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Amvid convida Amvid conta para você Cursos Amvid 

Palestra coloca você 
em dia com o sistema

Especialização técnica 
chega a Minas

5º Tecnovidro em BH:
inscrições abertas!

‘eSocial’: prepare-se antes 
para sua adequação
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Chegou a hora de jogar!
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de cada país que participa do campeonato treina para mostrar ao mundo inteiro 
do que é capaz. Das várias frases que circulam em jornais, uma, além de mencio-
nada por técnicos e jogadores, foi também dita pela presidente Dilma Rousseff e 
pode ser muito bem aplicada à realidade empresarial: “Treino é treino. Jogo é jogo!”. 

Essa tese lançada pelo jogador Didi, um dos craques do futebol da década de 
1950, mostra que, por mais que a gente se prepare para uma situação, quando ela 
de fato acontece, há variáveis que não podem ser contempladas durante a prepara-
ção. Diante de todas as incertezas que se apresentam, por vezes, mesmo um time 
bem treinado e em sintonia perde um jogo. Ao mesmo tempo, times tecnicamente 
fracos e sem espírito esportivo chegam à vitória. Fato é que, mesmo cientes de que 
treino não ganha o jogo, todos continuarão treinando até que o campeonato acabe. 

Para que treinar se não temos a certeza da vitória? A resposta parece comple-
xa, mas é simples. Treina-se porque, se não conseguimos prever tudo que acon-
tecerá, pelo menos o que é previsível deve ser impecável! O juiz pode não dar um 
pênalti na partida, mas, se der, precisamos ter um jogador que faça uma cobrança 
perfeita para não perder a chance da vitória.

Aqui na Amvid, a qualificação de gestores e funcionários, com o intuito de prepa-
rá-los tecnicamente para produzir o melhor resultado, é constante. Acreditamos que 
é necessário treinar, treinar e treinar para evitar todos 
os problemas previsíveis dentro de uma empresa. Se 
a rotatividade é grande e o funcionário levará com ele 
conhecimento, isso faz parte da vida empresarial. As-
sim como no futebol, novos talentos surgem, pois não 
há um jogador insubstituível. Todos, insubstituíveis ou 
não, devem estar preparados para chutar e marcar o 
gol. A diferença entre o futebol e a vida empresarial é 
que, aqui, o jogo sempre continua!
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ENTREVISTAENTREVISTA 
Em agosto, tem Construir Minas

“
“

Ambiente de negócios 
criado pela feira é 

fundamental para o 
crescimento do setor

Divulgação

Victor Montenegro
diretor de Negócios da Fagga
victor.montenegro@fagga.com.br

Nos dias 6 a 9 de agosto, acontecerá 
a Contruir Minas/Minascon no Expo-

minas, em Belo Horizonte. A maior feira 
da construção civil de minas gerais é re-
alizada pela Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (Fiemg), com promoção e 
organização da Fagga - GL Events Exhibi-
tions.  Victor Montenegro, diretor de Negó-
cios da Fagga, entrevistado dessa edição, 
fala sobre as novidades da feira em 2014. 

Quais novidades estão sendo pre-
paradas para os visitantes da  Cons-
truir Minas 2014? — O Minascon/Cons-
truir Minas tem um novo parceiro: a Em-
brasil. Classificada como uma das maio-
res atacadistas do País, a empresa pos-
sui mais de 450 fornecedores em diversos 
segmentos. No ramo da construção, são 
mais 8 mil itens para o segmento de cons-
trução. A Embrasil levará para o even-
to, aproximadamente, trinta indústrias e 
parceiras de negócios, que representam 
grandes marcas do mercado.  Além disso, 
a programação do Minascon na 11ª Cons-
truir conta com palestras ministradas por 
nomes de peso, concursos, seminários, 
congressos e encontros de diferentes em-
presas, órgãos, entidades e instituições 
profissionalizantes do setor da construção 
civil. Sugiro a todos que confiram os deta-
lhes da programação no nosso site. Entre 
os concursos, a novidade é o Prêmio bim.
bon de Arquitetura. O seu ganhador terá o 
projeto executado dentro do Expominas , 
além da premiação de R$ 8 mil e R$3 mil 
para os 1° e 2° lugares, respectivamente.   

Qual é a importância desse evento 
para o setor da construção civil do Es-
tado de Minas Gerais? —É o evento de 
maior relevância para o setor de constru-
ção mineiro e está entre os cinco maio-
res eventos de construção do Brasil. O 
ambiente de negócios criado pela feira, 
gerado pela ampliação do relacionamento 
entre indústria e lojistas possibilitado no 
Minascon, é fundamental para o cresci-
mento do setor.

Já existe uma agenda de cursos 
programados para o período dentro 
da Construir? — Sim. Em 2014, o Mi-
nascon abrigará grandes eventos como 
o 13º Congresso de Materiais, Tecnolo-
gia, Meio Ambiente e Sustentabilidade na 
Construção; 2º Encontro dos Gestores do 
Sebrae-MG da Carteira da Construção Ci-
vil; Fórum de Lojistas da Associação dos 
Comerciantes de Material de Construção 
(Acomac)/3ª Convenção da Acomac Mi-
nas; Ilha da Infraestrutura; 1º Workshop 
de Desempenho;  e 5° Tecnovidro, promo-
vido pela Amvid, além dos cursos e con-
cursos. Veja a programação completa na 
página www.construirminas.com.br.

Qual é o valor do investimento e 
como participar da Construir/Minas-
con? — Os visitantes têm entrada fran-
ca, com possibilidade de se inscrever em 
diversos fóruns e palestras. O credencia-
mento para participação no evento já está 
aberto e pode ser feito gratuitamente em 
www.construirminas.com.br 
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ADMINISTRAÇÃO
      EM FOCO ‘eSocial’: preparar-se 

é o melhor caminho! 
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O esforço necessário para tornar um 
projeto ou um sonho em realidade é 

algo indescritível. Se o projeto em ques-
tão se tratar de uma empresa, a energia e 
força de vontade aplicadas, muitas vezes 
em gerações que se comprometem com 
a continuidade de um objetivo, é pratica-
mente impossível de medir.

Todo empresário está às portas de um 
novo momento de superação e reafirma-
ção de seus ideais. Cresce a expectativa 
das empresas, e principalmente dos co-
laboradores, que executam as atividades 
administrativas imprescindíveis ao seu 
funcionamento, sobre quais obrigações 
serão somadas às suas rotinas. 

O Sistema de escrituração fiscal digi-
tal das obrigações fiscais e trabalhistas 
(eSocial), em termos objetivos, modifica 
a forma como são prestadas informações 
obrigatórias ao governo, entre elas as 
decorrentes da contratação e utilização 
de mão de obra onerosa, com ou sem 
vínculo empregatício, as previdenciárias 
previstas na Lei 8.212, de 1991, e as de 
rendimentos pagos por si, sujeitos a re-
tenção na fonte.

O panorama atual consiste em infor-
mações encaminhadas para cada órgão 

governamental de forma individualiza-
da. Dessa forma, as pessoas jurídicas 
prestam conta de obrigações principais 
e acessórias periodicamente. 

Macroprojeto, o eSocial integra o Sis-
tema público de escrituração digital (Spe-
ed ), lançado em 2007, unificará todas 
essas informações em um único local de 
onde os órgãos públicos acessarão a par-
te que lhes couber.

A ilustração abaixo demonstra clara-
mente o modelo atual e o proposto.

Operacionalizar o eSocial é sepa-
rar todos os eventos necessários em 
três tipos: eventos iniciais, eventos de 
tabela e eventos periódicos e não pe-
riódicos. Apenas os eventos iniciais já 
demandarão esforço considerável: trans-
mitir ao eSocial (no formato exigido) todo 
o histórico funcional de colaboradores.

Antecipando situações
A experiência adquirida ao longo dos 

anos nos percalços da burocracia estatal 

Novo sistema 
modifica a 

forma como 
são prestadas 

informações 
obrigatórias ao 

governo

Modelo atual Modelo proposto

Fonte: TOTVS
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Marcelo Gonçalves Egydio
AMB Serviços
marcelo.egydio@ambservicos.net.br
Tels.: (31) 3295-0497 e 3295-1334
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nos ensina a antecipar algumas situa-
ções, como, por exemplo:

1 — A criação de uma obrigação 
acessória, historicamente, permeia infor-
mações redundantes que já foram infor-
madas em outras obrigações acessórias 
de forma fragmentada. Portanto, uma 
obrigação tão abrangente como o eSocial 
conviverá com uma grande quantidade de 
informações duplicadas, até a extinção 
das obrigações anteriores. Citamos, ape-
nas como exemplo, a Dacon. 

2 — O governo não divulgou, até o 
momento, qualquer modificação na legis-
lação trabalhista, previdenciária ou tribu-
tária, em decorrência da implementação 
do eSocial. Mas é evidente que o cruza-
mento dessas informações trará trans-
tornos para os empresários, principal-
mente para aqueles que não contam 
com uma assessoria contábil e jurídica 
eficiente.

3 — A revisão de processos e rotinas 
internas nas empresas será imediata. A 
rigidez em normas e controles internos 
deverá ser intensificada. Por exemplo, o 
comunicado de um acidente de trabalho 
deverá ser informado ao eSocial no dia 
útil seguinte à ocorrência. O aumento de 
salário de um colaborador será informado 
antes mesmo do fechamento da primeira 
folha de pagamento com a alteração.

4 — Os sistemas informatizados serão 
enormemente demandados, razão pela 
qual é recomendável o alinhamento com 
sua empresa ou estrutura de informática.

5 — Pessoas capacitadas para exe-
cutar, unificando toda essa complexida-
de. Praticamente todos os empresários 
vivem constantemente em busca de co-
laboradores minimamente aptos. E não 
encontram.

Cronogramas 
continuam abertos

O sistema Fenacom conseguiu a am-
pliação do prazo de implementação do 
sistema e o anúncio da exclusão inicial 
das micro e pequenas empresas. Isso 
traz algum alívio, mas, ao mesmo tempo, 
recente pesquisa da consultoria Thomson 
Reuters demonstra que, de 2 mil empre-
sas pesquisadas, 70% não iniciaram qual-
quer projeto interno de adequação.

Os cronogramas para instalação 
continuam em aberto. Foi publicada 
no Diário Oficial da União, em 5 de ju-
nho de 2014, a Circular nº 657/2014 da 
Caixa Econômica Federal, que trata do 
Projeto eSocial, prevendo seis meses 
de teste após a publicação do Manu-
al 1.2, que até a presente data não foi 
disponibilizado. As grandes empresas 
deverão cumprir a obrigação nesse 

prazo, enquanto as demais categorias 
de empregadores seguirão as especifi-
cidades de sua categoria de enquadra-
mento. 

Como diz o gerente do projeto eSo-
cial, Daniel Belmiro, “o segredo para uma 
transição tranquila é a preparação com 
antecedência”.
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>>>>>AMVID EM AÇÃO 

Divulgação

5° Tecnovidro leva vidraceiros a oficinas 
de treinamento em Montes Claros

O programa Tecnovidro, organizado pela Associação Mineira do Co-
mércio Atacadista, Varejistas e dos Beneficiadores do Vidro (Amvid), 

composto por quatro eventos realizados em cidades do Estado mineiro, 
começou os trabalhos da 5ª edição no dia 9 de maio, em Montes Claros.

O 5° Tecnovidro tem como principal objetivo atualizar os vidraceiros 
sobre situações de mercado, além de apresentar-lhes novidades em pro-
dutos e serviços que podem gerar melhorias e desenvolvimento para o 
setor. No Norte de Minas foram ministradas sete oficinas com a presen-
ça e patrocínio das empresas AGC, AlClean, Cebrace, Dorma, Guardian, 
Saint-Gobain e UBV. O evento contou também com a oficina especial 5 
principais erros de projetos de vidros temperados, ministrado pelo instrutor 
dos cursos do Senai Paulo de Tarso, Wellington Castro.

Os 95 participantes do evento contaram ainda com o trabalho do Sebrae regional, parceiro da Amvid  no evento, que disponibilizou 
várias cartilhas e instruiu os interessados sobre os programas existentes na instituição. Além disso, fez-se um levantamento de dados 
pelo Sebrae para servir de base na geração de ações específicas para os vidraceiros da região.

Veja as fotos do evento e aproveite para curtir a Fan Page da Amvid: www.facebook.com.br/amvidmg

Vidraceiros de Minas visitam 
a maior feira do setor vidreiro 
da América Latina

No dia 23 de maio, a Amvid levou 42 empresários e funcio-
nários do setor vidreiro de Minas Gerais à 11ª Glass South 

America. Além das novidades sobre vidros, acessórios, maqui-
nários e softwares, a caravana mineira participou do sorteio de 
um tablet e ganhou um brinde especial da patrocinadora dessa 
ação, a Saint-Gobain Glass. Fernanda Barbosa Andrade, fun-
cionária da Vidro Metro, sorteada, ficou com o tablet oferecido 
pela Amvid.  

As fotos já estão disponíveis no facebook da Amvid: 
www.facebook.com.br/amvidmg

Cris Martins
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É hora de treinar corte, 
lapidação e têmpera nas 
indústrias associadas à Amvid!

Reprodução/Abravidro

ANÚNCIOS DE 
MAQUINÁRIOS 
USADOS
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DEKOR VIDROS LTDA.
Vende máquina de lapidação periféri-
ca com 4 rebolos — TM4 (Z. Bavello-
ni, fabricada em 1998 e reformada 
em  2012) 
Contato: Leonardo Breaz — (31) 3712-
5297 e leonardo@dekorvidros.com.br 

 
PESTANA VIDROS
Vende 1 lapidadora Smart 6, 1 furadei-
ra Person Bouquet e 1 célula de pré-
aquecimento Tamglass2136
Contato: Albert — (31) 3389-1750 e 
albert@pestanavidros.com.br

BISEL VIDROS
Vende modeladora para rodas Caro-
preso (Argentina): lapida e bisota. Di-
âmetro Max. 2.000 e Min. 600 Tensão 
220 V/Trifásica, com gerador de vácuo 
e bomba de refrigeração. Dimensões: 
3.000 x 3.000 x 1.500 
Contato: Cristina Latorre — (31) 3073-
0507 e cristinaglatorre@gmail.com

Graças à parceira firmada com a Associação Brasileira de Distribuidores e Processado-
res de Vidros Planos (Abravidro), empresas associadas à Amvid poderão treinar seus 

profissionais nas áreas de corte, lapidação e têmpera. 
O treinamento Especialização Abravidro é dado dentro da própria empresa e é per-

sonalizado para a realidade tecnológica de cada parque fabril, levando em consideração 
que cada companhia possui um tipo de maquinário e um ritmo de produção. 

Nos meses de agosto e setembro, receberão a especialização a Bell Temper, Dekor 
Vidros, Divinal Mineira de Vidros, Temper Vidros e Vitral.  

Empresas interessadas em saber mais e em participar do treinamento pode-
rão entrar em contato com a Amvid pelo telefone (31) 2551-4447. 

Quer vender?
Anuncie aqui!
Contatos pelo tel. (31) 2551-4447 
ou contato@amvid.org.br



Cursos da AmvidAgenda
5° Tecnovidro em 
Belo Horizonte 

Estão abertas as inscrições para o 5° 
Tecnovidro em Belo Horizonte. O evento 
será realizado dentro da feira Construir 
Minas e terá, além das novidades das 
empresas Cebrace, Dorma, Guardian 
e Tec-Vidro, a participação da AlClean, 
AGC, Saint-Gobain e UBV.  Serão mi-
nistradas oficinas de atualização e capa-
citação direcionadas tanto às questões 
administrativas e comerciais, como à apli-
cação e desempenho de produtos recém-
-lançados por essas empresas na Glass 
South America, no final de maio. 

O Tecnovidro será no dia 8 de agos-
to, sexta-feira, das 8 às 18 horas. Após 
o evento, os participantes poderão visitar 
os estandes dos expositores e, claro, fina-
lizar a visita no estande da Amvid, onde 
poderão se confraternizar com os instru-
tores e parceiros da associação.

A inscrição dá direito à participação 
em todas as oficinas do 5° Tecnovidro, 
alimentação, certificado de participação e 
brinde especial do evento.

Para mais informações e inscrições, 
acesse www.amvid.org.br ou ligue (31) 
2551-4447. 

Investimento 

1 Participante: R$ 90
2 Participantes: R$ 150
3 Participantes: R$ 165
Acima de 4 Participantes: R$50 
por participante

Curso INTENSIVO de 
Especialização em 
Instalação de Vidros 
Temperados e Especiais 

Na última semana de julho, vidraceiros 
de todo o Estado de Minas Gerais poderão 
participar do Curso INTENSIVO de Espe-
cialização em Instalação de Vidros Tempe-
rados e Especiais promovido pela Amvid 
em parceria com o Senai Paulo de Tarso. 
Essa modalidade intensiva foi desenvol-
vida visando a profissionais que residem 
fora da Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte e não podem se ausentar por longos 
períodos para buscar a capacitação. 

Durante as quarenta horas de treina-
mento, o profissional, que já tem de ter 
conhecimentos básicos sobre vidros, 
aprende, de forma prática, a instalar bo-
xes frontal e de canto, janelas de quatro 
folhas e guarda-corpo. 

Para participar, é necessário ser maior 
de dezoito anos, ter concluído o Ensino 
Fundamental e demonstrar conhecimento 
mínimo sobre vidros por meio de prova de 
conhecimento específico em vidros e nor-
mas técnicas. 

Para se inscrever, basta solicitar a fi-
cha de inscrição escrevendo para conta-
to@amvid.org.br ou telefonando para (31) 
2551-4447. 

Investimento

R$ 30 (inscrição)
R$ 450 (matrícula) 

AMVID convida 
para palestra 

eSocial: preparar sua empresa para as 
mudanças é a melhor estratégia

A Amvid convida os proprietários das 
vidraçarias de Minas Gerais para a pa-
lestra sobre o Sistema de escrituração 
fiscal digital das obrigações fiscais e 
trabalhistas (eSocial). O evento está 
agendado para o dia 7 de agosto, às 19 
horas, na Construir Minas, no Expominas 
(Av. Amazonas, 6.200, Gameleira, Belo 
Horizonte).

Essa ação tem como objetivo abrir o 
diálogo sobre a importância do eSocial, 
que integra o Sistema público de escri-
turação digital (Speed) e unificará todas 
as informações obrigatórias destinadas 
ao governo — veja mais informações nas 
páginas 4 e 5 deste informativo. 

Marcelo Gonçalves Egydio, professor 
na formação de profissionais de base para 
empresas desde 2004, contabilista há 
quinze anos e responsável pela assesso-
ria sobre eSocial da AMB Serviços, será 
o palestrante do tema e, após o evento, 
estará à disposição dos associados da 
Amvid que participarem da palestra para 
dar mais informações sobre o assunto.

Informações e Inscrições: 
(31) 2551-4447 

Investimento

R$ 25 (associados)
R$ 70 (não associados)


