŗŖǰȱ
Çȱęȱȱȱ
ȱ ³ȱ ȱ mento do consumidor. Segundo a entidade, apesar da consta3
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CONSUMO

³¨ȱȱȱȱȱ¹ȱ
buscado se alimentar melhor, a
ȱęȱȱ³äǱȱ ȃȱ ³¨ȱ ȱ ȁȱ
comido demais’ aumentou nos
últimos sete anos, passando de
śŘƖȱ ȱ ŘŖŗŖȱ ȱ śŜƖȱ ȱ ȱ
passado. Na hora de escolher
entre um alimento mais saudável e outro com melhor sabor,
61% admitiram preferir aqueles
mais saborosos – alta de cinco
ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ
ȱ ŘŖŗŖǯȱ ȱ Çȱ ȱ ȱ
que consideram a comida saudável muito sem gosto também
·ȱęǰȱȱśŚƖȱȱŘŖŗŖȱ
ȱśŘƖȱȱŘŖŗŝȄǰȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Laticínios Bela Vista, Luiz Cláudio Lorenzo, o mercado consumidor esta em busca constante
por produtos com apelo a sauǯȱ ȃȱ ǰȱ
estamos muito atentos a este
movimento. Nossos departaȱǰȱȱȱ
ǭȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ
para pesquisar e desenvolver
4
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ȱȱȱ³¨ȱ
e a busca em satisfazer a necessidade de um consumo de
alimentos mais saudáveis, com
ótima qualidade e sabor.”
Segundo Luiz Cláudio, a empresa está frequentemente consultando nutricionistas e médicos, além de consumidores via
redes sociais e pesquisas. “Nos
últimos anos, colocamos no
mercado vários produtos com

"A cada ano, estamos
buscando lançar produtos
com apelo à saudabilidade.
Em breve teremos mais
novidades para colocar na
mesa dos consumidores”
Luiz Cláudio Lorenzo,
Diretor da Piracanjuba
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embalagens inovadoras, como
o primeiro leite longa vida com
tampa de rosca na caixa; produtos com grande apelo nutricional e funcional, como bebida
¤ȱ ȱ ȱ ȱ ³Ǽǲȱ ȱ
produto para intolerantes a lactose, como o primeiro leite zero
lactose no Brasil, além de várias
ȱ³äȱȱlizamos no mercado.”
Outro relatório que monitora
este mercado é o da agência de
¹ȱ Ǳȱ ȃ³¨ȱ ¤ȱ Ȯȱ ¹Ȅǯȱ ȱ
estudo revela que a queda da
Ě³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
de trabalho informal apontam
ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱ³¨ȱȱ
ȱǰȱĚdo positivamente a capacidade
de compra. Além disso, a alta
do emprego deve proporcionar
um cenário mais otimista para o
segmento.
“Com isso, é esperado um aumento do consumo de produtos
ȱ ¤ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ¨ȱ
mais caros e vinham sofrendo com
ȱȱȱ³Ȅǰȱ£ȱȱàǯ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ
mais acentuado em produtos sau¤ȱ ȱ ȱ ¨ȱ
ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ
investimento de pequenas empresas na área, com destaque para suplementos ou marmitas saudáveis.
“Apesar dessas empresas terem
ȱ ǰȱ ȱ ¨ȱ ·ȱ ȱ
mercado simples, uma vez que os
ȱ ¨ȱ ¨ȱ ǯȱ 1ȱ ȱ
ȱęȱȱ¨ȱȱÇ£ǯȄ
Estudo da Euromonitor, a tendência para alimentos embalados
é prevalecer os que possuem o poder de transformar categorias de
produtos ao mesmo tempo em que
fornecem crescimento sustentável
e relevância às empresas que conseguem obter sucesso nessas novas
ideias.
PRÓ-INDUSTRIAL
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Consumidor está
cada mais exigente

"A Creme Mel preza pela transparência com
o consumidor”, Pedro Carneiro, CEO da Creme Mel
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
Carneiro, destaca que os consuǰȱ ȱ Ěȱ ȱ
ȱ ȱ ¥ȱ ³¨ȱ ȱ
meio digital, têm se tornado cada
vez mais exigentes e buscam uma
³¨ȱ¹ȱȱȱȱȱȱȱ³ǯȱ
“Com todas essas transforma³äǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ³äǰȱ
se adaptando às necessidades do
consumidor em busca de satisfa³¨ǰȱ øȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
em unir todos esses benefícios, a
ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ŗşŞŝȱ ȱ ȱ ęȱ
ȱ ³¨Ȅǰȱ ȱ ǰȱ saltando que a empresa é hoje a
maior indústria nacional de sorvetes, “porque oferece produtos de
altíssima qualidade e preza pela
¹ȱȱ³äȱtricionais em seus rótulos, valorizando a importância de produtos

relevantes para o dia a dia desses
Ȅǰȱęȱȱ¡ȱ
ȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱ¡ȱ
portfólio de produtos saudáveis
ęȱ ȱ äȱ cionais e internacionais de regula³¨ǰȱ ȱ ȱ ȱ
em sabores e texturas, atendendo a
todos os gostos.
A FORÇA DA INTERNET
Na pesquisa realizada pela
ǰȱȱŘŖŗŖǰȱȱȱȱȱ
ȱ ǻŚŖƖǼȱ ȱ ȱ
ȱ¨ǰȱŗşƖȱȱȱȱȱŘŖƖȱȱ·ȱ
ou nutricionistas.
“No ano passado, a internet se
tornou a principal fonte de infor³äǰȱȱŚŖƖȱȱ³¨ǰȱ
ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ŘŚƖȱ ȱ ·cos e nutricionistas responderam
por 18%”, traz o estudo .
5
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CONSUMO

Comida só
perde para
religião na
internet
ȱȱȱȱǰȱ
normalmente, saudáveis, só perdem
em volume de tráfego para mensaȱǯȱȱ·ȱ³¨ȱȱ
ȱȱ ȱǰȱ
ȱ ǰȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ
Ě¹ȱ ȱ ³äȱ ȱ
na internet e redes sociais é uma
tendência clara. O Locomotiva é um
£³¨ȱȱȱ·ȱ
e dados no mundo digital.
Vivemos a era gourmet, com
ȱ ³¨ȱ ȱ Ěȱ
ȱȱȱȱǯȱȱpresas se inserem neste movimento
ȱ³ȱȱȱȱ
ǯȱ1ȱȱȱȱȱ ·ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱǱȱ ȃȱ
ȱ ȱ ¨ȱ ǰȱ mos mudando também. Estamos
trabalhando para acompanhar as
preferências dos consumidores e
oferecer cada vez mais produtos
com menos calorias. Queremos dar
às pessoas as bebidas que elas deǰȱȱȱ¨ȱȱǯȄ
No Brasil, diz Alberto, temos um
¤ȱȱȱȱęǰȱ
pois os brasileiros adoram o sabor
ǯȱ ȃȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ³¨ȱ ȱ ³øȱ ȱ ǰȱ
·ȱȱȱȱ³ȱȱȱ³¨ȱȱǰȱȱ
vezes antes sequer de o consumidor
experimentar. A Coca-Cola Brasil
está oferecendo mais produtos em
embalagens menores e mais convenientes porque estamos convictos
de que é possível garantir bons resultados no negócio e atender à demanda das pessoas por um estilo de
vida mais equilibrado.”
6
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“Tornar-se uma empresa de bebidas cada vez
ȱȱęȱ
entender melhor nosso
consumidor, que está
no centro do nosso
negócio”
Alberto Batista,
diretor do Grupo José Alves

Nas gôndolas dos supermercados, a expectativa é que, em dez
anos, os consumidores passem a
procurar por produtos mais nutriti-

vos e sem conservantes. “Cada vez
mais, o consumidor vai buscar infor³¨ǰȱȱȱ³ȱȱ¡ȱ ȱ
da indústria para que entregue qualidade e transparência na composi³¨ȱȱȄǰȱȱȱȱ
ȱ ȱ ǯȃȱ midor hoje valoriza além da nutri³¨ǯȱȱȱȱȱǰȱȱgem dos alimentos, se ele é empático
e se conversa com o que ele busca”,
pontuou Renata Ramos, pesquisadora em Bioquímica de Alimentos e
Alimentos Funcionais.
Ao pé da letra, “rótulo limpo” é
ȱ³¨ǯȱȱȱǰȱȱȱ
ǰȱ ¨ȱ ȱ ȱ ęnalidade de passar mais claramente
e com maior simplicidade as infor³äȱ ȱ ȱ ³¨ǰȱ ·ȱ
de priorizar ingredientes naturais
ou ainda que passaram por poucos
ȱȱȱ³¨ǯ
A Anvisa encerrou a primeira
etapa de consulta à sociedade sobre advertências nas embalagens
ȱȱȱ³ȱȱǰȱ
³øȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ǻ Ǽǰȱ ȱ ¨ȱ ȱ
³äȱ ȱ àȱ ȱ lagens é necessária, levando em conȱȱȱȱȱȱ³¨ȱ
¨ȱ¨ȱǯ
PRÓ-INDUSTRIAL
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ADIAL-LOG

ITN Transportes renova
frota e amplia atuação
COM 30 VEÍCULOS E ESCRITÓRIOS EM GOIÁS (MATRIZ) E RIO DE JANEIRO,
OPERADORA LOGÍSTICA AVALIA "POSSÍVEIS NOVOS NEGÓCIOS"
Apesar da crise no setor de carȱ ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ
empresa especializada em transporte, armazenagem e logística,
conseguiu nos últimos dois anos
manter o faturamento, perspectiva
que deve repetir neste ano. O diretor da empresa, Cláudio Francisco
ǰȱȱȱȱȱ¨ȱ
deixou de investir, promovendo re³¨ȱȱȱȱȱǯȱ
ȃȱȱ¹ȱȱȱȱ
ȱȱÇȱ·ȱȱ³¨ǯȱȱȱ
é de continuar na nossa especialidade, porém com olhos voltados para
ÇȱȱàȄǰȱęȱ
Cláudio.
ȱ ȱȱȱȱȱȱ
ŗşşŚǰȱȱ ¦ǰȱȱ³ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ¡ȱ
ǯȱȱŗşşśǰȱȱȱȱęȱȱ
ȱȱ¡ǰȱȱȱȱ ǯȱ
ȱ ŗşşşǰȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
ȱ Çȱ ȱ ęȱ lados – transporte, armazenagem e
³¨ǯȱ
ȃȱŘŖŗŘǰȱęȱȱàpria em Aparecida de Goiânia, em
terreno de 10 mil metros quadraǰȱ ȱ ¤ȱ Çȱ ȱ ŚǯŖŚŖȱ
ȱ ǯȱ ȱ ȱ
área para que os clientes que fazem
armazenagem, montar escritório
ȱ ȱ ęǯȱ ȱ ȱ ȱ
conta com 53 colaboradores”, disse
ȱȱȱ ǰȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱȱȱǰȱȱȱ
de 30 veículos, entre pesados, semiPRÓ-INDUSTRIAL
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pesados e leves.
ȱ£ȱȱȱtal, coletamos e reaproveitamos
toda água da chuva que cai sobre
os mais de 3.500 m² do telhado do
armazém e plataforma por meio de
um sistema que permite armazenáȬȱȱȱ¡ȱȱ³¨ǰȱȱ
capacidade para 50 mil litros.
7
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NOTAS INDUSTRIAIS
2° FÓRUM GOIÁS
Reiterando o compromisso
do setor produtivo com o
desenvolvimento, o presente e o
futuro de Goiás, no último dia 5
ȱǰȱ ǰȱ·Ȭ
GO, SecoviGoiás, Sicoob
ǰȱȬ ǰȱ ȱǰȱȱ
 ǰȱȱȱȱ
ȱǰȱȬ ǰȱǰȱ
 Ȭ ǰȱ  ȱȱ
ȱȱȱ ³¨ȱ
ȱȱŘķȱàȱ ¤ȱȱ
ǯȱ£ȱȱàȱ
ȱ ¤ǰȱȱ³¨ȱȱ
com conferências dos renomados
ȱȱǰȱȱ
ǰȱȱȱàȱȱȱ
ȱȱǰȱȱ
³ȱȱȱȱȱ
painel da conjuntura brasileira, dos

pontos fortes e sensíveis de Goiás
e apresentaram um conjunto de
medidas e políticas públicas com
potencial de efetivamente melhorar
a competitividade do Estado nos
à¡ȱŚȱȱŞȱǯȱȱ
presentes ao evento integrantes
dos setores político, empresarial,
classista e cooperativista de Goiás.

PETROBRÁS
A diretoria executiva da
¤ȱȱȱȱ
ȱ³¨ȱǻǼȱȱ
¥ȱÇȱȱ³ȱȱǯȱȱ
øȱȬȱǻŜǼȱǰȱȱȱ
dará mais detalhas em uma coletiva
ȱǯȱȱǰȱȱ
comunicado ao mercado explica
que o mecanismo visa dar
¡ȱȱ¥ȱ¨ȱȱ
Çȱȱ³ȱȱȱȱȱ
a atual prática de reajustes diários
ȱȱȱ³¨ǯ

MAIS ESSA
¨ȱȱȱȱ
ȱ ȱȱȱȱȱ
ȱ£ȱ³¨ȱ
indébita tributária. Este é o
ȱȱřĶȱ³¨ȱȱ
ȱȱȱ ³ǰȱ
ȱȱ ȱȱȱ
empresários condenados nesta
³¨ǯȱȱ¨ȱȱȱ
tema sobre o qual havia divergência
ȱȱ ǯȱȱśĶȱȱ¤ȱ
havia decidido que trata-se de
¹ȱȱ¨ȱǯ

INCENTIVOS: IN 1411
ȱ ³¨ȱǰȱ
ȱŗŚŗŗǰȱȱ£ǰȱȱȱ
última segunda-feira, suspende a
³¨ȱȱ³¨ȱȱ ȱ
de beneficiários dos programas
£ȱȱǰȱȱȱ
governo do Estado, em meio a crise,
ȱ³ȱȱŘŖŗśȱȱȱȱ
ŘŖŗŜǯȱȱȱȱȱ
ȱǯȱ¨ȱ¡ȱ
goianos empresários preocupados.

A NOVELA DA TABELA DE FRETE
Criticado por todo setor
produtivo, a tabela do frete teve
reajuste e foi recebido, entre
os caminhoneiros, como uma
ȱ£³¨ǯȱȱȱȱ
aplicado sobre um conjunto de
tabelas feito às pressas, no auge da
³¨ȱȱǯȱȱ
governo, as empresas e os próprios
caminhoneiros apontam erros e
exageros nelas.

8
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ȱȱȱ ǰȱȱ
Otávio Lage de Siqueira Filho,
fez o encerramento do evento e
agradeceu aos organizadores,
ȱȱøȱȱŘķȱàȱ
Goiás e destacou a importância de
se discutir, de forma responsável
e madura, o presente e o futuro de
Goiás e do Brasil.

@adialgoias
@adiallog
@adialgoias
@adiallog
adialgoias
REDES SOCIAIS DA ADIAL
ȱȱ ȱȱ
ȱǯȱ·ȱȱǰȱ
ȱ ȱȱ Ȭ ȱ¤ȱ
¨ȱȱ¤ȱȱȱ
anos, passa agora a contar com
ȱ ȱȱ ǰȱȱȱ
proposta de divulgar mais as
³äǰȱäȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱ·ȱ
ȱÇȱ³ȱȱ
ȱȱȱȱȱ ǰȱ
 ȱȱȱǰȱ
 ȱàȱȱ ȱ
Social. Adicione e divulgue
ȱ³ȱȱȱȱ
empresa.
PRÓ-INDUSTRIAL
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PIB: TRIMESTRE PÍFIO
ȱȱ ȱ
ȱȱÇȱǻ ǼȱȮȱȱ
soma de todas as riquezas
produzidas – fechou o
segundo trimestre do ano
ȱȱȱŖǰŘƖȱȱ
³¨ȱȱȱǰȱ
na série com ajuste sazonal.
Esse foi o sexto resultado
ȱàȱȱ³äȱ
negativas consecutivas nessa
³¨ǯȱȱȱ
ǰȱȱ ȱ£ȱǞȱ
ŗǰŜşřȱ¨ǯȱȱ³¨ȱ
ȱȱȱ ȱ
Brasileiro de Geografia e
Çȱǻ  Ǽǯ
Os dados indicam que a
ligeira alta foi determinada
ȱȱȱ³ȱȱ
teve desempenho positivo de
ŖǰřƖǰȱȱȱ øȱ
registrou queda de 0,6% e a
agropecuária, estabilidade.
ȱ³¨ȱȱȱ
ȱȱŘŖŗŝǰȱȱ
crescimento foi de 1% no
segundo trimestre deste
ano, o quinto resultado
positivo consecutivo nessa
³¨ǯȱȱøȱȱ
ȱ³ȱȱŗǰŘƖǰȱ
enquanto a Agropecuária
ȱȬŖǰŚƖǯ
ȱ³¨ȱ¥ȱǰȱ
o consumo das famílias
cresceu 1,7% – o quinto
ȱȱȱ³ȱ
ȱ³¨ȱȱȱȱ
trimestre do ano anterior.
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STF declara que terceirização
irrestrita é licita e constitucional
ȱȱȱȱ
ǻǼȱȱȱøȱȬ
ǰȱřŖǰȱȱȱ£³¨ȱ
irrestrita é lícita e constitucional,
cabendo até mesmo para os
processos que ingressaram no
¤ȱȱȱ³ȱ
ȱ³¨ȱȱȱŘŖŗŝǯȱ
O projeto teve como um dos
grandes defensores no Congresso o
empresário e ex-deputado federal
ǰȱȱǯ
Em um quadro de sete votos
ȱǰȱȱȱȱȱ
decidiram que mesmo a atividadeȱȱȱ³¨ȱȱ
³ȱȱȱ£ǯȱȱ
cenário, professores universitários,
médicos em hospitais, jornalistas
ȱ³äȱȱȱȱ
a partir de uma terceira empresa,
normalmente com custos mais
baixos às empresas contratantes.
Estudo promovido pela Central
qȱȱȱǻǼȱ
demonstra que os trabalhadores
£ȱȱŘśƖȱȱ
em salários e que trabalham
ŝǰśƖȱǻřȱǼȱȱȱȱȱ
empregados e ainda ficam menos
de metade de tempo no emprego.
Luís Roberto Barroso esclareceu
ao final do julgamento que a
¨ȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
processos transitados em julgado.
Em seu voto o ministro Celso
ȱȱȱȱȃ³ȱȱ

produtos de empresas brasileiras
se tornam custosos demais, a
tendência é que o consumidor
busque os produtos no mercado
estrangeiro, o que a médio e
longo prazo afeta os índices da
economia e os postos de trabalho”,
engrossando o caldo da narrativa
preconcebida do abate de direitos
sociais em tempos de crise
econômica.
ȃȱ£³¨ȱ£ǰȱ
ǰȱ·ȱȱ³¨ȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ
do grande capital, o qual possui
ȱ³¨ȱÇȱ
ȱȱ³¨ǯȄȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱ ȱ£ȱ
ȱȱȱȱȈ Ȉǯ
A ministra Cármen Lúcia
·ȱȱȱ¨ȱ¤ȱ
£³¨ȱȱ£³¨ȱȱ
ȱȱ³äǱȱȃȱ£³¨ȱ
¨ȱ·ȱȱȱȱ£³¨ȱ
do trabalho nem viola por si a
dignidade do trabalho”, embora
esteja diretamente ligada ao
aumento de demandas trabalhistas
ȱ£ȱȱřŖƖȱȱŚŖƖȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ
ligadas as empresas terceirizadas,
conforme apontou o ministro
do tribunal, José Roberto Freire
ǯ
9
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MARKETING & PRODUTOS

Unilever

Sandella
A Sandella, marca
da GSA, aumenta sua
gama de produtos com
o novo Amendoim
Sandella. A novidade já
está sendo comercializada
em embalagens de 60g
e marca a entrada da
fabricante na categoria
de snacks. Segundo a
empresa, o amendoim é sem pele, torrado e salgado.
Atualmente, a Sandella apresenta em seu portfólio
misturas para bolo, macarrão instantâneo, sopas,
pipocas de microondas, farofas, temperos e milho
para pipoca.

Leão
A marca de chás Leão lança em todo o país
dois novos sabores da sua linha premium de chás
Senses: Laranja, Gengibre & Pimenta Rosa e Papaia,
Cenoura & Laranja. A linha Senses vem em um
sachê transparente, que permite uma experiência
em sabores, cores e aromas, segundo a marca.
Os produtos serão vendidos em embalagens com
10 sachês, de 2,2g cada, que rendem 200 ml de
chá cada um. Os novos sabores da linha Senses se
juntam aos blends Amora, Mirtilo & Baunilha; Mate,
Cereja & Hibisco; e Maracujá, Laranja & Gengibre.

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.

12
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O Compra Unilever (www.compraunilever.
com.br) é uma loja virtual exclusiva para lojistas
que vende grandes marcas como Dove, Omo,
Rexona, Hellmann’s, Kibon, Ben & Jerry´s, entre
outras. É possível comprar produtos Unilever 7 dias
por semana, 24 horas por dia e ainda aproveitar
promoções exclusivas. Para participar, basta o
lojista cadastrar-se no site, selecionar os produtos
que precisa, escolher a forma de pagamento – que
pode ser boleto antecipado, faturado ou cartão
de crédito – e finalizar o pedido. Com o Compra
Unilever o lojista pode aproveitar descontos
exclusivos, conhecer mais sobre os produtos da
marca, pesquisar preços, navegar entre as listas
sugeridas e obter dicas valiosas para vender mais.

BRF
A companhia de
alimentos BRF anunciou
nesta segunda-feira (3)
os executivos que vão
compor as posições de Vice-Presidência de Finanças
e de Relações com Investidores, Vice-Presidência
de Planejamento Integrado e Vice-Presidência de
Estratégia, Gestão e Inovação. Os nomes são Elcio Ito,
Leonardo Dallorto e Rubens Pereira, respectivamente.
A nova estrutura organizacional foi aprovada em
reunião do Conselho de Administração no dia 31
de agosto. Elcio Ito assume a Vice-Presidência de
Finanças e de Relações com Investidores, posição
que estava sendo ocupada interinamente por Lorival
Luz, Vice-Presidente Executivo Global. Ele ingressou
na BRF em 2011 e em 2017 ocupou interinamente
o cargo de Vice-Presidente Financeiro por seis
meses. Em outubro do mesmo ano, assumiu como
Vice-Presidente de Planejamento Integrado, com
responsabilidades sobre áreas de Planejamento
Integrado, Commodities, Logística Internacional e
Inteligência de Mercado.
PRÓ-INDUSTRIAL

06/09/2018 19:08:33

Heinz
Inédito no Brasil,
o ketchup Heinz
Bacon & Cebola
Caramelizada
chega às lojas de
todo o Brasil em
grande estilo. Para
lançar o produto, a
marca escolheu a
hamburgueria Big Kahuna, que idealizou o 6°
Bacon Day Festival em homenagem ao Dia do
Bacon, celebrado mundialmente entre agosto
e setembro. O evento será relizado de 1º a 9 de
setembro, aberto ao público, que poderá provar
em primeira-mão o novo Ketchup Heinz Bacon
& Cebola Caramelizada junto às novidades
desenvolvidas pela hamburgueria para a
ocasião.

Coca-Cola
Há muito a Coca Cola busca inovar não só
seus sabores, mas também em seus produtos. A
companhia possui os mais variados artigos, dentre
eles, roupas, sapatos, decorações e até garrafas
térmicas. E foi no concurso da Elite/Desal que a
marca levou o primeiro lugar em seu novo design
de garrafas. Inspirada nas bolhas de gás da bebida,
a novidade apresenta em sua superfície formas
circulares que auxiliam também na usabilidade
do produto, tornando a peça mais ergonômica.
Ela estará disponível em quatro versões: original,
zero, stevia e light, que procura fazer referência
aos sabores mais famosos.

Nestlé
Depois de fazer sucesso em países como Japão e Inglaterra, o KitKat Ruby
finalmente chega ao mercado brasileiro. Com o lançamento, a Nestlé amplia o
portfólio da marca no país. O KitKat Ruby traz uma cobertura de chocolate Ruby,
naturalmente rosa, resultando em um sabor frutado e cítrico.Elaborado a partir
de um processo de fermentação especial do cacau Ruby, o novo chocolate rosa é
considerado o quarto tipo de chocolate existente no mundo, depois das versões
ao leite, branco e amargo. KitKat Ruby chega ao Brasil no tradicional formato “4
fingers”, em uma linda embalagem cor-de-rosa que remete à cor do chocolate.

Cargill
A Cargill anunciou ontem que planeja investir R$ 550
milhões na construção de uma fábrica de pectina HM em 2019
no Brasil, segundo comunicado da empresa. O investimento faz
parte de um plano da companhia para fortalecer e diversificar
seu portfólio de pectina, agente texturizante “versátil”, à base
de frutas cítricas, usado na produção de compotas, sucos
e bebidas lácteas. O Brasil foi escolhido para abrigar a fábrica, entre outros fatores, porque tem um
suprimento abundante de frutas cítricas, em momento em que a Cargill – uma gigante global de trading
e processamento de grãos – tem focado também na diversificação de produtos de maior valor agregado,
como ingredientes alimentícios.
PRÓ-INDUSTRIAL
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ENTREVISTA

MARCOS MARINHO

O Congresso terá
renovação mínima
14
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O professor, pesquisador e consultor em Comunicação Política, Marcos Marinho Queiroz, é pontual:
toda eleição é diferente uma da outra. E, em 2018, teremos um processo eleitoral muito relevante para
sociedade brasileira e para o setor produtivo, pois vivenciamos sérias crises econômica – prolongada
recessão – e política. Para Marcos Marinho, que pesquisador em Comunicação Política no doutorado em
Ciências da Comunicação no ISCTE (Instituto Universitário de Lisboa) e mestre em Comunicação pela
FIC/UFG, aponta que o elemento passional continua decidindo mais os votos que o racional. O especialista aponta que as mudanças feitas na legislação não favorecem em nada uma renovação do Congresso
Nacional, que só poderá ocorrer de verdade se tiver uma reforma política no futuro – e só vai ocorrer se
ȱ¨ȱȱȱǯȱęȱȱȱȱȱȱ¡ȱ¥ȱàȬ Ǳ

Qual a diferença das eleições
de 2014 para 2018?
ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ·ȱ
diferente das que lhe precederam e será também das que
ȱ¨ǯȱȱȱǰȱ
para além de eventuais mudan³ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ
- como bem vimos nos últimos
anos com as minirreformas
eleitorais -, há sempre um contexto diferente que impacta
diretamente nos humores dos
eleitores e no tipo de comu³¨ȱ ȱ ¨ȱ £ȱ ȱ
candidatos que se pretendem
ǯȱ ȱ ŘŖŗŚȱ ¤ȱ ȱ
um cenário complexo, tenso,
ȱ £³¨ȱ ȱ ·ȱ
sobre a classe política, mas ainda eram menores do que aquilo
que vivemos hoje. Neste ano
temos elementos mais radicais
e explosivos do que no pleito
ǰȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ
sobre as possíveis escolhas dos
eleitores.
Neste começo de campanha, o debate de propostas (no nacional e
estadual) ainda não avançou. Os
ȱȱȱęȱȱȱ
segundo plano. A personalização
tem sido maior que as ideia? Os
atores e suas tendências não as proPRÓ-INDUSTRIAL
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"O caso mais
grave do processo
eleitoral brasileiro: a ausência de
atenção e critérios
na hora de eleger
o Legislativo.”
postas, ocupam mais espaço que os
partidos? Por quê?
Grande parte do eleitorado brasileiro, e de várias partes do mundo,
se vale muito mais de elementos
passionais do que racionais na hora
ȱęȱȱǯȱȱ¨ȱralmente ocorre primeiramente em
ȱ ȱ ȱ ę³¨ȱ ȱ
o personagem e só depois com suas
propostas e programas de goverǯȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ
ȱȱȱÇȱȱäȱ
i
a do coletivo,
onde os “líderes” e
ȃȄȱ ¨ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱǰȱ³äȱ
e partidos, o encantamento pela persona suplanta o entendimento de
que em sociedades complexas apeȱȱ³¨ȱȱ·ȱ£ȱȱ£ȱȱȱäȱÇǯȱ1ȱȱȱ·ȱȱ
a maior parte da “cultura” política
adquirida pelas pessoas advêm dos

ȱ£ȱȱäǰȱ
jornais e agora pela web. Recortes
ȱȱ¡äȱȱȱȱęguras públicas do que suas ideias,
em um tipo de frenesi estético que
¨ȱ ȱ ³ȱ ȱ äȱ
mais aprofundadas sobre ideologias
e projetos.
O desenvolvimento e industrialização de Goiás estão muito atrelaȱȱȱęȱǰȱ
que gera empregos, atrai indústrias
e dá competitividade ao produto
local. No Executivo, a maioria dos
candidatos melhor posicionados
faz a defesa dos programas. No entanto, o legislativo é decisivo neste processo. Essa importância do
Legislativo e seus candidatos, para
este e outros temas, não podem ser
captadas em campanhas. Como votar por um legislativo forte? Serão
vários eleitos, suas plataformas e
ȱ ęȱ ǰȱ ȱ ȱ
dos eleitores nem tomam contato?
Este é, a meu ver, o caso mais
grave do processo eleitoral brasileiǱȱȱ¹ȱȱ³¨ȱȱ·ȱ
na hora de eleger o legislativo. Reȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
votam usando uma estratégia clara
para otimizar as lutas com as quais
ȱ ȱ ęǯȱ Ȭȱ ȱ
ȱ ȱ ȃ³äȄȱ
sobre os candidatos ao Executivo
e dispende-se pouca ou nenhuma
energia para pesquisar e conhecer
aqueles e aquelas que se colocam
ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ
ǯȱ ȱ ¥ȱ ¹ȱ ȱ
15
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empenho dos eleitores, e das características do nosso processo eleitoral, o voto legislativo acaba sendo
ȱ ȱ ȱ ³ȱ
– em geral nos casos de parlamenȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ¤ȱ
ȱ ȱ ę³¨ȱ ȱ
mente dos eleitores -, ou, como
ȱȱȱȱŚřƖȱȱ
ǰȱȱęȱȱ¨ȱȱ
ȱ ³¨ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ¨ǯȱ ȱ
forma é impossível acreditar que
construiremos um legislativo forte
e coeso para defender nossos interesses nas esferas municipal, estadual e federal.
ȱ ęȱ ȱ ęȱ ȱ
de campanha, em parte, afasta o
empresário do debate e planos de
governo, visto que este não compõe a maior massa de eleitores e
já não “alimenta” as campanhas?
¨ȱȱȱǯȱȱęȱȱ
ęȱȱȱȱ
ȱ ęȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ
Çȱ ³¨ȱ ȱ ¤ȱ
que aportavam grandes somas de
dinheiro em algumas poucas campanhas. A maior parte dos empre¤ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
para candidatos que lhes eram pró¡ǯȱȱ³¨ȱȱdo e atores e campanhas políticas
ainda ocorre de forma atomizada,
·ȱ ȱ ³äȱ ȱ ¡dade. Considero que há mais poȱȱ³¨ȱȱ ȱ·ȱ
ȱȱ³äȱȱȱ
que fecham apoio a determinados
agentes políticos por entenderem
ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ
nos debates sociais e econômicos,
mas acredito que empresários e
empresárias que entendem a im¦ȱȱ³¨ȱȱȱ¤ȱ
Çȱȱȱ£³¨ȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ¨ȱ £ȱ
ȱ ȱ ǯȱ £ȱ
ȱȱȱęȱȱȱ
mais proximidade aos candidatos
ȱȱęǯ
16
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"A maior parte
dos empresários
não doava ou doava pouco para candidatos que lhes
ȱà¡ǯȄ
Nas eleições o Brasil segue uma
tendência (sem mostrar preferência ou vantagens) do que ocorre no
mundo no que se refere a posicionamento? Na Europa e nos EUA?
ȱȱȱȱȱȱ
pesquisa, e através dos vários autores e autoras que tenho lido, é impossível acreditar que o que ocorre
no cenário político-social do Brasil
¨ȱȱȱĚȱȱȱ ȱ ȱ äȱ ȱ delos também experimentados nos
EUA e Europa. Vivemos hoje um
ȱ ȱ ¡³¨ȱ ȱ ȱ
nos coloca em tempo real como parÇȱȱ³äǰȱȱȱȱ
em várias partes do mundo, porém,
de um modo geral, vivenciamos
ȱ ³äȱ ȱ ȱ to integral dos fenômenos e sem a
maturidade que os locais possuem
ȱȬǯȱ ȱȱȱrar algumas expectativas e medos
ȱȱȱ¨ȱȱdos, e que acabamos por transportar para nossa realidade cotidiana
mesmo quando nosso contexto é totalmente diferente daquele onde fomos colher tais referências. Somos
Ěȱ ǰȱ ȱ ¨ȱ vemos e desenvolvemos as ferraȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ěências na mesma velocidade. Sobre
o mundo ainda, as contas públicas
¨ȱǯȱȱøȱȱǰȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ęǰȱ
mas trouxe um forte peso para as
contas públicas, principalmente,
para o Brasil.

O que governo federal, com um
·ęȱ ¤ȱ ¤ȱ ¤ȱ ǰȱ
pode propor e fazer de diferente
do que se faz hoje?
ȱȱȱǱȱȱ
ȱȱ·ȱȱ¨ȱȱseram a cortar onde realmente é necessário, nas benesses que o Estado
concede a grupos e indivíduos dentro de sua própria estrutura. Além
ǰȱ ·ȱ ¨ȱ ȱ àȱ ȱ
prática paternalista que os governos dispensam a algumas empresas e segmentos do mercado, em
detrimento dos pequenos e médios
empresários que sofrem para manterem-se vivos. Como o sacrifício
ȱ ȱ Ěȱ ȱ ǰȱ ȱ
acaba por pagar a conta. Os vários
projetos de poder que no Brasil se
ȱ ¨ȱ ¡ȱ ³ȱ
para projetos de governo que fossem capazes de nos tirar dessa marcha rumo ao desastre.
A reforma política pode ser feita
no próximo mandato? Encaminha
para uma renovação de nomes no
Congresso? Sem renovação, a reforma política terá sucesso?
¨ȱȱȱȱȱÇȱȱ¨ȱȱȱǯȱȱ ȱ ³¨ȱ ȱ gresso Nacional tende a ter um nível
Çȱȱ³¨ȱàȱȱȱ³ȱȱȱǰȱȱ
isso tende a se agravar. Esperar que
os próprios parlamentares alterem
ȱȱȱȱȱȱęȱ
é, a meu ver, inocência. Cabe aos
ȱǰȱȱ³äȱȱtivos civis o debate sobre o tipo de
sistema político que queremos e as
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ·ȱ
ȱȱ³¨ȱȱ³¨ȱÇǰȱȱ³¨ȱȱȱ ȱ ³¨ǰȱ £³¨ȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ
midiáticas que deveriam se prestar
ȱȱ³ǰȱ¨ȱȱȱlho de propaganda para governos e
mandatários que exercem o poder.
PRÓ-INDUSTRIAL
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NEGÓCIOS

Mitsubishi comemora
20 anos da fábrica de Catalão
FÁBRICA PRODUZ A
PICAPE L200 DESDE
1998. OUTROS QUATRO
MODELOS SÃO
PRODUZIDOS EM GOIÁS
ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ǰȱȱ¤ȱȱŘŖȱȱȱ
³¨ȱȱ¤ȱȱ¨ǯȱ
ÇȱȱŗşşŞȱȱŗŚǯŖŖŖȱŶǰȱ
ȱȱȱȱ³äȱȱ
ȱȱȱȱŘŖŖȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ŘŚŝǯŖŖŖȱ Ŷȱ ȱ
área construída. Além da picape, a
ȱ£ȱȱȱȱ
ǰȱȱȱǰȱȱ£ȱ
ȱȱ·ȱřŖȱȱäȱ
de veículos simultaneamente. Nestas duas décadas, mais de 500 mil
carros já foram entregues.
Nesse tempo, a marca lembra
que diversos programas de am³¨ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ŘŖŖŖǰȱ ȱ ¡ǰȱ ȱ ³¨ȱ ȱ
Ǟȱ ŗŖŖȱ äȱ ǻȱ ȱ ȱ Ǽȱ £ȱ ȱ
³ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
³¨ȱȱȱȱȱǯȱ ȱ ŘŖŖŚǰȱ ȱ Çȱ
ȱ Çȱ ȱ ³¨ȱ ȱ £ȱȱȱǰȱȱȱ
ǯȱ ¤ȱȱŘŖŖŝȱǻȱȱȱŗŖŖȱ
ȱÇȱȱ£Ǽǰȱȱ
ampliada a área de solda de carȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ
ŘŖŖȱǯ
ȱ Çȱ ȱ ŘŖŖŞǰȱ ȱ ¤ȱ
³ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ Śȱ
Flex, sendo este o primeiro veículo
bicombustível da marca no munǯȱȱ¹ǰȱȱȱĚ¡Çȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻȱȱŜȱĚ¡ȱȱǼȱȱ
¥ȱŘŖŖȱȱǻȱȱPRÓ-INDUSTRIAL
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ȱȱŚ¡ŚȱĚ¡Ǽǯȱȱ·ǰȱ
a área construída chegou a quase
100.000 mŘ.
ȱŘŖŗŖǰȱȱȱȱȱ¡¨ȱ ȱ Ǟȱ ŗǰŗȱ ¨ȱ tou a chegada de novos modelos às
linhas de montagem e, novamente,
ȱ³äǯȱȱŘŖŗŗǰȱȱȱ
ȱ³ȱȱȱ£ȱǰȱ
ȱŘŖŗřǰȱȱȱȱȱ
fábrica de motores da marca fora
ȱ ¨ȱ ǻȱ ȱ ŜŖǯŖŖŖȱ sores já foram entregues desde en¨ǼǯȱȱŘŖŗřǰȱ³ȱȱ³¨ȱ

ȱǰȱȱÇȱȱàȱ
£ȱȱȱ·ȱ¨ȱǰȱȱ
ŘŖŗŚǰȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
nacionalizado.
ȱ ŘŖŗśǰȱ ȱ ȱ ȱ
nova planta de pintura, capaz de
pintar até 10 cores em um úniȱ ǯȱ ǰȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¨ȱ
conta com uma área construída
ȱ ŘŚŝǯŖŖŖȱ Ŷǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ŗǯŘŗŖǯŖŖŖȱ Ŷǯȱ ȱ ȱ ȱ ŘǯŖŖŖȱ
empregos diretos e 500 indiretos,
ȱşřƖȱȱ¨ȱȱȱniente da própria cidade.
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IDEIA DE BRASIL
KďƐĞƌǀĂĚŽƌƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽĚĂƌĞĂůŝĚĂĚĞƉŽůşƟĐĂĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕WĞĚƌŽDĂůĂŶƉĂƌƟĐŝƉŽƵĚĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ůĂŶĕĂŵĞŶƚŽĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽWůĂŶŽZĞĂůĞĂƚƵŽƵ
como ministro da Fazenda durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Por meio
ĚŽƐĂƌƟŐŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐŶĂĐŽůƵŶĂƋƵĞĂƐƐŝŶĂĚĞƐĚĞϮϬϬϯŶŽũŽƌŶĂůKƐƚĂĚŽĚĞ^͘
WĂƵůŽ͕ĞůĞĂŶĂůŝƐĂŽĐĞŶĄƌŝŽƉŽůşƟĐŽĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽĚŽƉĂşƐŶŽƐƷůƟŵŽƐϭϱĂŶŽƐ͘

VOZ CRÍTICA
ĐŽŶŽŵŝĂ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůͲƵŵĂĚĂƐǀŽǌĞƐĐƌşƟĐĂƐŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĐŽŶƚƌĂĂĨĠĚĞƐŵĞĚŝĚĂŶŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐŽŶƚƌĂĂŵĂƚĞŵĂƟǌĂĕĆŽĚĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ
da Economia - é muito pouco divulgada no Brasil. Esta coletânea reúne doze
ĂƌƟŐŽƐ͕ŽŝƚŽĚŽƐƋƵĂŝƐƐĆŽƚƌĂĚƵĕƁĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽƐŶƵŶĐĂĂŶƚĞƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐ
em português; os outros quatro são trabalhos escritos por pesquisadores
brasileiros especialmente para esta obra.

OS REPLICÁVEIS
Será que a reinvenção radical é a chave para o sucesso no mundo de hoje, em
ritmo de mudança acelerado? Olhando os a resultados de algumas das empresas com
melhor desempenho, a resposta é não. Com base em estudos de muitos anos, abrangendo mais de 200 empresas, Zook e Allen mostram como algumas das empresas
mais conhecidas do mundo combinam um modelo de diferenciação central com a
velocidade, a adaptabilidade e a simplicidade para erguê-lo ao topo.

FINANÇAS NA PRÁTICA
O mundo passa por diversas mudanças e de forma acelerada. O ambiente empreƐĂƌŝĂůĠƵŵĚŽƐŵĂŝƐĂƟŶŐŝĚŽƐƉŽƌĞƐƐĞĐĞŶĄƌŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĞŵŝŶƚĞŶƐŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͕ĞǆŝŐŝŶĚŽŵƵŝƚŽĚŝŶĂŵŝƐŵŽĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞĚĞƐĞƵƐĞǆĞĐƵƟǀŽƐ͘EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ŝŶǀĞƐƟƌŶŽ
ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂƚŽƌŶŽƵͲƐĞĞƐƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂƐƵĂƐŽďƌĞǀŝǀġŶĐŝĂĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ͘ 
proposta deste livro é abordar os mais importantes aspectos associados às decisões emƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐĚĞĨŽƌŵĂĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌĄƟĐĂ͘

O FIM DOS CHEFES
Colaboradores tendem a seguir e agir pelo exemplo de quem os conduz.
ůŝĚĞƌĂŶĕĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞǀĞŝŶƐƉŝƌĂƌăĂĕĆŽ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽĂƉĂƌƟƌĚĞǀĂůŽƌĞƐ
ƐſůŝĚŽƐĞĠƟĐŽƐĐŽŵŽĐĂĚĂĨƵŶĕĆŽĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂĂƟŶŐŝƌŽƐŽďũĞƟǀŽƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘ĂƚƵĂĕĆŽĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌƟŵĞƐĞƐƚĄŵƵŝƚŽ
além dos resultados, mas na capacidade em estabelecer relacionamentos
saudáveis dentro do ambiente do trabalho.
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OPINIÃO

A força do produto
e da indústria goiana
ȱ³¨ȱȱȱtrial goiano é recente quando se
ȱ ȱ ȱ ¡¨ȱ ȱ dústria nacional. Goiás conta com
fábricas modernas, construídas,
em sua maioria, nas últimas duas
ou três décadas, com equipamenȱ £ȱ ȱ ȱ ¨ȬȬȱȱȱȱ¡¨ǰȱ
ȱ£ȱȱęǯȱ
Essa fase da nova economia
goiana, caracterizada pela con³¨ȱ ȱ £³¨ǰȱ ȱ
ȱȱ³ȱȱȱ
primário do Estado, com fartura
ȱ ³¨ȱ ¤ȱ ȱ neral, em um primeiro momento, que abasteceu com sobras as
fábricas pioneiras instaladas no
Estado. Nos últimos anos, nossa
øȱȱęȱȮȱȱ
passos além do previsto – avan³ȱ ·ȱ ȱ ȱ res, como fármaco-químico, automobilístico, entre outros.
Além do impulso produtivo
dos polos ligados ao agronegócio
ȱ ¥ȱ ³¨ǰȱ ¤ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ęȱ
ǰȱ ȱ ȱ Çǰȱ ȱ
consolidaram as vantagens competitivas do Estado.
ȱ ³ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
¤ȱȱȱȱę³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ
no território – pois na maioria
dos Estados brasileiros, o setor
industrial é concentrado em duas
ȱ¹ȱäȱǯȱęȱ ȱ Çȱ ȱ ¤ȱ
polos industriais no Estado, nossa indústria é considerada jovem,
com as fábricas pioneiras desta
PRÓ-INDUSTRIAL
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nova safra estando ainda entre a
ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ liar – enquanto nos Estados tradicionais, as fábricas mais antigas já
chegam e até ultrapassam a quinȱ³¨ǯȱ
Neste contexto positivo, a
 ȱ ǻ³¨ȱ àȬȱ ȱ ȱ ¤Ǽȱ
ȱ³äȱȱde para o setor industrial goiano – seja na defesa contínua de
uma política tributária com programas que desonerem a produ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ
ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ
empresariais. Neste caso, além da
ȱ ȱ ȱ £ȱ
e Fomentar, a entidade mantém
ȱ ȱ àǰȱ ¤ȱ sável por buscar parcerias e vaȱ ³ȱ ȱ ȱ ÇȱȦȱȱȱȱȱ
ȱ ęȱ ȱ ȱ
¨ȱȱ¡ȱȱ³ȱpetitivos diante dos concorrentes
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ³äȱ ȱ
 ȱ àȱ Ȯȱ ȱ ȱ
seguros e Clube de Compras, por
exemplo – mostram que o caminho é acertado e as indústrias que
ȱȱ³ȱȱȱ¨ȱ
já obtém resultados em várias áreas do seu negócio.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
produtos industrializados em
¤ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ
em todo mercado nacional. Es³ȱȱȱȱ
do produto goiano, que tem um
histórico de várias décadas produzindo excelentes marcas que
³ȱȱȱȱ ¤ȱȱ-

sil e no exterior.
ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ àȬ ȱȱȱȱ¤rio goiano está atualizado com o
que pensa o consumidor. As fábriȱȱ³¨ȱȱǰȱcipalmente de alimentos, já adapȱ ¥ȱ ³ȱ ȱ
do consumidor, que hoje prioriza
qualidade de vida e buscam consumir produtos mais saudáveis.
O que poderia parecer uma mu³ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ęȱ ȱ ȱ Ȯȱ ȱ ¨ȱ ·ȱ
uma onda, mas uma tendência
consolidada – exige agilidade de
toda equipe de desenvolvimento,
ȱȱȱ³¨ȱȱȱ
posicionamento da marca.
As indústrias goianas fazem
ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ
consumidor, pesquisa e investiǯȱ ¨ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ
embalagem, mas um conteúdo
novo no mix das fábricas que
tende, para muitos setores, direcionar o futuro das marcas. A
 ȱȱȱȱȱ
³¨ȱȱȱȱǰȱ
atendendo às demandas vindouras dos industriais, está aberta a
³äȱȱȱȱȱ
o setor.
Colocamos o tema em destaȱ ȱ àȬ ȱ ȱ ȱ
continuidade com novas pautas,
pois é importante neste momento
orientar e disseminar novas tendências que possam agregar valor
ao produto local.

Otávio Lage de Siqueira Filho
é empresário e presidente da ADIAL
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