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VEJA MAIS – PG 02

COMPRADORES CONFIRMADOS NA 16ª 
FENOVA REPRESENTAM MAIS DE 500 

PONTOS DE VENDA

Marcas lançam coleções primavera-verão.

FOTO: GRUPO EURO FOTO: ANTONELLY

Expectativa é de boas compras na fei-
ra.

LOJISTAS NA 16ª FENOVA

ATENDIMENTO JURÍDICO

AGENDA DE CURSOS

Orientação será realizada de
segunda a sexta.

No dia 22 de julho, o espaço
Sindinova recebe a peça

“Concessa tecendo prosa”

VEJA MAIS – PG 03

VEJA MAIS – PG 06

VEJA MAIS – PG 06

VEJA MAIS – PG 03

EXPOSITORES PREPARAM COLEÇÕES 
PARA FEIRA DE AGOSTO

16ªFenova
FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA
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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Os associados ao Sindinova 
contam com mais um ser-
viço. A assessoria jurídica foi 

ampliada, sendo agora de segunda a 
sexta-feira, em horário comercial. O 

A equipe do Sindinova tem trabalha-
do com afinco para a realização da 
16ª Fenova – Feira de Calçados de 

Nova Serrana, que será realizada nos dias 
11,12 e 13 de agosto. Na oportunidade, ex-
positores do polo calçadista nova serra-
nense irão lançar coleções para o período 
mais quente do ano.

Veterana na Feira de Calçados, a 

atendimento é realizado pela advoga-
da Luana Nogueira OAB/MG 153.686. 

Além de trabalhar em prol do 
polo calçadista de Nova Serrana, o 
Sindicato também tem investido na 

marca Ottis levará para o estande calça-
dos masculinos street wear e esportivo. 
De acordo com Jarbas Januário Dias, pro-
prietário da empresa, a participação per-
mite contato com o público-alvo, além da 
exposição da marca. “Estamos otimistas. 
É um momento que nos pede atenção 
com o mercado, para saber como traba-
lhar daqui pra frente”, afirma.

capacitação dos funcionários. Uma 
vez por semana, os colaboradores 
têm participado de encontros sema-
nais que envolvem dinâmicas, textos 
motivacionais, entre outros.

A marca Antonelly é outra confir-
mada para a 16ª edição. Segundo Antônio 
Alves Pinto Júnior, proprietário da em-
presa que fabrica calçados femininos em 
geral, entre os destaques estão sandálias 
anabelas, rasteiras com predarias, salto 
alto, entre outros. “É uma coleção vibran-
te, com cores e acessórios. Estou espe-
rançoso com a feira”. 

EXPOSITORES PREPARAM COLEÇÕES 
PARA FEIRA DE AGOSTO

Coleções primavera-verão serão lançadas

UM DOS MODELOS ANABELA DA MARCA ANTONELLY, CONFIRMADA NA 16ª FENOVA

FOTO – ANTÔNIO JÚNIOR

FABRICANTE DE NOVO HAMBURGO 
CONFIRMA PRESENÇA NA FEBRAC

FOTO: ARQUIVO MÁQUINAS KEHL

A Máquinas Kehl, situada em Novo 
Hamburgo, há 40 km de Porto 
Alegre, estará na 10ª Febrac - Fei-

ra de Máquinas e Componentes para Cal-
çados. A empresa está há mais de meio 
século no mercado, e produz máquinas 
para calçados em geral e para a fabrica-
ção de acessórios. 

Segundo Laor Santos da Sil-
va, gerente de vendas da fabricante, 
a Máquinas Kehl já esteve em outras 
edições da feira nova serranense. “Te-

mos clientes em Nova Serrana, então é 
interessante participar da Febrac, para 
mantermos essa proximidade com o 
cliente”, afirma. 

Para a edição de agosto, além 
de estar perto dos empresários do 
ramo calçadista, o intuito é firmar o 
nome no polo calçadista. “Queremos 
fechar negócios e mostrar o que te-
mos de melhor a aqueles que ainda 
não conhecem ou ainda não compram 
nossos produtos”. 
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COMPRADORES CONFIRMADOS NA 16ª FENOVA 
REPRESENTAM MAIS DE 500 PONTOS DE VENDA

LOJISTAS SE PREPARAM PARA FEIRA CALÇADISTA 
EM NOVA SERRANA

Feira contará com lojistas de todo o país

O segundo semestre de 2015 pode 
ser a chance de negócios favo-
ráveis para diversos setores no 

país, inclusive para a indústria calçadista. 
Desde o fim de 2014 até os primeiros 
meses do ano em questão, o momento 
foi de equilibrar a produção, repensar as 
vendas e se adequar ao que o mercado 
tem oferecido. 

A expectativa dos expositores 
confirmados para a Feira de Calçados de 
Nova Serrana, que chega a sua 16ª edição 
com 80% dos estandes confirmados é 
de negociações otimistas. Entre os moti-
vos estão a chegada das festas de fim de 
ano, que mobilizam o varejo, e a vinda de 
lojistas indicado pelos próprios fabricantes.

Nos dias 11,12 e 13 de agosto, o Cen-
tro de Convenções de Nova Serra-
na será o espaço para centenas de 

expositores do polo que estarão na 16ª 
Fenova. O entusiasmo com o segundo 
semestre pode ser medido pela quan-
tidade de empresas participantes. Cer-
ca de 80% do espaço já está reservado 
para a maior feira de calçados de Minas 
Gerais.

Se entre a organização da feira e 
os empresários reina o ânimo com o mês 
de agosto, com os compradores con-

Durante os três dias de feira, os 
compradores convidados poderão con-
ferir os lançamentos de coleções prima-
vera-verão de calçados masculinos, fe-
mininos e infantis. A iniciativa reafirma a 
Fenova como um das maiores feiras do 
segmento. “O Sindicato tem o apoio do 
Sebrae, Fiemg e da Prefeitura de Nova 
Serrana. O intuito é criar um elo entre 
as lojas de calçados que não conhe-
cem Nova Serrana, ou que tem negócios 
eventuais com nossos fabricantes. Com 
isso, será possível uma melhor distribui-
ção dos produtos”, explica Pedro Gomes.”

O presidente do Sindinova comen-
ta que a proposta é para longo prazo. 
“Esta é a primeira vez que realizamos esse 

vidados para a Fenova não é diferente. 
O gerente de compras do grupo Aveni-
da, Wellington Torres Gomes conhece os 
produtos fabricados em Nova Serrana. 
Com a vinda para a feira, o intuito é fazer 
compras que atendam a procura nos me-
ses que antecedem as festas de fim de 
ano. “Queremos conferir as novidades, e 
realizar vendas satisfatórias para as lojas”, 
comenta.

A compradora Edinéia Nunes vem 
do estado de Goiás para aproveitar os 
lançamentos primavera-verão 2016. “Es-

projeto. A idéia é dar continuidade nos 
anos seguintes. Para isso, iremos garantir 
recursos para 2016, 2017 e 2018”, diz. 

Segundo Edimar Góis, comprado-
res da região nordeste lideram as confir-
mações, como também do Sudeste e Sul. 
“A 16ª Fenova tem tudo para ser rentável. 
Aqueles que vêm para as feiras em Nova 
Serrana, tem o objetivo de negociar e 
comprar. Temos bons indicados que esta-
rão na cidade em agosto. Acredito que os 
expositores terão um aumento no volume 
de negócios”, afirma.

EXPOSITORES

O proprietário da marca Lala Baby 

tivemos na feira de março, e agora esta-
remos como convidados. A expectativa é 
de garantir boas compras”, afirma.

Participar da Fenova é sinônimo 
de comodidade para Francisca Rocha, de 
Macapá. Ela e os irmãos fazem parte de 
um grupo de lojas que atua no Norte e 
Nordeste do país. São mais de quarenta 
lojas que revendem calçados de diversas 
marcas, inclusive do polo nova serra-
nense. “Compro em Nova Serrana des-
de a década de 90. Então acompanhei a 
evolução dos fabricantes. Hoje eu tenho 

é veterano da feira calçadista. Ele comenta 
que a vinda de lojistas para a Fenova trará 
ainda mais prestigio ao evento. “Sempre 
falo que a feira é essencial. É uma oportu-
nidade para fazer contatos, oportunidade 
de estar junto com os clientes. Ainda mais 
nesse período de comércio retraído. Es-
tou confiante enquanto expositor de mais 
uma Fenova”, elogia.

Para João Rafael de Oliveira, ge-
rente comercial responsável pela marca 
Via Salt, o Sindinova foi assertivo nesta 
proposta. “Acredito que teremos um bom 
resultado para a feira e para o polo de 
Nova Serrana. Teremos clientes em po-
tencial e consequentemente, vantagem 
nas vendas”.

orgulho de vender os produtos fabrica-
dos aqui, pois não perdem em nada para 
marcas nacionalmente famosas. Tem 
qualidade e preço”, diz a comerciante.

Ainda de acordo com Francisca, 
reunir industriais de calçados e compra-
dores em um só lugar otimiza o contato 
e permite um volume maior de compras. 
“Acho a Fenova bastante organizada. 
Tudo que adquiri foi entregue no prazo 
estipulado. E o melhor, consegui vender 
tudo. Desejo que a feira possa expandir 
ainda mais”.

FOTO: ARQUIVO SINDINOVA
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*Consulte condições e cursos disponíveis na unidade.

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

Novo
Curso

Bolsa de
50%(4)

Bolsa de
50%(4)

Bolsa de
30%(4)

Bolsa de
30%(4)

Bolsa de
30%(4)

Bolsa de
50%(4)

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

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

1Desconto 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. 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. 4Programa do Governo Federal. Consulte condições de adesão em novofies.com.br

Mude o curso da sua vida.

UNIDADES DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
Tel.: (37) 2101-4877

R. Minas Gerais, 593, Centro
Te.: (37) 3222-0684

faculdadepitagoras.com.br

pitágoras 2015
vestibular agendado
O FIES está de volta!*

Descontos 
especiais para 
empresas 
conveniadas2.

Descontos 
exclusivos para 
matrículas 
antecipadas2.

Sua nota ENEM
vale desconto
na matrícula3.

#conte
com a gente 4

4
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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

CONCESSA - TECENDO PROSA

AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - JULHO

Curso Data Instrutor Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

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 2X R$180,0 2X DE R$250,00

Informações: Pablyne Fernandes (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br
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ATENDIMENTO JURÍDICO NO SINDINOVA

TREINAMENTO PROMOVE INTERAÇÃO ENTRE OS 
FUNCIONÁRIOS DO SINDINOVA

GIRO SINDINOVA

Dinâmicas e textos motivacionais fazem parte do processo

BOA PARTE DA EQUIPE ESTÁ NO SINDINOVA DESDE 2014

FOTO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SINDINOVA

Os funcionários do Sindinova – Sin-
dicato Intermunicipal das Indústrias 
de Calçados de Nova Serrana tem 

passado por capacitações contínuas, que 
envolvem dinâmicas, discussões individu-
ais e em grupo, a fim de preparar a nova 
equipe.

 A inciativa proporciona um me-

lhor entrosamento, além de aproximar os 
setores no que diz respeito a importância 
do trabalho de cada um e as relações in-
terpessoais. Para isso, a psicóloga Sandra 
Franco tem realizado encontro semanais. 

De acordo com ela, o momento 
é propício para conduzir este trabalho. 
“Dentro de um cenário mercadológico ins-

tável e de uma economia fragilizada, onde 
o que mais se ouve é crise, recessão e 
demissões. O Sindinova, se posiciona de 
forma diferente, acreditando que estamos 
em um momento favorável para reestru-
turar, capacitar e formar lideranças”, ex-
plica.

Ainda de acordo com a profissio-

nal, a capacitação vem para complemen-
tar o trabalho dos novos colaboradores. 
“Investir em seres humanos, capacitá-los 
e desenvolver líderes dentro do próprio 
Sindicato é uma das alternativas geren-
ciais adotadas para dar maior estabilidade 
interna frente às situações caóticas advin-
das do mercado econômico e financeiro”. 

O Sindinova – Sindicato Intermuni-
cipal das Indústrias de Calçados 
de Nova Serrana, oferece a partir 

deste mês, assessoria jurídica aos asso-
ciados. O atendimento será realizado de 
07h às 11h e de 12h às 17h, de segunda 

a sexta-feira.
Os atendimentos serão condu-

zidos pela advogada Luana Nogueira 
– OAB MG/ 153.686. “Irei prestar aten-
dimento no que diz respeito a questões 
internas da empresa, orientação de dire-

O locutor Ângelo Máximo rece-
beu a responsável por cursos 
do Sindicato, Pablyne Fernan-

des, para falar sobre a agenda do 
mês de julho. Além das capacitações, 
os interessados irão conferir a peça 
“Concessa tecendo prosa”, no dia 
22/07, às 19h30.

A divulgação também foi reali-
zada na rádio 96,1, pela radialista Li-
lian Camargos.

tos e deveres entre patrões e emprega-
dos”, explica.

Para agendar, basta ligar no (37) 
3228-8500 ou enviar email para juridi-
cosindinova@yahoo.com.br. 

Plenária Municipal de Saúde 

O salão do espaço Sindinova sediou 
a 1ª Plenária Municipal de Saúde 
de Nova Serrana 2015. O encontro 

fez parte da 15ª Conferência Nacional de 
Saúde, que mobiliza os municípios com 
o tema “Saúde pública de qualidade para 
cuidar bem das pessoas: direito do povo 
brasileiro”. O objetivo é propor melhorias 
para a prestação de serviços por meio 
Sistema Único de Saúde - SUS.

FOTO: SAMIRA REIS
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DIA DO COMERCIANTE
A entrevista desta edição é com o presidente da CDL de Nova Serrana, Elton Batista Oliveira.

Ele fala sobre o varejo local e a importância de incentivar a diversificação de negócios na cidade.

COMO VOCÊ AVALIA A ATUAL SITUAÇÃO 
DO COMÉRCIO EM NOVA SERRANA?

São vários os fatores que interfe-

rem tornando o comércio de Nova Serra-

na distinto dos demais centros comerciais, 

sendo eles extremamente ligados a inten-

sidade de registros de inadimplência pelo 

comércio local. 

Podemos citar entre os fatores, os 

declínios expressivos na economia local 

comuns em alguns períodos do ano em 

razão da mesma girar em torno de um 

único fator de produção; o intenso fluxo 

de habitantes e consumidores flutuantes, 

que vem para a cidade apenas duran-

te o dia para trabalhar, quando diminui a 

oferta de emprego eles afastam-se e na 

maioria das vezes deixando de comprar e 

acertar suas contas no comércio; temos 

ainda aqueles trabalhadores que nestes 

períodos mudam-se voltando para sua 

cidade natal.

Porém no período atual, em que 

o medo e as incertezas tomam conta da 

população, os fatores antes citados são 

ainda mais acentuados, havendo assim 

uma queda expressiva nas vendas in-

fluenciando ainda os habituais comprado-

res que se retraem com a preocupação de 

garantir suas necessidades básicas como 

saúde e alimentação, caso o período de 

crise possa se alongar.   

NESTE PERÍODO INSTÁVEL, O COMÉR-
CIO LOCAL TAMBÉM TEM REGISTRADO 
CASOS EM EXCESSO DE CLIENTES 
INADIMPLENTES?

Como foi dito anteriormente, nes-

tes momentos até mesmo alguns con-

sumidores considerados bons pagadores 

deixam de pagar suas contas para manter 

suas necessidades básicas deixando de 

pagar suas contas no comércio varejista 

e de gêneros que não são considerados 

básicos para seu dia a dia. 

Concluímos assim que o comér-

cio varejista é o primeiro prejudicado em 

momentos de crise, além da queda nas 

vendas ele deixa de receber a maioria de 

suas vendas a prazo. 

SEGUNDO SITE DA FECOMÉRCIO – MG, 
O SETOR DE HIPER E SUPERMERCADOS 
FORAM UM DOS QUE MAIS EMPREGA-
RAM NOS ÚLTIMOS DOZE MESES ATÉ 
MAIO. JÁ O SETOR DE AUTOMÓVEIS E 
AUTOPEÇAS ESTÁ EM DECLÍNIO. ESTAR 
ATENTO À DINÂMICA DO MERCADO 
NESTE MOMENTO SERIA UM DOS CA-
MINHOS PARA PROJETAR MELHORES 
NEGÓCIOS?

Com certeza, todos os gestores 

neste momento devem ter bastante cau-

tela, evitando investimentos arriscados, 

cortando gastos desnecessários e man-

tendo o negócio enxuto, controlando mi-

nimamente as contas da empresa. 

Acima de tudo precisamos que 

nossos administradores públicos busquem 

a diversificação de investimentos no mu-

nicípio para que em momento de crise no 

calçado a cidade possa ter outra atividade 

que garanta o giro econômico local. 

Fica então pergunta, qual incentivo 

o município tem dado para abrir as portas 

para outros investimentos?

COM A PROXIMIDADE DO DIA DO CO-
MERCIANTE, HAVERÁ ALGUMA PRO-
GRAMAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE?

Como a CDL acaba de investir to-

das suas economias na construção do 

prédio anexo a sua sede, para este ano a 

CDL homenageará os comerciantes ape-

nas lembrando a data através de um spot. 

Quem sabe no próximo ano quando a 

economia estiver mais estável tenhamos 

uma comemoração especial.
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Neste mês, uma nova medi-
da provisória foi assinada pela 
Presidenta Dilma Roussef, que 

permite as empresas com dificulda-
des financeiras temporárias, possa 
reduzir a jornada de trabalho em até 
30%, com redução proporcional dos 
salários dos seus funcionários. 

Esse déficit do salário será parcial-
mente compensado pelo governo, que 
vai pagar ao trabalhador 50% da perda, 
com recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). Essa reparação está 
limitada a R$ 900,84, o que correspon-
de a 65% do valor do maior benefício do 
seguro-desemprego. 

Ainda não se sabe quais os seto-
res que poderão adotar ao PPE, sabe-se 

Confesso que fico confuso em deter-
minadas ocasiões, em que a ques-
tão da homossexualidade é abor-

dada. É bem verdade que se trata de um 
tema atual, e que a sociedade brasileira 
- diferente de outros lugares do mundo 
em que esta discussão é mais avançada 
-, ainda tenta compreender.

Quebrar tabus e preconceitos são 
missões árduas, mas a sociedade, dita pro-
gressista, tende a caminhar na direção de 
o indivíduo ter a condição de manifestar as 
suas “vontades”. Manifestar suas vontades 
deve ser entendido, aqui, não como fazer o 
que quer, mas saber conviver em socieda-
de. Tendo o seu espaço, mas, sobretudo, 
respeitando o espaço do próximo.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO
PPE: ALIADO OU VILÃO?

ACOMODAÇÃO E ATRITO

apenas que o Comitê de Proteção ao 
Emprego (CPPE), formado por represen-
tantes dos ministérios do Planejamento, 
Fazenda, Trabalho e Emprego, Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior e 
Secretaria- Geral da Presidência da Re-
pública, é quem irão definir. 

As empresas e os trabalhadores 
deverão fixar a decisão em aderir ao PPE 
através de um acordo coletivo específico, 
na qual a empresa deverá comprovar si-
tuação de dificuldade econômico-finan-
ceiro. O período de validade do programa 
será de seis meses, podendo ser prorro-
gado por mais seis meses. 

O programa é viável, pois protege 
o emprego em tempo de crise, reduz as 
despesas do governo com o seguro-de-

Neste contexto, as bandeiras a ser 
levantadas devem estimular a discussão 
e nunca partir, penso, para um confronto 
franco em que todos perdem de alguma 
forma.

Com poesia, sofisticação e com 
muito bom gosto - pelo menos na minha 
avaliação como publicitário - julgo que 
a campanha do Boticário para o Dia dos 
Namorados soube abordar, sem agres-
sões, a questão da homossexualidade. 
Esta campanha, com certeza, entra para 
o hall daquelas que não querem só ven-
der ou posicionar a marca de determinado 
produto. Este comercial, com simplicidade, 
propôs uma discussão que hoje é feita em 
todo o país e nos mais variados meios de 

comunicação.
Na contramão da campanha do 

Boticário, algumas cenas vistas na TV, re-
ferentes à Parada do Orgulho Gay reali-
zada em São Paulo, deixam preocupação 
e uma reflexão. Pessoas seminuas e pre-
sas em cruzes - para uma sociedade que 
agora se desprende do conservadorismo 
e está começando a entender a questão 
da homossexualidade como algo que 
tende a ser natural - soam como hosti-
lidade.

É bem verdade que as manifes-
tações são livres, mas algumas delas 
não agregam e só tumultuam um frá-
gil processo de entendimento que está 
apenas no começo.

É fato que nossa sociedade terá 
que avançar muito para absorver a ques-
tão da homossexualidade com mais na-
turalidade. Mas é fato também que quem 
levanta esta bandeira terá de se valer 
de estratégias mais inteligentes e menos 
passionais.

Nos dois lados envolvidos neste 
debate o tema homossexualidade passa 
pela questão de uma boa instrução e no-
ção de valores. Em enxergar as pessoas 
além do gênero.

O conhecimento é acomodação 
de idéias e todo o encaixe, em menor ou 
maior intensidade, causa atrito. A socieda-
de brasileira, a seu modo, está aprenden-
do a conviver com isto.

semprego e mantém a arrecadação do 
INSS e FGTS. 

Acredito ser também uma ma-
neira de enfrentar o momento difícil da 
economia, pois da segurança aos tra-
balhadores em relação ao seu emprego, 
em não ficar desempregado, tendo em 
vista que o seguro-desemprego em cin-
co meses se encerra. 

Vejo que há um consenso entre 
patrões, empregados e governo sobre a 
importância da medida para conter o au-
mento das demissões. 

Ademais, todos os empresários 
desejam manter uma mão de obra qua-
lificada e rapidamente retornar com nível 
de produção.

Calcula-se que o programa vai 

OPINIÃO

gerar um custo de R$ 100 milhões em 
2015 e preservar o emprego de 50 mil 
trabalhadores com salário médio de R$ 
2,2 mil. Além disso, a medida estimula a 
produtividade com o aumento da dura-
ção do vínculo trabalhista e fomenta a 
negociação coletiva. 

A medida provisória foi publi-
cada no “Diário Oficial da União”, na 
terça-feira dia 07 de julho de 2015, e 
começa a valer imediatamente, mas 
terá 15 dias para ser regulamentada e 
produzir efeitos, o que deverá poste-
riormente ser aprovada pelo Congres-
so Nacional em até 60 dias (prorrogável 
por mais até 60 dias), para se efetivar 
no ordenamento jurídico com status de 
Lei Ordinária.

Colunista: Luana Nogueira Maia

Advogada OAB/MG 153.686 - Pós-graduanda em Direito do Trabalho - Assessoria jurídica no Sindinova
juridicosindinova@yahoo.com.br

Colunista: Rodrigo Dias

artigorodrigodias@gmail.com
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11 a 13 de agosto de 2015
10H às 19h

centro de convenções de nova serrana
FENOVA.com.br

16ªFenova
FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA

Faça negócios no polo que calça o país

feirafebrac.com.br

CENTRO DE CONVENÇÕES DE NOVA SERRANA

14H ÀS 21H

25 A 27 
AGOSTO

2015

EU PARTICIPO DA 16ª FENOVA
Empresários do polo de Nova Serrana comentam sobre a participação na maior feira de calçados de Minas Gerais.

“Vale a pena participar da Feira de Cal-
çados de Nova Serrana e em feiras do 
segmento calçadista. Incialmente eu não 
acreditava que houvesse algum retorno. 
Mas foi participar uma vez para querer 
estar sempre. É um ambiente onde cria-
mos credibilidade, exposição da marca e o 
contato com novos compradores”. 

Alessandra Lacerda Teixeira Filiais, sócia 
proprietária - GLK

 “Estar na Fenova nos permite divulgar 
a nossa marca e produtos a um públi-
co amplo. Além disso, conseguimos nos 
aproximar de novos clientes e garantir fu-
turas vendas”.

Sueli Aparecida Araújo dos Santos
sócia proprietária - Magia da Terra

“É uma oportunidade de ter 
contato direto com lojistas. 
Acredito também ser uma 
ação de marketing interes-
sante. E por fim as vendas, 
um dos nossos objetivos ao 
participar de eventos como 
esse”.

Moacir Aparecido da Silva, 
diretor comercial - Crômic

“Acredito ser uma ótima vi-
trine para nós fabricantes, 
onde divulgamos nosso pro-
duto, lançamos coleção. A 
16ª Fenova tem tudo pra ser 
uma ótima edição.

Cristina Rodrigues, sócia 
proprietária - Kitikero

“É um excelente meio para 
divulgar a marca, os produ-
tos. A Fenova cresceu, e re-
cebe lojistas de todo o país, 
e nos anima. Aqueles que 
nos visitarem irão conferir as 
novidades da coleção, com 
produtos diferenciados”.

Cristiano Júnior Ferreira, di-
retor comercial – Ana Flor 

“A equipe da Lynd acredita que a partici-
pação em feiras como a Fenova, permite 
aumentar a clientela. Sem contar na pro-
ximidade entre comprador e fabricante, o 
que fortalece as relações comerciais. Nes-
se período de instabilidade econômica, a 
confiança é fundamental para que o lojis-
ta mantenha contato e realize a compra”. 

Ronaldo Lacerda, sócio proprietário - 
Lynd

“Nos abre portas para conquistar novos 
clientes e criar relacionamento para negó-
cios a longo prazo”

Marlivânia Rodrigues Cândido,
sócia proprietária – Lindíssima

FOTOS: SAMIRA REIS
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PESQUISA VAI QUANTIFICAR O CONSUMO
DE CALÇADOS NO BRASIL

NA LUTA CONTRA AS FALSIFICAÇÕES

Pesquisa que será realizada a partir de agosto, em nível nacional, vai revelar informações reais
sobre o consumo de calçados no mercado brasileiro e, dessa forma, solucionar uma grande dúvida de fabricantes

e lojistas e permitir que as suas atividades comerciais tornem-se mais assertivas

A Associação Brasileira de Lojistas 
de Artefatos e Calçados (Ablac), a 
Associação Brasileira das Indústrias 

de Calçados (Abicalçados) e a empresa de 
pesquisas Kantar Worldpanel, que atua em 
150 países, inclusive no Brasil, anunciaram 
em São Paulo, detalhes do levantamento 
que será realizado em 11.200 lares brasi-
leiros, em todas as regiões do país, para 
monitorar semanalmente o consumo de 
calçados num universo acima, que repre-
senta cerca de 50 milhões de lares e  90% 
do potencial de consumo do produto no 
mercado doméstico.

O detalhamento da pesquisa foi fei-
to pelo presidente da Ablac, Imad Esper, e 
pela gerente de novos negócios da Kantar 
Worldpanel, Rita Navarro, durante o Fórum 
de Moda & Marketing, na Francal 2015.

O American Apparel & Footwear 
Association (AAFA) pediu o apoio 
do Representante de Comércio 

dos Estados Unidos para combater a 
proliferação desenfreada de roupas e sa-
patos falsificados na plataforma Taobao 

“O objetivo é identificar, por exem-
plo, se o setor está crescendo em con-
sumo, que linhas estão se destacando e 
quanto isso representa em volume e fatu-
ramento, o que ajudará a entender como 
o mercado está se desenvolvendo”, disse 
Rita. O presidente da Ablac destacou que 
a pesquisa permitirá identificar eventuais 
as mudanças nos hábitos de consumo 
das famílias e como isso impacta as ven-
das de calçados, com o que as lojas po-
derão rapidamente adotar medidas para 
fazer frente à nova realidade.  

Desde janeiro de 2014, a Kantar 
monitora o comportamento de compras 
de cerca de 170 categorias de produtos, 
entre eles o calçado, nos 11.200 lares. Os 
segmentos calçadistas pesquisados são 
chinelos, tênis, sapatos femininos fechados, 

da Alibaba. 
A AAFA, que representa mais de 

mil marcas norte-americanas, emprega 4 
milhões de pessoas, contribui para o va-
rejo dos Estados Unidos com 361 bilhões 
de dólares de volume de negócios e por 

tamancos, sandálias e sapatos masculinos, 
sendo que cada segmento possui três divi-
sões, conforme o tipo de construção.

Semanalmente, em dia e hora 
marcados, entrevistadoras da Kantar vi-
sitam os lares monitorados para verificar 
os produtos adquiridos, colocados numa 
caixa específica, cujos códigos de barras 
são lidos. Outras informações como nota 
fiscal, loja, dia de compra e forma de pa-
gamento, por exemplo, são coletadas 
pelas entrevistadoras num smartphone e 
posteriormente analisadas por técnicos da 
Kantar.

O cruzamento das informações 
permite identificar movimentos do mer-
cado, como crescimento ou decréscimo, 
segmentos que se destacam em volume 
e receita, a representatividade disso em 

décadas tem se empenhado na luta con-
tra a falsificação, mas agora acredita que 
seja urgente uma regulação, com a proli-
feração do e-commerce. “Todos os dias 
nossos associados encontram muitas có-
pias no site Taobao, que se traduzem em 

relação ao total de consumo, classes so-
ciais, faixas etárias que aumentaram as 
compras, a freqüência das mesmas e ou-
tras variáveis importantes. 

Os resultados da pesquisa serão 
divulgados em janeiro de 2016, durante o 
Congresso Brasileiro do Calçado, e serão 
disponibilizados, para aquisição, a asso-
ciados da Ablac, associados da Abicalça-
dos, lojistas em geral, fabricantes de cal-
çados e outros interessados. Fabricantes 
poderão, se assim o desejarem, obter, 
diretamente com a Kantar, informações 
específicas sobre o desempenho de suas 
marcas, não contemplado no objeto da 
pesquisa encomenda pela Ablac e pela 
Abicalçados.

FONTE: ABLAC

milhões de dólares em vendas perdidas, 
danos à reputação e custos legais”, diz a 
presidente Juanita D. Duggan.

FONTE: SÃO PAULO PRÊT A PORTER

FOTO: BANCO DE IMAGEM



PG 12 20/07 A 03/08/2015 – JORNAL SINDINOVA


