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ENTREVISTA

CALÇADOS ESPORTIVOS

A venda de artigos e calçados esportivos deve al-
cançar R$ 16,3 bilhões em 2014, crescimento de 
8% em relação a 2013. O consumo por habitante 
desses produtos será, em média, R$ 95,91, ante 
R$ 92,30 no ano passado.

Irmãos e sócios nos negócios, os proprie-
tárias da Pekeno Pé, Richardson Giordani e 
Graziani Giordani, produzem 600 pares de 
calçados infantis ao dia. A marca foi funda-
da em janeiro de 2006. 

Através do projeto Nova Serrana Mais Sustentá-
vel, que conta com o apoio do Sindinova, a 14ª 
Fenova dedicou espaço à cultura local. Os visi-
tantes assistiram a espetáculos durante os três 
dias. 

A 14ª Fenova gerou ótimos negócios para o polo calçadista de Nova Serrana. Segundo a orga-
nização, lojistas e visitantes de todo o país percorreram, nos três dias de feira, os 100 estandes 
montados no Centro de Convenções do município. Os empresários do polo apresentaram os 
lançamentos da coleção primavera/verão 2015. Destaque para a inovação e designer dos pro-
dutos apresentados na Fenova, como as rasteiras com strass (pedras brilhantes), os forros e os 
estampados das sandálias. Calçados masculinos, infantis e esportivos também foram expostos 
e chamaram a atenção dos lojistas. Os visitantes elogiaram a estrutura e a organização da feira. 
Foi o caso da compradora de produtos acabados, Janice Tony, de Jaraguá do Sul (SC).

A abertura da 14ª Fenova contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o presidente 
do Sistema FIEMG, Olavo Machado Júnior e da FIEMG Regional Centro-Oeste, Afonso Gonzaga; o 
gerente regional do Sebrae/MG, Antônio Augusto Viana; o presidente da Abicalçados, Heitor Klein; 
o prefeito de Nova Serrana, Joel Martins; o Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico do 
Estado, Antônio Eduardo Leite; a Secretária de Desenvolvimento da Produção do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Heloísa Menezes, além de lideranças políticas, convi-
dados, representantes de entidades, lojistas e expositores.
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EDITORIAL

14ª FENOVA

O Jornal Sindinova traz na edição 
17 as informações sobre a 14ª Feno-
va, realizada entre 12 e 14 de agosto 
no Centro de Convenções de Nova 
Serrana. Os empresários do polo cal-
çadista apresentaram os lançamen-
tos da coleção primavera/verão 2015. 

Destaque para a inovação e designer 
dos produtos apresentados na Fenova, 
como as rasteiras com strass (pedras 
brilhantes), os forros e os estampados 
das sandálias.

Conversamos com lojistas e exposi-
tores. Os empresários do polo elogia-

ram a organização e a circulação de 
pessoas ao longo dos três dias de feira. 
Proprietário de uma loja, José Dorval, 
que veio de Manaus (AM), saiu satis-
feito da feira. Ele comprou 15 mil pares 
de calçados na 14ª Fenova.

A 14ª Fenova dedicou espaço à cul-

tura local. Através do projeto Nova 
Serrana Mais Sustentável, que conta 
com o apoio do Sindinova, os visitan-
tes assistiram a espetáculos durante os 
três dias de feira.

Boa leitura!

Além de apresentar as tendências 
da moda primavera/verão aos 
lojistas de todo o país, a 14ª Fe-

nova dedicou espaço à cultura local. 
Através do projeto Nova Serrana Mais 
Sustentável, que conta com o apoio 
do Sindinova, os visitantes assistiram 
a espetáculos durante os três dias de 
feira. Destaque para a apresentação de 
um monólogo, exibição do grupo de 
capoeira e street dance, do violinista 
Wilner Lucas e da Lira São Sebastião.

Segundo o diretor do Sindinova 
e um dos coordenadores do projeto, 
Emerson de Oliveira Freitas, as apre-
sentações teve como objetivo divulgar 
à cultura local. “Os artistas são de Nova 
Serrana. Nossa intenção foi mostrar o 

trabalho realizado pela Casa de Cultura 
e do Conexão Afro, iniciativa que visa 
divulgar o universo afrodescendente 
no município e na região”, conta.

As Secretarias Municipais de De-
senvolvimento e de Educação colabo-
raram com as apresentações.

PROJETO
O Plano de Futuro para uma Nova 

Serrana Sustentável é fruto da produ-
ção coletiva de cidadãos que, motiva-
dos pela reflexão sobre os problemas 
e potenciais da cidade em que vivem, 
ajudam a construir uma proposta 
de desenvolvimento local em que as 
questões econômicas, sociais, ambien-
tais e culturais estivessem direciona-
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das à promoção da qualidade de vida 
das gerações presentes e futuras. 

O Plano de Futuro foi construído 
a partir da definição de seis áreas es-
tratégicas: Educação, Saúde, Trabalho, 
Patrimônio Cultural e Natural, Esporte 
e Lazer e Segurança.

PARCERIA
O Plano de Futuro conta com a par-

ceria do SEBRAE Minas Gerais, Siste-
ma FIEMG (Federação das Indústrias 
do Estado Minas Gerais, SESI, SENAI, 
Instituto Euvaldo Lodi e Centro Indus-
trial e Empresarial de Minas Gerais) e 
com o Sindicato Intermunicipal das In-
dústrias de Calçados de Nova Serrana 
(SINDINOVA).

Participantes do projeto Nova Serrana Mais Sustentável no estande montado na 14ª Fenova; os visitantes conheceram o trabalho desenvolvido pela iniciativa
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14ª FENOVA

A 14ª Fenova, maior feira de cal-
çados de Minas, gerou ótimos 
negócios para o polo calçadista 

de Nova Serrana. Segundo a organiza-
ção, lojistas e visitantes de todo o país 
percorreram, nos três dias de feira, os 
100 estandes montados no Centro de 
Convenções de Nova Serrana.

Os empresários do polo calçadista 
apresentaram os lançamentos da cole-
ção primavera/verão 2015. Destaque 
para a inovação e designer dos produ-
tos apresentados na feira, como as ras-
teiras com strass (pedras brilhantes), 
além dos forros e dos estampados das 
sandálias. Calçados masculinos, infan-
tis e esportivos também foram expos-
tos e chamaram a atenção dos lojistas.

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes da Silva, agradeceu a presença 
dos visitantes. “Quero parabenizar os 
empresários do polo, diretores e co-
laboradores do Sindinova pelo empe-
nho e dedicação. Obrigado a todos que 
confiaram em nosso trabalho”, diz.

LOJISTAS

Em busca de novidades e das ten-
dências do próximo verão, a 14ª Feno-
va recebeu lojistas e visitantes de todo 
o país. De Jaraguá do Sul (SC), foi a 
primeira vez que a compradora de pro-
dutos acabados, Janice Tony, visitou à 

A abertura da 14ª Fenova, realiza-
da no dia 12 de agosto, contou 
com a presença de diversas au-

toridades, dentre elas o presidente do 
Sistema FIEMG, Olavo Machado Jú-
nior e da FIEMG Regional Centro-Oes-
te, Afonso Gonzaga; o gerente regional 
do Sebrae/MG, Antônio Augusto Via-
na; o presidente da Abicalçados, Heitor 
Klein; o prefeito de Nova Serrana, Joel 
Martins; o Secretário Adjunto de De-
senvolvimento Econômico do Estado, 
Antônio Eduardo Leite (representando 
o governador de Minas Gerais); a Se-
cretária de Desenvolvimento da Pro-

Fenova. “Vi bastante calçado bonito e 
com preço bom, e é isso que a gente 
procura”, destaca.

Vagner Gontijo é lojista em Conta-
gem (MG). Ele elogiou o atendimento 
e a estrutura, além do preço acessível. 
“Pretendo divulgar a feira na região me-
tropolitana de Belo Horizonte, inclusive 
no norte de Minas, onde tenho várias 
amizades, e para os meus conhecidos re-
sidentes no interior do estado”, comenta.

Proprietário de uma loja, José Dor-
val, que veio de Manaus (AM), saiu 
satisfeito da feira. Ele elogiou, princi-
palmente, as novidades apresentadas 
pelos fabricantes de calçados femini-
nos. “Gostei dos novos modelos e das 
cores. Os produtos de Nova Serrana 
são bem aceitos no norte do país. Pro-
va disso, é que comprei 15 mil pares de 
calçados”, diz.

NOVIDADES

Gerente comercial da marca Izalu, 
Leonardo Assunção elogiou a estrutu-
ra da feira. Segundo ele, é a oportuni-
dade da empresa divulgar sua marca e 
se aproximar dos lojistas. “Na Fenova, 
além dos nossos clientes, conquista-
mos novos mercados. Entre as novida-
des apresentamos o uso de strass, de 
forros estampados e a combinação de 
pedras chamativas”, afirma.

dução do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, 
Heloísa Menezes, além de lideranças 
políticas, convidados, representantes 
de entidades, lojistas e expositores.

Segundo a organização, cerca de 
300 pessoas participaram da cerimô-
nia de abertura da maior feira de cal-
çados de Minas Gerais. Restrita aos 
profissionais do setor, os visitantes 
puderam percorrer os 100 estandes 
montados no Centro de Convenções 
de Nova Serrana, além de conhecer de 
perto os lançamentos da coleção pri-
mavera/verão 2015.

14ª FENOVA ATENDE EXPECTATIVAS DA ORGANIZAÇÃO

14ª FENOVA É PRESTIGIADA POR LIDERANÇAS

Para o empresário e proprietário da 
marca Air Step, Henrique Martins Ferrei-
ra, a 14ª Fenova vai além de bons negó-
cios para o polo calçadista. “A feira movi-
menta a economia de Nova Serrana e de 
cidades vizinhas. Todos saem ganhando 
como, por exemplo, a rede hoteleira, res-
taurantes, comércio local, dentre outros 
prestadores de serviços”, comenta.

O empresário apresentou aos lojis-
tas e visitantes sua nova coleção. Des-
taque para as botas para o uso diário 
e em atividades esportivas. “São pro-
dutos de alta performance, inovação e 

acabamento de primeira”, afirma.
Ana Paula Rodrigues, da Calçados 

Wilhans, da cidade de Perdigão, está 
satisfeita com os resultados obtidos 
nos três dias de feira. “Fechamos óti-
mos negócios. Essa é a quarta vez que 
participamos da Fenova”, diz.

A Calçados Wilhans lançou sua co-
leção primavera/verão 2015. Uma das 
novidades foram os tênis femininos 
com solado de micro expandido e o 
modelo street. “Produzimos tênis para 
o público baby, infantil, masculino e 
feminino”, explica.

Lojistas de todo o país conheceram na 14ª Fenova os lançamentos da coleção primavera/verão 2015

O presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, apresenta os estandes da 14ª Fenova às autoridades presentes

Da esquerda para à direita, Olavo Machado Júnior, Afonso Gonzaga, Heloísa Menezes, Heitor Klein, Antônio Eduardo Leite, Terezinha do Carmo, Joel Martins e Pedro Gomes da Silva
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ANTIDUMPING CONTRA CALÇADOS CHINESES
VOLTA À PAUTA

No dia 9 de setembro de 2009, 
a Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) publicou no Di-

ário Oficial da União a decisão de 
cobrar, durante seis meses, uma alí-
quota de US$ 12,47 por par de cal-
çado importado da China. No dia 4 
de março de 2010, a Resolução nº 
14 tornou o direito antidumping de-
finitivo por cinco anos, agora com 
alíquota ajustada em US$ 13,85 por 
par, resolução esta que vence em 
março de 2015.

Recentemente, a Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados) enviou à Camex uma petição 

para renovação do antidumping con-
tra o calçado chinês.  

O custo desse processo será de 
aproximadamente R$ 800 mil reais. A 
forma de rateio encontrada pela Abi-
calçados foi à divisão desse valor pelo 
número de funcionários empregados 
na indústria calçadista, que são apro-
ximadamente 320 mil funcionários, 
chegando ao valor de R$ 2,50 por em-
pregado. Os Sindicatos de cada polo 
ficaram responsáveis por receber esse 
valor das indústrias e repassá-lo à Abi-
calçados. 

Em recente reunião entre o Sindi-
nova e a Associação Profissional dos 

Contabilistas de Nova Serrana ficou 
definido que as contabilidades encami-
nharão o boleto de pagamento da taxa 
para cada empresa.

A contribuição se faz necessária 
pois, caso o antidumping não seja re-
novado em breve, a indústria calçadis-
ta brasileira corre sérios riscos de ser 
prejudicada pela entrada “descontrola-
da” do calçado chinês no país, inclusi-
ve o polo calçadista de Nova Serrana.

DUMPING

Considera-se que há prática de 
dumping quando uma empresa expor-

ta um produto a preço inferior ao pra-
ticado no mercado interno. O direito 
antidumping tem como objetivo evitar 
que as produtoras nacionais sejam pre-
judicadas por importações realizadas a 
preços de dumping, prática considera-
da desleal nos termos de comércio em 
acordos internacionais. 

Atualmente a China produz mais de 
10,6 bilhões de pares por ano, expor-
tando 8,3 bilhões deles. A participação 
chinesa nas exportações mundiais de 
calçados chega a mais de 72%. 

Com informações da Abicalçados

CULTURA

FIQUE POR DENTRO

SINDINOVA APRESENTA MUSICAL O MENINO MALUQUINHO

O Espaço Cultural Higino Mar-
tins – Espaço Sindinova foi 
palco, dia 07 de agosto, do 

musical-poético-acrobático O Meni-
no Maluquinho, obra do escritor mi-
neiro Ziraldo, adaptada ao teatro, e 
que narra as aventuras e maluquices 
desse famoso menino de uma forma 
empolgante. O musical, que teve a 
duração de 60 minutos, faz parte do 
Giragirando, projeto apoiado pelo 
Sindinova e por empresas associa-
das ao Sindicato. 

Segundo a organização do even-
to, cerca de 400 alunos, entre 4 e 

uma bicicleta.

DIVAS NO DIVÃ

Dalton Miranda divulgou o próxi-
mo evento gratuito a ser realizado no 
Espaço Sindinova, no dia 22 de agosto, 
às 19h. Será a comédia Divas no Divã, 
espetáculo que retrata o universo fe-
minino dos tempos modernos. Escrita 
pela psicóloga e atriz Chris Linhares, a 
peça é encenada pela consagrada atriz 
Cidah Vianna, revelação da cena cômi-
ca mineira nos últimos anos. Divas no 
Divã conta a história de uma mulher 

8 anos, assistiram ao espetáculo. 
A classificação foi livre e a entra-
da voltada ao público estudantil. 
De acordo com o produtor cultural 
Dalton Miranda, o musical foi elo-
giado pelo público presente. “Tive-
mos a aprovação de alunos e pro-
fessores”, afirma. 

A acrobacia é usada no musical O 
Menino Maluquinho de tal maneira a 
transformar o espectador em um con-
tínuo alvo de surpresas, provocadas 
também pela magia dos atores andan-
do em pernas de pau, patins ou mesmo 
fazendo travessuras acrobáticas em 

que, cansada de coletar uma imensa 
lista de frustrações pessoais, decide 
transformar sua vida após uma diver-
tida sessão de terapia. Uma comédia 
que nos ensina a superar limitações, 
ousar e a acreditar em nossos sonhos. 
Um espetáculo divertido e emocionan-
te que vai além do papel de entreteni-
mento cultural.

A peça faz parte do Projeto Giragi-
rando, que consiste na manutenção de 
uma agenda de apresentações de espe-
táculos gratuitos para a população de 
Nova Serrana, além de atender o públi-
co infantil, juvenil e adulto.

Alunos da rede municipal e estadual de ensino de Nova Serrana prestigiaram o musical O Menino Maluquinho

A comédia Divas no Divã será apresentada no Espaço Higino Martins, no dia 22 de agosto, às 19h
Na foto o elenco do musical O Menino Maluquinho; Alex Alves, Daniela Cassimiro, Elton Monteiro, 
Jai Baptista, Maria Tereza, Plínio Rua e Sheyla Barroso; ao lado do produtor Dalton Miranda
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POEIRAS

Rua Domingos Coelho, 353  - Jardim do Lago - Nova Serrana
Tel. (37) 3226-5490

ANTÔNIO POEIRAS
PROJETOS ELÉTRICOS

PROJETO DE ADEQUAÇÃO

NR10

Residencial - Comercial - Industrial

Baixa e alta tensão - SPDA (pararaio)

PROJETOS EXECUTADOS: VIA VIP, NÁDIA TALITA, PATRÍCIA REIS,

ZAGGA, IBIZZA, KRISLE ENTRE OUTROS
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ANUNCIE
NO JORNAL
SINDINOVA.

O JORNAL SINDINOVA é um espaço que traz
as notícias do polo calçadista de Nova Serrana.

Informações e vendas entrar em contato com
José Teixeira através dos telefones (37) 9971-2305

ou (37) 3228-8510.

JORNAL SINDINOVA, é o polo calçadista de
Nova Serrana em destaque!

ENTREVISTA

RICHARDSON GIORDANI E GRAZIANI GIORDANI
PROPRIETÁRIOS DA MARCA PEKENO PÉ

Irmãos e sócios nos negócios, os proprietárias da Pekeno Pé produzem 600 pares de calçados infantis ao dia

Jornal Sindinova (JS) – Quando foi 
fundada a Pekeno Pé?

Richardson Giordani – Em 2008. 
Desde o início produzimos calçados 
voltados ao público infantil.

JS – Como surgiu a ideia de montar 
uma fábrica de calçados em Nova 
Serrana?

Graziani Giordani – Trabalhava 
como prestador de serviços, na área 
de overloque. Um empresário da cida-
de me convidou para montarmos uma 
fábrica de calçado em sociedade. O gal-
pão tinha 80 m². A parceria durou ape-
nas 6 meses. Na época produzíamos 60 
pares ao dia. Após o encerramento da 
sociedade, meus pais passaram a me 

auxiliar nos negócios. Em 2012, meu 
irmão (Richardson) veio me ajudar nos 
negócios. Mudamos para um espaço 
com 300 m² e, atualmente, produzimos 
600 pares de calçados infantis ao dia.

JS – Quais modelos são produzidos 
pela Pekeno Pé? A produção é volta-
da para qual faixa etária?

Richardson Giordani – Produ-
zimos o modelo jogging. Para quem 
não é da área, o calçados jogging é um 
modelo esportivo. O nosso público é 
o infantil.

JS – Vocês contam com o apoio de 
quantos colaboradores?

Graziani Giordani – Atualmen-

te, temos 30 colaboradores, alguns de 
Nova Serrana, uma parte vinda de ou-
tras cidades e estados do país.

JS – Para quais estados brasileiros 
os produtos são comercializados?

Richardson Giordani – Nossos 
produtos são bem aceito em todo o 
território nacional. Temos clientes es-
palhados em todos os estados do país. 
Mas, com certeza, boa parte de nossos 
clientes estão concentrados nas regiões 
sul e sudeste.

JS – A Pekeno Pé vai participar da 
14ª Fenova?

Graziani Giordani – Vamos sim. 
Já participamos de cinco edições da 

feira. Estamos otimistas em relação à 
14ª Fenova. Esperamos realizar bons 
negócios nos três dias de feira. Com a 
proximidade do dia das crianças, nos-
sa meta é realizar ótimas vendas.

JS – Vocês aprovam o trabalho que 
vem sendo realizado pela atual di-
retoria do Sindinova.

Richardson Giordani – Os direto-
res estão trabalhando muito visando 
melhorar e fortalecer o polo calçadista 
de Nova Serrana. O Sindinova tem pro-
movido bons cursos ao longo do ano. 
Gostaríamos de ressaltar a parceria do 
sindicato com o Sebrae, união que vem 
apresentando inúmeros benefícios ao 
empresariado local.

• Máquina Injetora Horizontal Jasot 
800-150, ano de fabricação 10/04/10. 
Contato: (037) 9915-8922 – falar com 
Renato.

• Máquina Injetora Horizontal Jasot 
600-150, ano de fabricação 10/09/08. 
Contato: (037) 9915-8922 – falar com 
Renato.

• Mesa de modelagem. Contato: 
3228-8500.

VENDE-SE
CLASSIFICADOS
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Não é só no setor calçadista. O 
mercado anda devagar, quase 
parando. Gargalos antigos da 

economia nacional se combinam com 
desafios econômicos externos e com 
dilemas da política tupiniquim. 

Infraestrutura, transportes, qua-
lificação de mão de obra são apenas 
alguns exemplos dos problemas en-
frentados pelos empresários brasilei-
ros. Crise americana, declínio do cres-
cimento chinês, problemas políticos e 
econômicos na zona do Euro, regiões 
de conflitos intensos são, também, al-
gumas das questões enfrentadas em 
termos mundiais e que refletem direta 
ou indiretamente na economia nacio-
nal. Junte-se a isso um cenário políti-
co que se equilibra em fio de navalha, 
com ventos soprando em todas as di-
reções às vésperas de mais uma eleição 
cheia de controvérsias.

Diante do quadro, o bom mineiro 
afirma categoricamente: “o trem tá 
feio”.

O que muita gente já entendeu é 
que crise é sinônimo de oportunida-
de. No mandarim, idioma falado na 
China, a mesma palavra que significa 
crise também significa oportunidade, 
dependendo apenas do contexto em 
que é empregada.

Como as empresas podem identifi-
car as oportunidades de negócio? 
De que maneira desenvolvem a 

competência para identificar os desejos 
dos clientes, as razões de suas preferên-
cias e a sustentação de seus desejos? O 
que realmente os clientes compram e o 
que os levam a gastarem seus recursos 
com esses produtos? Perguntas como 
essas justificam a ponderação: afinal, 
o que é valor para o cliente? 

As pessoas compram o que perce-
bem nos produtos. Elas comprarão, 
preferencialmente, daquelas empresas 
que lhes ofereçam maior valor final. 
Todo produto ou serviço precisa ser 
muito mais do que aquilo que repre-
senta materialmente. Refrigerantes, 
cafés, carros, roupas, calçados ou di-

CRISES E OPORTUNIDADES

ESPECIALIZAÇÃO DO CLIENTE

A 14ª Fenova veio mostrar, mais 
uma vez, a força do empresariado de 
Nova Serrana e, de novo, trouxe pro-
vas de que o trabalho em conjunto, 
articulado, cooperativo é mais pro-
dutivo que as iniciativas pontuais, 
fragmentadas e isoladas de um ou 

versos tipos de serviços devem trans-
mitir algo mais do que o basicamente 
esperado. As pessoas nem sempre ex-
teriorizam o seu desejo. Entretanto, es-
peram continuamente algo muito mais 
especial naquilo que buscam em um 
ponto de vendas, através do telefone 
ou da internet. 

As pessoas buscam, através da aqui-
sição de bens, resolver seus problemas 
ou aumentarem as sensações positivas. 
Cada um vê atributos diferentes nos 
produtos que adquirem. Um mesmo 
tênis pode transmitir sensações dis-
tintas para diferentes jovens. Para um 
pode ser apenas um modelo que está 
comprando para recompor sua cole-
ção. Para outro pode ser uma grande 
novidade, algo que fará se sentir mais 

outro empresário.
Juntos, os fabricantes e comer-

ciantes do setor calçadista mostra-
ram que o setor tem  força e que não 
pretende ceder diante de mais uma 
crise. Afinal, o Brasil vive mesmo de 
crise em crise, de problema em pro-

elegante e melhor. Para uma terceira 
pessoa a compra pode lhe ajudar a re-
compor um momento de tristeza de um 
relacionamento pessoal. E tem aqueles 
que compram por compulsão. 

As empresas, sejam de que tama-
nho for, necessitam especializar em 
seus clientes. Elas devem se cercar de 
informações adequadas para o desem-
penho passado e planejar suas ativida-
des futuras junto ao público-alvo.   

Novas oportunidades não apare-
cem sem esforço. Precisam ser criadas. 
Isso exige intenso trabalho de pesquisa 
e de desenvolvimentos. É preciso estu-
dar o mercado e saber como as pesso-
as percebem as suas próprias necessi-
dades por produtos ou serviços, como 
ele fazem a seleção, decidem e agem 

blema e, evidentemente, de oportu-
nidade em oportunidade e de solu-
ção em solução.

E, diante disso, o mesmo bom mi-
neiro assegura: “entre mortos e feri-
dos, todos acabam se salvando e o 
trem fica bão de novo”.

no momento da compra. 
Muitas empresas buscam analisar 

que uso final os clientes dão aos seus 
produtos adquiridos. Isso pode facili-
tar muito o processo de comunicação 
de oferecimento de soluções, de defini-
ção de estoque de mercadorias e de de-
terminação de padrões, cores, modelos 
e, especialmente, as metodologias de 
relacionamentos, vendas e pós-vendas. 
Todos os profissionais de uma orga-
nização devem ser preparados para, 
direta ou indiretamente, proporcionar 
benefícios reais ao público-alvo. 

Será vencedora no mercado a em-
presa que souber identificar o que sig-
nifica valor para seus clientes e tiver 
sabedoria de associar esses valores aos 
produtos e serviços que oferece. 

OPINIÃO

Kátia Fonseca 

Jornalista, especialista em Comunicação: Imagens e Culturas Midiáticas pela UFMG, em Gestão Estratégica pela PUC MINAS e MBA em 

Liderança e Gestão de Pessoas pela Faculdade Pitágoras. Atualmente, atua como docente nos cursos de Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda da FUNEDI-UEMG e de Administração e Gestão Pública em cursos preparatórios para concursos. Também é Gestora e Assessora em 

Marketing e Comunicação do Sicoob Credinova.

Willian Mesquita Gontijo 

Contador, Pós-graduado em Administração de Empresa e Marketing

Contato: 3226.1333
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CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.

A maior empresa de treinamentos do mundo
ao seu dispor

Treinamento de Competências Interpessoais
Próxima Turma: início dia 30/09

Contatos:
Rafael Conte - (37) 9161-2201

Marta Helena - (37) 9106-8659

A maior empresa de treinamentos do mundo
ao seu dispor

Treinamento de Competências Interpessoais
Próxima Turma: início dia 30/09

Contatos:
Rafael Conte - (37) 9161-2201

Marta Helena - (37) 9106-8659
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A venda de artigos e calçados es-
portivos deve alcançar R$ 16,3 
bilhões em 2014, crescimento 

de 8% em relação a 2013. Segundo o 
Pyxis Consumo, ferramenta de dimen-
sionamento de mercado do IBOPE In-
teligência, o consumo por habitante 
desses produtos será, em média, R$ 
95,91, ante R$ 92,30 no ano passado.

A classe B apresenta o maior poten-
cial de consumo, com R$ 7,32 bilhões, 
o que representa 45% do total. Já a 

Publicado no Minas Gerais, de 24 
de julho de 2014, o Decreto nº 
46.563/14 que altera o Regula-

mento do Processo e dos Procedimen-
tos Tributários Administrativos (De-
creto nº 44.747/08).

Pela redação dada aos artigos 59 e 
60 do RPTA, os regimes especiais de 
tributação terão eficácia pelo prazo fi-
xado em seu ato de concessão ou alte-

Finalizado no dia 14 de agosto, o 
curso Supervisão de Produção foi 
elogiado por todos os participan-

tes. De acordo com a coordenadora de 
cursos e eventos do Sindinova, Marta 
Helena, 45 pessoas participaram do 
treinamento e cerca de 100 pessoas 

CONSUMO DE ARTIGOS E CALÇADOS ESPORTIVOS DEVE 
CRESCER 8% EM 2014

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL É ALTERADO

Classe B será responsável por 45% dos gastos com esses produtos

CURSO DE SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO É ENCERRADO COM 
SUCESSO E EMPRESÁRIO DISCURSA PARA FORMANDOS

classe C tem um consumo estimado 
em R$ 6,37 bilhões, 39% do total.

POTENCIAL DE CONSUMO POR 
REGIÃO

O estudo mostra, também, que a 
região Sudeste concentra metade do 
potencial de consumo do país, com 
R$ 8,41 bilhões. Mas, no gasto por ha-
bitante, a região Sul apresenta maior 
potencial, com R$ 123,29, seguido do 

ração, prazo esse que poderá ser inde-
terminado. Com a nova norma, a regra 
aplicada aos regimes especiais é a de 
que o ato de concessão será deferido 
por prazo indeterminado, podendo, a 
critério da autoridade competente, ser 
fixado prazo de vigência determinado.

O Decreto prevê ainda a prorro-
gação automática, por prazo indeter-
minado, dos regimes especiais atual-

prestigiaram o encerramento. “O em-
presário e associado do Sindinova, 
Arésio Lacerda Oliveira, proprietário 
da Indústria de Calçados Samuel – San-
dili, discursou para os presentes. Ele 
falou sobre a organização do processo 
produtivo e da eficácia na fabricação 

Sudeste (R$ 106,89) e Centro-Oeste 
(R$ 105,98). No Norte, o consumo por 
habitante é estimado em R$ 66,90 e no 
Nordeste, em R$ 64,09. 

Na análise por classe e região, a 
classe B do Sudeste lidera com R$ 3,98 
bilhões de potencial de consumo esti-
mado para 2014. A classe C, também do 
Sudeste, aparece em seguida, com R$ 
3,22 bilhões. A região Norte apresenta o 
menor potencial de consumo em todas 
as classes, tendo o maior consumo na 

mente vigentes, inclusive, os regimes 
especiais de tributação fundamentados 
no art. 225 da Lei nº 6.763/75, cujo 
objetivo é garantir a competitividade 
dos contribuintes mineiros face aos be-
nefícios fiscais ilegais concedidos por 
outros Estados.

A prorrogação automática não se 
aplica aos regimes especiais:
I) decorrentes de protocolo de intenções;

de calçados”, conta.
Conduzido pelo professor, pedago-

go, instrutor de treinamento, especialis-
ta em qualidade e produtividade, Luiz 
de Souza Barbosa, o curso foi destinado 
a gestores, gerentes, coordenadores e lí-
deres de produção. A iniciativa trouxe 

classe C (R$ 344,27 milhões) e o menor 
nas classes D e E (R$ 99,38 milhões).

O potencial de consumo refere-se 
apenas ao consumo domiciliar, ou 
seja, às compras de pessoa física junto 
a varejistas do ramo e inclui a aquisi-
ção de tênis e sapatênis para adultos, 
equipamentos esportivos, bicicleta 
para adultos, aparelhos de ginástica, 
acessórios para pesca e acampamento, 
entre outros.

Fonte: Ibope

II) quando existir prazo específico defi-
nido na legislação em que estabeleça o 
tratamento tributário diferenciado;
III) cujo objeto seja a atribuição de 
responsabilidade de pagamento do im-
posto por substituição tributária;
IV) cujo objeto seja a prorrogação do 
prazo de pagamento do ICMS devido 
por substituição tributária. 

Fonte: Fiemg

informações sobre o papel do líder nas 
empresas, técnicas de comunicação, li-
derança e motivação, dentre outros.

No encerramento, o Sindinova ofe-
receu um coffee break aos participan-
tes. O objetivo foi estreitar os laços e 
expandir a rede de networking.

ECONOMIA

CURSOS

Segundo a organização, cerca de 100 pessoas participaram do encerramento do curso de Supervisão de Produção O empresário e associado do Sindinova, Arésio Lacerda Oliveira, discursou para o público presente no Sindicato
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