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EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

A

lém de trabalhar na realização da
16ª Fenova – Feira de Calçados de
Nova Serrana e 10ª Febrac- Feira
de Máquinas e Componentes para Calçados, o Sindinova dá continuidade a programação de cursos e eventos realizados
no Sindicato.

No mês de junho, além de capacitações, foi ministrada a palestra “Motivação através da excelência, inovação e
atitude!”, por William Caldas e promovida
pelo Sindinova em parceria com o Sebrae.
Os participantes deram boas gargalhadas
e puderam refletir sobre atendimento, ne-

gócios que se sobressaem mesmo em
períodos críticos da economia, postura
profissional, entre outros.
A parceria com o Sebrae trará mais
um evento. A peça “Concessa tecendo
prosa”, sucesso de público faz parte da
programação de cursos do mês de julho.
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O ENCONTRO FOI REALIZADO NO SINDICATO

O

presidente Pedro Gomes, juntamente com o vice Júnior Silva e o
diretor Ronaldo Lacerda, estiveram
reunidos com uma equipe do Sebrae, para
apresentar propostas que possam preparar os empresários do ramo calçadista no
que diz respeito a comercialização, mercado, design, entre outros.
A analista técnica da área industrial do Sebrae nacional, Roberta Aviz e
Juliana Orsetti, da unidade Minas Gerais
estiveram presentes a fim de entender

CÁSSIO GERALDO SILVA

as necessidades do polo calçadista de
Nova Serrana, e a partir daí solicitar os
recursos necessários. O regional do Sebrae em Nova Serrana, Evanilson Costa e
o regional de Divinópolis, Leonardo Mol,
acompanharam o encontro.
Segundo Pedro Gomes, o projeto já está em fase de detalhamento para
ser apresentado às lideranças. “Definimos
as ações e estratégias. Quanto ao prazo
para realização será em 2016,2017 e 2018.
O intuito é assegurar os recursos, para

dar continuidade na vinda de lojistas para
as feiras de calçados durante esses três
anos, além de preparar as empresas na
área comercial e desenvolvimento de produtos”, explica.
Ainda de acordo com Gomes, a
reunião foi muito proveitosa. “Estamos
confiantes quanto a aprovação da nossa
proposta.”De acordo com o presidente do
Sindinova, a reunião foi proveitosa. “Estamos confiantes quanto a proposta, e esperamos que seja aprovada.”

ANTÔNIO
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SINDINOVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL
DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA
SERRANA.
FOTO – SAMIRA REIS
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SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
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IMPRESSÃO:

O

presidente do Sindinova, Pedro Gomes recebeu o técnico de segurança do trabalho do Sesi/Fiemg Regional
Centro-Oeste, Heleno Vilela. A visita foi para articular
parcerias entre o Sindicato e o Sesi.

O

presidente do Sindinova, Pedro Gomes, foi entrevistado
pelo radialista e estudante de comunicação social Vagner Henrique. A entrevista fará parte de um documentário sobre Nova Serrana - cidade das oportunidades. Além de
emprego, o trabalho abordará sobre a migração.

JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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MARCA DE CALÇADOS
MARCA DE FRANCA CONFIRMA
FEMININOS PREPARA
PARTICIPAÇÃO NA 16ª
NOVIDADES PARA 16ª FENOVA
FENOVA
Estande terá coleção variada

Calçados masculinos estarão no estande

FOTO – SAMIRA REIS

FOTO – SITE PERLATTO

OS LOJISTAS IRÃO CONFERIR OS CALÇADOS MASCULINOS PRODUZIDOS PELA MARCA FRANCANA

U

ma coleção preparada para atender todos os gostos. São sandálias
lisas, que se destacam pelas cores,
ou trabalhadas com pedrarias, pérolas,
miçangas e bordadas a mão. Estes são os
detalhes destacados por Cristiano Júnior
Ferreira, diretor comercial da marca Ana
Flor, confirmada na 16ª Fenova.
De acordo com Ferreira, a empresa tem trabalhado com afinco para apresentar novidades na feira de agosto. “Os
compradores irão conferir sandálias com
excelente acabamento, preparadas ex-

clusivamente para a Feira de Calçados de
Nova Serrana”, comenta.
Otimista com o evento, Cristiano
afirma que o investimento na produção
das sandálias e rasteiras é um ponto forte da empresa. Assim, é possível driblar a
concorrência e oferecer um produto que
chame a atenção nas lojas. “O consumidor
final está cada vez mais exigente. Quando
ele decide por comprar, quer unir preço e
qualidade. Em nosso estande iremos oferecer variedade, com valores atrativos e
que possam chamara a atenção na vitrine”.

C

om a proximidade da 16ª Fenova –
Feira de Calçados de Nova Serrana,
empresas do polo nova serranense e de outras regiões do Brasil, tem garantido espaço no maior evento do setor
calçadista de Minas Gerais. É o caso da
marca Perlatto, de Franca, interior de São
Paulo. Há vinte e cinco anos no mercado,
a empresa trabalha com calçados masculinos e femininos.
Durante os três dias de feira, serão apresentados calçados masculinos no
geral. Segundo Kleiton Alexandre, repre-

sentante comercial da Perlatto em Minas
Gerais afirma que esta é a segunda vez
que participam da Fenova. “Participamos
pela primeira vez, quando a mesma foi
realizada em Belo Horizonte”, diz.
O interesse em retornar ao evento é o contato e a realização de negócios
com lojistas de todo o Brasil. “É uma oportunidade também para fortalecer a marca
na região”.
A 16ª Fenova será realizada nos
dias 11,12 e 13 de agosto, no Centro de
Convenções do município.

MAX TERMOPLÁSTICOS GARANTE ESPAÇO
NA 10ª FEBRAC
Empresa atende polo calçadista mineiro

A

Max Termoplásticos, que trabalha
com soluções em composto TR,
estará presente na 10ª Febrac –
Feira de Máquinas e Componentes para
Calçados. Com quase uma década de

existência, a indústria presta serviço para
empresas de Nova Serrana e demais cidades que compõe o polo calçadista.
Segundo Érica Duarte, gerente de
vendas da Max, a participação na feira é

uma fora de prestigiar o polo. “É também
uma oportunidade de manter contato
com os clientes e prospectar novos interessados”, diz.
Ainda de acordo com a gerente de

vendas, a proximidade do evento é aguardada com otimismo. “Esperamos que a
10ª Febrac venha pra dar uma guinada
nos negócios. Acreditamos que será uma
boa feira”.

GRUPO FCC CONFIRMADO NA FEIRA DE MÁQUINAS
E COMPONENTES PARA CALÇADOS
Entre as empresas já confirmadas
para a 10ª Febrac, está o Grupo FCC, do Rio
Grande do Sul. Há quase cinquenta anos
no mercado, a empresa fornece adesivos
e vedantes, elastômetros e compostos
termoplásticos; voltados para a indústria

calçadista. O grupo também atua em São
Paulo, Bahia, Ceará e Uruguai.
Segundo André Müller, gerente comercial da FCC, o grupo participa da Fimec
- Feira Internacional de Couros, Produtos
Químicos, Componentes, Equipamentos e

Máquinas para Calçados e Curtumes. Com
o intuito de expandir a marca no polo de
Nova Serrana, perceberam a importância
de estar mais uma vez na Febrac. “Temos
alguns clientes no polo nova serranense.
Ao participar da feira, temos a chance de

promover a nossa marca e alcançar nosso
público-alvo”, diz.
A 10ª Febrac será realizada entre os
dias 25 a 27 de agosto, no Centro de Convenções de Nova Serrana
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vestibular agendado

pitágoras 2015

Estude pagando 50% da
mensalidade sem juros1

#conte
com a gente
Sua nota ENEM
vale desconto
na matrícula3.

Descontos
exclusivos para
matrículas
antecipadas2.

Descontos
especiais para
empresas
conveniadas2.

faculdadepitagoras.com.br

5

*Consulte condições e cursos disponíveis na unidade.

Bolsa de
50%(4)

Novo
Curso
Bolsa de
50%(4)

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Design de Interiores
Direito
Enfermagem
Engenharia Ambiental e Sanitária

Bolsa de
30%(4)

Engenharia Civil
Engenharia de Cont. e Automação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Farmácia
Gestão Comercial

faculdadepitagoras.com.br

Bolsa de
30%(4)
Bolsa de
30%(4)
Bolsa de
50%(4)

Gestão de Recursos Humanos
Jornalismo
Logística
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Sistemas de Informação

UNIDADES DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
Tel.: (37) 2101-4877
R. Minas Gerais, 593, Centro
Te.: (37) 3222-0684

Pagamento de 50% das mensalidades no ﬁnanciamento Pra Valer no 1º ano. A partir do 3º semestre pagamento de até 65% da mensalidade. Na modalidade Pra Valer Fácil, juros zero válido somente para o
primeiro semestre do curso. Sujeito à aprovação de crédito. 2Ofertas não cumulativas. Consulte condições e cursos disponíveis na unidade. 3A pontuação mínima no ENEM para concessão de desconto na
matrícula deverá ser de 450 pontos. 4Desconto exclusivo de 50% para cursos no turno da manhã e desconto de 30% exclusivo para cursos do turno da noite, limitado a 60 vagas, obedecendo à classiﬁcação no
vestibular. Mudança de curso, turno, trancamento, cancelamento e posterior retorno – todas por decisão do aluno – implicam a perda do benefício. Caso não haja formação de turma pelo não atingimento do
número mínimo de alunos – condição prevista em Edital – a bolsa não poderá ser utilizada em outro curso ou turno. Desconto não cumulativo com outros abatimentos e convênios. O aluno estará sujeito ao
regimento da faculdade. 5Programa do Governo Federal. Consulte condições de adesão em novoﬁes.com.br

1

Mude o curso da sua vida.
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WILLIAM CALDAS REALIZA PALESTRA
NO ESPAÇO SINDINOVA
Evento contou com parceria do Sebrae
FOTO – SAMIRA REIS

DURANTE A PALESTRA, PARTICIPANTES REFLETIRAM SOBRE ATENDIMENTO, CRISE E NOVOS MERCADOS

N

em só de palco vive o palestrante William Caldas, que esteve no
Espaço Sindinova para a palestra
“Motivação através da excelência, inovação e atitude!”. Vez ou outra, lá estava
ele na plateia para interagir com o público.
Após a abertura feita pelo presidente do
Sindinova, Pedro Gomes, Caldas deu início com uma deixa de Gomes. “É como
o presidente desse Sindicato disse. É um
momento de turbulência, mas nada que
não seja impossível de contornar”, completou.
O assunto crise foi um dos citados
durante a noite. Segundo o palestrante,
é preciso olhar para as oportunidades e
não fazer da má-fase uma muleta. “O aumento de impostos, a alta do dólar, entre
outros fatores que afetam a economia
estão ai. No entanto, vemos empresas
que conseguiram crescer, manter uma
estabilidade. Porque se preparam na fase
de abundância e estão preparadas para
momentos como esse, vividos nos últimos meses”, explica.
Na visão de William, a verdadeira
“crise” está na falta de criatividade, reinvenção. “Temos essa cultura de colocar a
culpa nos acontecimentos externos quando as coisas não vão bem nos negócios.
É mais prudente olharmos para dentro,
valorizar o nosso cliente, ficar atento ao

que funciona e o que deve ser descartado”, comenta.
ATENDIMENTO
Durante a palestra, Caldas aponta
situações fictícias e verdadeiras de bom
atendimento, liderança e gestão. “Não
basta estar motivado, como já diz o nome
desse evento. É preciso estar dotado de
conhecimento, gostar do que faz, ter propósitos concretos e alcançáveis”, diz.
Ele também falou sobre o poder
dos clientes. Hoje, um bom atendimento
não é somente aquele que oferece um
tratamento diferenciado, preço, descontos. Mas que cause uma experiência. “A
venda não pode ser simplesmente uma
venda. O cliente quer vivenciar aquela
compra”.
A noite também foi de gargalhadas
dos participantes, quando citado sobre
as diferenças de chefe e líder e também
da coerência profissional. “É comum observarmos nos currículos informações do
tipo sou pró-ativo, sei trabalhar em equipe, tenho disponibilidade para morar em
outro país. Em uma dessas, surge uma
oportunidade de comandar uma filial da
empresa em outro estado. O funcionário
é chamado pelo potencial e porque citou
disponibilidade; e ai não aceita. Falta essa

coerência, explicitar realmente o que você
tem a oferecer”, argumenta.
Para Jaqueline Gomes, gerente de
uma imobiliária em Nova Serrana, a palestra agradou. “Tanto eu quanto alguns
colegas de trabalho ficamos satisfeitos.
Foi surpreendente”, afirma. A gerente de
departamento pessoal de uma fábrica de

calçados, Maria do Carmo também esteve
presente com alguns funcionários. “Adoramos. Inclusive, nos identificamos com
várias situações citadas pelo William”, comenta. Opinião semelhante de José Maria
Júnior, gerente de uma empresa de informática. “Gostei muito. Foi bastante produtiva a palestra”.
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AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - JULHO
Curso

Data

Instrutor

Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

13 A 23/07 – 19H ÀS 22H

PROF. LUIZ DE SOUZA
BARBOSA

27H

2X DE R$175,00

2X DE R$250,00

PCP – PLANEJAMENTO E
CONTROLE DA PRODUÇÃO
NÍVEL BÁSICO

21 A 30/07
(TER, QUA E QUI)
19H ÀS 22H

LUIS G. KRUPP

18H

2X DE R$175,00

2X DE R$250,00

COMO PAGAR MENOS TRIBUTOS

22/07
(QUA)
08H ÀS 18H

MIGUEL SANTIAGO SILVA
FILHO

09H

A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO

27 A 30/7
(SEG, TER, QUA E QUI)
19H ÀS 22H

BRUNO FERREIRA

12H

ENTRADA GRATUITA

2X R$180,0

2X DE R$250,00

Informações: Pablyne Fernandes (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br

CONCESSA
TECENDO PROSA
Uma dona de casa que mostra todo seu humor, simplicidade e todo o questionamento diante de um mundo globalizado. Assim é Concessa,
personagem interpretada pela atriz Cida Mendes, há mais de uma década.
Sucesso de público e crítica, o monólogo, escrito e interpretado pela artista mineira rendeu o Prêmio Nacional Multishow de Humor/Globosat,
em 1997. Sem contar nas milhares de apresentações em teatros, empresas, eventos, tvs, entre outros.
Data: 22/07/15 - Horário: 19h30
Investimento para associado: R$ 10,00
Investimento para não associado: R$ 20,00
Informações: (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br

RETIRE SEU CONVITE NO SINDINOVA
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AÇÕES MOTIVACIONAIS DENTRO DAS EMPRESAS
FOTO: ARQUIVO RANDALL

T

odo o resto de materiais da Randall é separado e vendido. Os valores são anotados para controle da
equipe responsável. No fim do ano, todo o
valor arrecadado é revertido para a família
dos funcionários, para a compra de brinquedos ou material escolar, por exemplo.
Segundo Valdirce Amaral, gerente administrativa da indústria, localizada
em São Gonçalo do Pará, a ação é realizada há mais de dez anos. “A idéia partiu da esposa do senhor Pedro Gomes,
proprietário da fábrica. É uma excelente

inciativa, e que ajuda os funcionários,
principalmente aqueles que têm mais de
um filho”, comenta.
Na empresa Blittz, será realizada
uma gincana para ajudar instituições de
Nova Serrana. De acordo com Fernanda
Silva, gerente de recursos humanos, os
colaboradores indicaram cerca de cinco
lugares que necessitam seja de recursos
financeiros, alimentícios, entre outros. “A
idéia é fazer uma gincana entre os funcionários, para arrecadar o que essas instituições precisam. É a primeira vez que

FOTO: ARQUIVO BLITTZ

realizamos uma iniciativa desse tipo. Se
der certo, poderemos continuar”, afirma.
Nas situações citadas acima, percebe-se que os trabalhadores foram
peças-chave para a tomada das decisões. São atitudes que buscam motivar
os funcionários, e visam o futuro. Como
por exemplo, manter a mão-de-obra.
Segundo Diogo Reis, consultor empresarial do Sebrae-MG,a motivação se
tornou uma constante no local de trabalho, e está além do financeiro. “Outras formas de reconhecimento também

são bem vindas, e geram retorno para a
empresa como um todo”, diz.
Ainda de acordo com o consultor,
formas de motivar os colaboradores de
uma instituição, como a gincana para
ajudar instituições carentes, mostram o
empregado como agente fundamental
para a concretização das ações. “Atividades com cunho social, sócio – ambiental, tendo os colaboradores como
parceiros, trazem satisfação na maioria
das vezes e agregam valor para a imagem da empresa”, explica
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Colunista convidado desta edição: Gislene Gonçalves Ramos
Pós-Graduada em Controladoria e Finanças, Graduada em Administração. Publicação de Artigo Científico na Revista Synthesis. Palestrante na Semana Acadêmica da Faculdade
de Pará de Minas. Experiência profissional como Gerente Comercial, Gerente de Compras, Supervisora Administrativa e Consultora de Negócios. Professora dos Cursos: Informática Administrativa, Gestão Empresarial, Controles Financeiros, Gestão de Compras e Planejamento de Vendas.

NEGÓCIOS E CLIENTES: A NECESSIDADE
DOS VÍNCULOS

C

riar um vínculo emocional com o
cliente pode parecer algo muito forte, e deve. É o que diferencia um negócio de outro, é o que faz o cliente optar
pela sua empresa e não pelo concorrente.
Criar vínculos sentimentais é uma característica do ser humano que pode e deve
ser aproveitada por sua empresa.
Muito se tem falado dessa aproximação do cliente, mas o que ainda está
em falta são ideias inovadoras que criem
vínculos duradouros desenvolvendo os
setores da empresa para que estes operem de acordo para que este vínculo se
estabeleça. Neste momento, os setores
de Marketing e Atendimento possuem as
atribuições de desafiar as convenções e
pensar de forma ousada nessa aproximação.
Todo empreendedor deseja lançar negócios ou marcas aceitas por seus
clientes e que representem algo especial,

mas este especial não é possível usando as mesmas ideias antigas, inovação
no marketing e seus fundamentos criam
mensagens de proximidade.
Há sempre demanda por algo diferenciado; seja produto, serviço ou atendimento. Diferenciação conta muito na criação de vínculo com o cliente, seu negócio
deve ser especial, é assim que as pessoas
se sentem, e será assim que vão se identificar.
Nem todos os clientes são iguais;
ser único, acessível, transparente, próximo
do cliente. Seja ele quem for com suas
características individuais. Valorizar a diferença entre os clientes e acreditar que nas
diferenças é que o maior vínculo pode ser
estabelecido.
Marca é cultura, cultura é marca;
o conceito de marca tem mudado muito
no decorrer do tempo. Sabemos que consumimos marcas, que confiamos e nos

identificamos com elas, fazem parte do
nosso dia-a-dia e são fator decisivo nas
compras. Sua marca está tão próxima do
cliente a ponto dele optar por ela? Existe
vínculo, fidelidade? O cliente está disposto
a pagar mais por sua marca devido o valor
agregado e o vínculo que ela proporciona?
Fazer propaganda para os clientes
não é o mesmo que estabelecer vínculo
com eles; propaganda no sentindo de divulgação torna sua marca ou seu negócio
conhecido, prospecta, traz clientes novos.
Mas manter esses clientes vinculados,
apaixonados, criando uma experiência
capaz de ser realmente emocionante para
seus clientes deve ir além de uma simples propaganda. A empresa e todos os
envolvidos devem trabalhar e se dedicar
a criação de produtos e serviços dignos
de serem lembrados e apontados pelos
consumidores, a propaganda assim é uma
indicação pelo vínculo criado.

Quando o objetivo é aumentar
o valor da marca, economizar centavos
nem sempre faz sentido; o que você quer
diz muito do quanto você precisa investir.
O resultado será do tamanho do seu investimento. Seja ele tangível ou intangível,
os resultados virão na mesma proporção.
A marca é um dos ativos intangíveis mais
apreciados pelo cliente, não vale a pena
economizar em algo que o cliente deve
ter tão vinculado aos momentos de sua
vida. Se fizer economias, com certeza o
cliente vai perceber. Neste caso o objetivo
é maximizar o valor de sua ligação com os
clientes e não minimizar os gastos.
O cliente que passa a ser um fã
(cliente fidelizado), cria um laço com a
marca, ele a ama e tem fé nela. E esses laços são cruciais para sobrevivência
do negócio. A escolha deste cliente vem
carregada de valor agregado, não é mais
uma simples compra para consumo.

Colunista convidado desta edição: Rodrigo Dias
artigorodrigodias@gmail.com

LEVE DEZ QUILOS

O

lhou em cima da cama e estavam
as três lá. Hermeticamente fechadas. Somadas deveriam pesar
mais de 50 quilos, que seriam empurrados ou carregados daqui para ali. Entre o
aeroporto e o hotel.
A viagem nem iria ser longa, mas
achou seguro levar tudo aquilo. Apesar de
julgar necessário, ter a ideia de carregar
todo aquele peso o desanimava. Quem
viaja sabe que não há nada pior do que
rito de desfazer e montar malas. Separar
espaço para um tudo. Fora o risco de ter
a bagagem extraviada e aí ser obrigado a
adquirir tudo de novo.
Faltavam algumas horas para o
voo. Havia preparado as malas de véspera. Sem ter muito que fazer, ficou ali no

quarto olhando para elas. Aquele ambiente se transformara num templo, e os três
objetos imóveis sobre a cama, em relicários. Via as malas e pedia forças ao além
para suportar mais uma viagem com todo
aquele peso e desconforto a sua volta.
Num pensamento perdido, desviou
o olhar. Ali, escondida atrás do guarda-roupa, havia uma velha mochila. Era do
tempo da faculdade, de uma época em
que não era tão rígido consigo mesmo
e aventurava mais. A mochila, de tecido
grosso e forte, estava desbotada, mas
ainda era resistente. Nela havia bottons e
letras de músicas escritas à caneta. Aquelas coisas indicavam uma juventude vivida
e lhe fazia bem, refrigerando a alma.
Num rompante, uma espécie de

epifania, decidiu romper com a sua bagagem já pronta. Afinal, eram poucos dias de
viagem e dava para se arranjar com a velha mochila. Esta ideia o confortava e trazia certa satisfação esquecida no passado.
Como não havia muito espaço
dentro dela resolveu priorizar suas necessidades. Não levou muita coisa. Os ternos
ficaram para trás. Preferiu levar duas mudas de camisa social. Das três gravatas
separadas decidiu levar uma apenas, a
mais colorida por sinal. Levou só a calça
que vestia e duas peças íntimas. Decidiu
se arranjar só com aquilo mesmo.
Como o hotel em que ficaria para
reunião dava para o mar, achou por bem
levar uma roupa de banho. Trocou um dos
pares de sapato que levaria por chinelos de

dedo e conseguiu mais espaço na mochila.
Colocou nela seu computador,
mas não se esqueceu de levar, também,
uma velha máquina fotográfica de filmes.
Ele se lembrou que adorava tirar e revelar
suas próprias fotos. Via no ato um quê de
magia. Alquimia pura.
Malas desfeitas e mochila pronta.
Levaria agora, nas costas, pouco mais de
dez quilos. Conseguiria andar com desenvoltura. Nada o pesava e tampouco o
prendia. Tinha a cabeça leve.
A viagem que fez naqueles minutos de preparo da mochila lhe valerá a
semana. O experimentou e o preparou
para o que viria a seguir.
Aquela foi mais do que uma viagem
de trabalho. Fez com que ressuscitasse para si.
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EMPRESAS DO POLO DE NOVA SERRANA INVESTEM
EM COMÉRCIO ELETRÔNICO
Comodidade é um dos atrativos para investir

C

omprar produtos pela internet não
é novidade já há algum tempo. Seja
móveis, eletrodomésticos, roupas,
cosméticos ou a compra do mês. Para al-

cançar um público que está em busca de
facilidade na hora de gastar, vários empreendimentos tem se desdobrado entre
loja física e virtual, com o intuito de aten-

der um público cada vez mais ávido por
comprar pelo mundo virtual.
É esse o caminho escolhido desde o início deste ano por Ivan Brandão,
proprietário da Biker. O e-commerce da
empresa é focado no lojista. “Nossa página atende esse público, que também nos
visita em feiras. É uma forma de darmos
continuidade na parceria. É uma maneira
que encontramos de atender principalmente aqueles que moram em outro estado”, afirma.
Para Ivan, o acesso à internet está
cada vez mais amplo e consequentemente, mais pessoas utilizam das facilidades
oferecidas neste espaço. “Começamos a
vender pela internet recentemente. É um
aprendizado a cada dia. E o retorno tem

aparecido de forma gradativa”, diz.
O mesmo pode ser visto na empresa Redak, que trabalha com calçados
femininos. A responsável pelo setor de
e-commerce da fabricante, Sílvia Maria
comenta sobre o interesse em trabalhar também desta forma. “Nossa página é voltada para o consumidor varejista.
Comprar pela internet tem sido uma tendência forte, é uma boa opção pra aqueles que estão sem tempo de ir até uma
loja”, explica.
No caso da marca Kitikero, o investimento foi vender os produtos em uma
página já existente. “Tivemos interesse
pela facilidade que as compras online oferecem”, conta Priscila Brito, comercial da
empresa.

Faça negócios no polo
que calça o país

16ªFenova
FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA

11 a 13 de agosto de 2015
10H às 19h
centro de convenções de nova serrana
FENOVA.com.br

Cuidar hoje do amanhã.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.
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ENTREVISTA

INVESTIMENTO EM E-COMMERCE EXIGE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Ertinho Ferreira é gestor de marketing digital, professor do MBA - Gestão de Estratégias Comerciais, Disciplina
Gestão de E-commerce na Faculdade
Pitágroas e evangelizador da Inteligência
Competitiva de Marketing Digital. Ele lida
com o mundo do comércio eletrônico há
algum tempo. Assunto que é uma das
especialidades da empresa que ele comanda, a Online sites. O e-commerce
está cada vez mais promissor. No entanto, exige um estudo apropriado para
garantir que o negócio possa deslanchar.
1 - COMO ENXERGA O E-COMMERCE
NO BRASIL? TEMOS BONS EXEMPLOS
NESSE MEIO?
O e-commerce permanece em
franca ascensão conforme os dados
apresentados de 2014 que foi um faturamento de R$ 35,8 bilhões um crescimento nominal de 24%, já que em 2013 o
resultado foi de R$ 28,8 bilhões.
Em relação aos números de pedidos feitos via internet em 2015, foi de
103,4 milhões, uma quantidade superior
de 17% em relação ao ano anterior, que
foi de (88,3 milhões). O tíquete médio das
compras em 2014 foi de R$ 347,6 superando o valor do tíquete de 2013 que foi
no valor de (R$ 327). Em tempos de crise
o varejo online cresceu as suas vendas.
O comercio eletrônico apresenta 51,5 milhões de pessoas que fizeram
pelo menos uma compra online no ano
de 2014, sendo 10,2 milhões de pessoas fizeram sua primeira compra online.
Através dessas informações precisamos
entender que existem muitas pessoas
tendo a primeira experiência de compra
online. Isso mostra um grande mercado
a ser trabalho com muita cautela para
não gerar experiências negativas nos
consumidores.
Os segmentos em 2014 mais procurados pelos consumidores, foram:
Moda e Acessórios - Mantém-se
como a categoria mais vendida, seguida
de Cosméticos e Perfumaria/Cuidados
Pessoais/Saúde, Eletrodomésticos, Tele-

fonia e Celular, e Livros/Assinaturas e Revistas, nesta ordem.
O seu e-commerce esta preparado para compras através de mobiles?
Isso quer dizer que o seu e-commerce deve ser desenvolvido na metodolgia responsivo isso quer dizer que ao
acessar o site pelo smartphone ou tablet
o e- commerce irá ajustar ao formato do
dispositivo e tamanho da tela.
Em 2014 9,7%, todas as vendas
de consumo pela internet foram feitas
por smartphones e tablets.
O comportamento de compra
esta sendo alterado. Antes de pensar em
e-commerce, é preciso entender quais
são suas nuances.
2- PARA AQUELES QUE DESEJAM INICIAR NO E-COMMERCE, O QUE VOCÊ
RECOMENDARIA?
Um e-commerce possui várias fases, entre o processo de entender bem
sobre o produto que está sendo ofertado
ao consumidor. Isso quer dizer que conhecer todo processo de compra, estoque, logística, definição de preço, formas
de parcelamento e outros. Parece que
todos já sabem bem essa parte, mas
é nesse ponto que as empresas repetem sempre os mesmo erros. Inúmeros
e-commerce não são bem sucedidos
porque falharam nesse processo que parece simples mas é base para todo processo de compra e venda.
Utilizo sempre essa frase “após clicar no botão comprar” – começa o processo de logística. Possui o produto no
estoque? O produto está armazenado de
forma correta? A separação do produto
é mesma que está nas características
pedido, cor, tamanho, especificação? O
processo de logística possui os KPI´s Key
Performance Indicators.
Esse simples conceito pode ser
aplicado em muitas áreas do seu negócio. Neste momento, vamos focar em
explicar os KPI’s mais importantes para o
seu e-commerce metas de logística. Alguns KPI´s de logística.

Pedido Perfeito: Mensura a % de
pedidos entregues no prazo negociado
com cliente, completo sem avarias e sem
problemas de documentação fiscal, produtos enviados errados
Esse forma possibilita avaliar a
frequência:
• Diária, semanal, mensal
• Por estado
• Por cidade
• Linha de produto
Avarias no transporte: Mensura a
avarias corridas durante a operação de
transporte. Esse análise ajuda a identificar se embalagem esta realmente apropriada para o produto. Também possibilita fazer uma análise da transportadora,
se está sendo cuidadosa com carga.
Existem vários KPIs de logística que devem ser analisados conforme
cada negócio e região atuante.
Todo empreendedor que deseja
iniciar um e-commerce que tenha inúmeras venda ao dia. Sempre aconselho que os e-commerce nascem de um
processo de pesquisa, que é um fator
fundamental para identificar se existe o
nicho de mercado a ser explorado, ainda não foi ou está sendo explorado de
forma ineficiente.
Um nicho de mercado que era
mal explorado, o de roupas Plus Size.
Através de estudo fora criado o e-commerce, www.flaminga.com.br.
Outro nicho de mercado até janeiro de 2015 ainda não explorado, era
os sapatos 33 e 34 para mulheres. Com
dificuldades de encontrar a numeração e sapatos bonitos, o e-commerce
www.33e34.com.br, recebeu um aporte
financeiro da startup MIA - Mulheres Investidoras Anjos que fazem esse tipo de
trabalho somente para projetos de mulheres.
3- COMO QUALQUER NEGÓCIO, É PRECISO INVESTIMENTO. EXISTE UM TEMPO MÉDIO DE RETORNO?
Tempo e retorno do investimento
sempre são as questões mais abordadas.

O que percebo pela experiência e análise
de mercado, é que ira depender de alguns fatores, como investimento mensal
em Marketing Digital. É necessário para
que seus consumidores saibam que sua
loja existe e possa visitá-la.
Destinar um valor mensal para
contratar um boa agência especializada
em Marketing Digital e fazer a análise de
quais canais serão investidos e qual retorno está sendo apresentado em cada
um deles. Exemplo , faça um investimento de anúncios no Google e no Buscapé.
Qual dos dois veículos trouxe maior taxa
de conversão de vendas? A partir dessas
análises, é possível descobrir em qual veículo deve anunciar e quais cidades possuem hábitos de comprar pela internet.
Um investimento médio para iniciar um
e-commerce em Marketing Digital é de
R$ 3.000,00 ao mês.
Estudos apresentam que o retorno médio de e-commerce seguindo todas as práticas aconselhadas é 18 a 24
meses. Lembrando sempre que depende
de cada negócio e forma que foi elaborado o plano de negócios do e-commerce.
4- O CLIENTE QUE COMPRA COM FREQUÊNCIA PELA INTERNET É MAIS EXIGENTE QUE A CLIENTELA DA LOJA FÍSICA?
O cliente sempre é exigente independente do ambiente que compra. No
ambiente do e-commerce o erro pode
ser fatal, porque o cliente analisa vários
sites, até escolher.
Então, o mínimo esperado é que o
produto vai chegar no prazo estipulado,
sem avarias, o mesmo produto escolhido
é o entregue. Caso o produto seja entregue com alguma falha, o arrependimento de compra foi estabelecido com
total razão.
Sempre utilizo essa metáfora,
“existem um abismo entre a produto que
esta no e-commerce e a entrega até a
casa do cliente”. O abismo pode ser estreitado com, 6 passos que são norte
para encantamento do cliente:
• Avisar o cliente que o cartão crédito foi autorizado a compra
• Comunicar que o pedido esta na
expedição
• Produto foi enviado para transportadora ou correio
• Enviar por e-mail código de
rastreamento do pedido para o cliente
acompanhar
• Avisar que o pedido chegou no
CD da transportadora ou correio da cidade de entrega
• Após 2 dias de entrega enviar
um e-mail ou SMS, perguntando se o
produto é esse mesmo, tem alguma dúvida
Todas essas ações parecem simples, mas tem muito e-commerce que
deixa a oportunidade de encantar o
cliente, e promover que o mesmo volte
a comprar novamente.
Contato: ertinho@onlinesites.com.br
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