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EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

O

Sindinova realizou a 15ª Fenova, e
já se prepara para a próxima edição
em agosto. Os lançamentos das
coleções primavera-verão serão realizados

entre os dias 11 e 13 de agosto, no Centro
de Convenções. Cada expositor confirmado para a 16ª Feira de Calçados de Nova
Serrana, poderá indicar um lojista de po-

tencial para o evento. A vinda será subsidiada com o apoio de parceiros. Mais um
passo para que a Fenova continue sendo
uma das maiores do segmento calçadista.
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Organização se mostra otimista com a feira

A

abertura da 15ª Fenova – Feira
de Calçados de Nova Serrana foi
realizada na manhã do dia 10 de
março, no Centro de Convenções. Autoridades políticas, representantes da
indústria, entre outros estiveram presentes durante a solenidade. O presidente do Sindinova, Pedro Gomes falou
aos presentes sobre a empregabilidade
em outras grandes cidades, e a situação de Nova Serrana, que em meio à
crise econômica, tem gerado emprego
e buscado soluções para fortalecer a
indústria calçadista. Também comentou
sobre a arrecadação de ICMS do polo

nova serranense de 2010 a 2014.
Durante o discurso, o presidente do
Sindinova também anunciou a vinda de
mais de 80 compradores para a próxima
feira, a ser realizada em agosto. Para isso,
o Sindicato têm buscado parceiros para
subsidiar os custos.
O diretor técnico do Sebrae-MG,
Fábio Veras também fez discurso, assim
como o presidente da Fiemg Regional
Centro-Oeste, Afonso Gonzaga, que representou o presidente do Sistema Fiemg,
Olavo Machado Júnior.
Por fim, foi a vez do prefeito de
Nova Serrana, Joel Pinto Martins. Ele ci-

RONALDO LACERDA
2ª DIRETORA FINANCEIRA:

tou o peso da fiscalização durante anos
no polo e da força da indústria de calçados, mesmo diante de crises financeiras.
A abertura ainda contou com a participação dos deputados estaduais Fábio Avelar, João Vítor Xavier, do deputado federal
Domingos Sávio, da assessora de relações
sindicais da Fiemg Maria Rita, do diretor
regional do Senai, Cláudio Marcassa, além
de autoridades da Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, Polícia Civil e Guarda Municipal
de Nova Serrana.
Após o descerramento da fita, Pedro Gomes acompanhou as autoridades
até o estande do Sindinova.
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PEDRO GOMES, PRESIDENTE DO SINDINOVA, NA SOLENIDADE DE ABERTURA

A

Fenova – Feira de Calçados de
Nova Serrana chega a sua décima
quinta edição reconhecida como
uma das maiores do segmento. O fortalecimento da feira, que tem por objetivo
aproximar compradores e fabricantes, foi
enaltecida pelas autoridades presentes na
abertura.
O presidente do Sindinova, Pedro Gomes, falou da importância de um
evento como este para o polo de Nova
Serrana. “Esse estreitamento entre lojistas
e empresários é fundamental. A diversificação de produtos oferecidos aqui atrai
compradores de todo o Brasil. Somos o
3º maior polo do país, e nos destacamos
porque temos conseguido driblar crises e
manter a indústria calçadista”, afirma.

O deputado estadual Fábio Avelar, natural de Nova Serrana foi uma
das autoridades políticas presentes. De
acordo com ele, é notório o crescimento do polo. Mas é preciso rever preços
dos produtos, visto a alta de preços de
matéria-prima e tantos outros quesitos
para a mercadoria final. Ele também
citou uma das ações voltadas para os
empresários calçadistas. “Temos buscado impedir a cobrança retroativa de
um imposto que prejudica a indústria
de calçados de Nova Serrana. Em breve, teremos mais uma reunião e esperamos conseguir esse feito”, diz.
Após visitação a feira, o deputado
federal Domingos Sávio apontou Nova
Serrana como uma cidade acolhedora.

CONTATO COMERCIAL: JOSÉ TEIXEIRA

Disse ainda que para continuar a ser uma
potência, é preciso do esforço de todos.
“Vamos nos unir com as demais lideranças do setor pra enfrentar essas questões.
Um ano que se mostra muito difícil. Mas
Nova Serrana acaba sendo exemplo para
o Brasil. Com dificuldades que preocupam
todo o país, aqui temos emprego, um
povo trabalhador e empresários corajosos”, afirma.
O deputado federal também argumentou sobre a NR-12. “O problema não
é só a alei, mas aquelas que interpretam
para utilizá-la de má fé. Nós queremos
que o trabalhador trabalhe com segurança, que o empresário esteja dentro da
legalidade. A fiscalização deve orientar,
educar, e não destruir”.

(37) 3228-8510
SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
SAMIRA REIS MTB – 0018635/MG
IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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BOTAS E SAPATILHAS SÃO A APOSTA DAS MARCAS
DE CALÇADOS FEMININOS
FOTO – SAMIRA REIS

É A PRIMEIRA VEZ QUE LUCAS MOREIRA PARTICIPA DA FENOVA

Q

uem passou pelo estande da marca
Ana Amaral na 15ª Feira de Calçados
de Nova Serrana, conferiu botas de
cano curto, médio e longo. Algumas com
estampas de onça, étnicas, ou um detalhe
com brilho. Além de esquentar os pés na estação mais fria, as botas mostravam o que

vai estar em alta entre o público feminino.
A marca Redak trouxe botas de
cano curto, com aplicação de cravos de
metal, correntes, fivelas. De acordo com
Claudiano Nunes, gerente comercial da
empresa, os modelos agradaram os compradores. “Os modelos fizeram sucesso,

foram bem aceitos”, diz.
Outro calçado bastante democrático entre as mulheres são as sapatilhas. A
empresa Via Salt trouxe diversas opções
para o estande. “Trouxemos sapatilhas,
alpargatas e rasteiras em matérias como
o verniz, renda”. O toque final ficou por

conta da aplicação de pérolas e pedraria.
Os lojistas que vieram comprar
calçados femininos se mostraram satisfeitos com as coleções. “Os calçados estão
muito bonitos, dentro daquilo que vendemos”, afirma Lucas Moreira, vindo do Rio
de Janeiro.

FEIRA ATENDE EXPECTATIVAS DE EXPOSITORES
FOTOS: JÚNIOR SPIER

A

15ª Fenova foi positiva para boa
parte dos expositores. A visitação
de compradores de todo o país,
rendeu contatos e bons negócios. Para
que a próxima edição seja ainda melhor, o
setor de feiras e eventos do Sindinova tem
avaliados as sugestões dos fabricantes, a

fim de engradecer o evento.
O sócio proprietário da marca Lala
Baby, comenta que a edição trouxe bons
contatos. “Participamos desde a primeira
feira em Nova Serrana, e tivemos a oportunidade de conhecer novos compradores”, diz.

O mesmo aconteceu no estande
da Rebote, segundo a gerente comercial
Lauriene Kelly. “Fechamos negócio com
lojistas de Rondônia e do Acre, regiões
que há muito tempo não vendíamos”,
explica. Ela afirma que as vendas foram
dento da média esperada.

A marca Akazzo, de calçados femininos também teve boa projeção na
15ª Fenova. “Foi satisfatória nossa participação. Conseguimos novos clientes, a
visitação de três grandes lojistas”, diz Kátia
Kelen Coimbra, gerente comercial da empresa.
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15ª FENOVA

FOTOS: JÚNIOR SPIER
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ECONOMIA

SERASA APOIA EXPOSITORES NA 15ª FENOVA
FOTO – SAMIRA REIS

OS REPRESENTANTES FIZERAM DEMONSTRAÇÃO GRATUITA DO SERVIÇO AOS EXPOSITORES INTERESSADOS

O

Sindinova – Sindicato das Indústrias
de Calçados de Nova Serrana em
parceria com o representante autorizado Invest Informações Cadastrais, ofereceram serviços da Serasa Experian aos

expositores da 15ª Fenova – Feira de Calçados de Nova Serrana. Eles puderam realizar
consultas cadastrais gratuitas durante a feira.
Os representantes também informaram sobre a redução de custos na uti-

lização dos serviços Serasa. “O empresário
têm maior segurança na aprovação de cadastro e treinamento gratuito para melhor
conhecimento de cada ferramenta oferecida e como tirar delas o melhor aproveita-

mento”, explica Nelson Lopes, representante
do Serviço Nacional de Proteção ao Crédito.
Para saber mais sobre a utilização
do Serasa, basta ligar para (37) 3222-3596
ou (37) 9967-8894 ou (37) 9983-2590.

PEDIDO DE REVISÃO DE MEDIDA ANTIDUMPING
É PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Medida já aplicada continua em vigor

O

pedido de revisão da medida antidumping contra calçados chineses foi publicado no Diário Oficial
da União, circular nº 9/2015 da Secretaria
de Comércio Exterior, depois de protocolada pela Abicalçados – Associação Brasileira das Indústrias de Calçados.
Segundo Suéli Benetti, analista
assessoria executiva da Abicalçados, explica que a data do início da revisão será
a da publicação da circular e a investigação deverá ser concluída em dez meses,
podendo ser prorrogado por mais sessenta dias. “Durante o período de revisão,
a medida atualmente aplicada continuará
em vigor”, diz.
O valor do processo foi rateado

pela Abicalçados, juntamente com alguns
sindicatos associados. Com isso, foi possível dar continuidade ao pedido de renovação da medida contra a entrada de
calçados chineses no país.
A renovação da medida fortalece a indústria nacional, e permite a
criação de novas vagas no mercado
de trabalho. Para o empresário Edvaldo Pinto da Fonseca, do polo de Nova
Serrana, a medida é de extrema importância para as indústrias do calçado. “Percebi uma diferença no mercado
com a aplicação do antidumping. Sou
totalmente a favor da renovação, que
continuará a trazer benefícios para os
fabricantes”, diz.

O QUE É DUMPING
O dumping é a prática de exportar
um produto com preço inferior ao praticado no mercado interno do país exportador. Segundo o site Gazeta do Povo,
o Brasil foi o país mais protecionista do
mundo em 2013. O número de medidas
antidumping aplicadas pelo país quase
triplicou em relação ao ano anterior, passando de 16 para 43. Os Estados Unidos e
a China são os países onde o Brasil mais
impôs medidas antidumping.
Em 2009, tal direito foi aplicado
provisoriamente. Na época, a sobretaxa
ao produto chinês ficou em US$ 12,47 por
par importado, valor corrigido para US$

13,85 a partir de março de 2010, quando
este mecanismo de defesa comercial foi
instituído definitivamente.
Em 29 de maio de 2014, foi publicada no D.O.U. a Circular SECEX nº 26, dando
conhecimento público de que o prazo de
vigência do direito antidumping aplicado às
importações de calçados originárias da China, terminaria no dia 5 de março de 2015.
Sendo assim, em busca da continuidade pelo direito, em 31 de outubro de
2014, a Abicalçados protocolou para revisão de final de período com o fim de prorrogar o direito antidumping aplicado às importações brasileiras de calçados quando
originárias da China, consoante o disposto
no art. 106 do Decreto no 8.058, de 2013.
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PRESIDENTE DO SINDINOVA ANUNCIA DATA DA
PRÓXIMA FENOVA
Lojistas serão indicados por fabricantes

N

a solenidade de abertura da 15ª Fenova, o presidente do Sindinova –
Sindicato das Indústrias de Calçados
de Nova Serrana, Pedro Gomes, falou sobre a 16ª Feira de Calçados de Nova Serrana. A edição será realizada nos dias 11,12

e 13 de agosto, no Centro de Convenções.
As marcas participantes irão lançar coleções primavera-verão.
O presidente também falou sobre uma novidade para o evento. “Os
empresários que renovarem a partici-

pação na 16ª Fenova poderão indicar
um lojista de potencial para feira, sendo toda as despesas pagas”, afirma o
presidente.
Para Edimar Góis, responsável por
feira e eventos do Sindinova, esta é uma

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

reinvindicação de longa data dos associados. “É uma demanda antiga dos expositores. A vinda desses compradores irá
agregar no volume de negócios e ampliar
a divulgação do polo calçadista de Nova
Serrana”.
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PREÇO E QUALIDADE DOS CALÇADOS SÃO
PRINCIPAIS ATRATIVOS PARA COMPRADORES

P

elos corredores do Centro de Convenções, local onde foi realizada a
15ª Fenova, era possível encontrar
lojistas do interior de Minas Gerais, da capital Paulista, do Norte ou Sul do país. Boa
parte dos visitantes conhece Nova Serrana de longa data, e muitos frequentam a
feira desde os tempos em que era Nova
Serrana Feira e Moda.
Atualmente, o polo de Nova Serrana
é conhecido pela diversificação dos produ-

tos, a qualidade e o preço dentro da expectativa. Não é atoa que a cidade e os demais
municípios que compõe o arranjo produtivo
local, ocupam o terceiro lugar entre os mais
importantes do país, e o primeiro em vendas de calçados esportivos populares, sendo
55% do total nacional da produção de tênis.
O lojista Ibrahim Hammoud, de
Barbacena, interior de Minas participou
de todas as edições. Mais uma vez, ele
fechou bons negócios. “Compramos em

torno de 100 mil reais. O calçado fabricado em Nova Serrana é bem aceito em
nossa região”, comenta.
Para José Givaldo Machado, de
Itabaiana, Sergipe, o volume de compras
também foi satisfatório. “Adquiri em torno
de 5 mil pares”, diz.
A comerciante Maria do Socorro, de
Belo Horizonte participa da feira em busca
de calçados femininos. “Além de visitar a
feira, mantemos contato direto com os fa-

bricantes, que faz toda a diferença”, afirma.
E teve aqueles que souberam da
15ª Fenova, e aproveitaram para abastecer
a loja com novidades. Foi o caso de Francisco Lopes, de Araripina, Pernambuco. Ele
e a esposa estavam em Divinópolis, há 40
km de Nova Serrana e foram informados
do evento. Logo que puderam comparecer, lá estavam eles. “Compramos em
média, cerca de 500 pares. Nosso foco é
o público feminino”, comenta.

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

TOMA LÁ, DÁ CÁ

C

onfesso que está difícil acompanhar
o noticiário com tanta notícia ruim
quando o assunto é política, economia e governo. A situação não é boa, e a
cada dia é revelado um fato novo que nos
toma a esperança em acreditar que este é
um país sério ou que um dia o será.
Sigo na linha de pensamento
de que o governo que aí está tem suas
responsabilidades e, doa a quem doer,
os culpados devem ser exemplarmente
punidos por usurpar e dilapidar o nosso
patrimônio. Da mesma forma acredito,
também, que os indícios que envolvem
outros governos e outras siglas partidárias
que são citadas, em menor ou maior intensidade, na operação Lava Jato, devem
ter o mesmo tratamento. Tanto por parte
da Justiça como da mídia, neste que se
apresenta como o maior caso de corrupção do Brasil.
Com o quadro atual não seria in-

sanidade acreditar que a corrupção é tão
sofisticada que é essencial para o país. É
como se as coisas funcionassem na base
do toma lá, dá cá que sustenta toda uma
cadeia. A operação Lava Jato revela isso
quando deixa vulneráveis empreiteiras
tradicionais que movimentam milhões de
reais, geram milhares de emprego e podem, por causa de um sistema corrupto,
fechar as portas e incidir, negativamente,
na economia e na vida social do Brasil.
É um absurdo, mas a não descoberta dos atos corruptos dessas empresas
era garantia de uma relativa estabilidade
que agora está comprometida. Inclusive
com a paralisação de obras importantes
para o desenvolvimento do país.
Ironia? Não, simples constatação. A
verdade vai doer tanto quanto o dinheiro
que se perdeu nesse joguete envolvendo
a Petrobras. A corrupção virou meio de
vida para o corruptor, mas também sus-

tenta uma nação. É assim com a política.
Foi assim, por exemplo, durante anos no
carnaval do Rio de Janeiro, que fazia a folia com o dinheiro sujo vindo do jogo do
bicho.
A corrupção é ferramenta que sustenta o tráfico de drogas. Compra o silêncio e a ausência das polícias. Fazendo com
que os miseráveis acreditem que são eles,
os bandidos, o Estado na favela e periferia.
Aqui a história é mais ou menos
assim: sou corrupto, mas faço.
Não que todo político o seja, mas
dá para ficar com o pé bem atrás com
essa turma que se faz de salvador da pátria em frente as câmeras, gravadores e
microfones. É o poder econômico que dita
as regras, o mesmo poder que banca as
campanhas dos políticos.
A crise está aí para ser resolvida.
Agora, tirar proveito político dela é um ato
covarde de quem não tem compromisso

com o país. Ludibriar classes para aderirem à festa do “quanto pior, melhor” é
querer o caos.
O momento é delicado e pede,
acima de tudo, bom senso. Parar de olhar
para o próprio umbigo e de apontar falhas
dos outros para abafar as suas. Moralidade na política não é eliminar um só partido, mas eliminar os vícios desse sistema
político obsoleto. Neste momento não há
santos e tampouco salvadores da pátria.
A nossa democracia é nova e frágil.
Ao longo dos anos foram tantos os escândalos que dá mesmo para não mais
acreditar no sistema, mas o momento é
de depuração. É impossível crer que as
coisas permanecerão as mesmas com
tantas experiências amargas já vividas.
O processo de superação é longo, e se
comparada a outras a democracia brasileira entra na sua adolescência. Tempo de
conflito que prepara para a vida adulta.

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.

A ESTRATÉGIA COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO

A

tualmente, com as constantes mudanças, podemos observar que
empresas norteadas pela estratégia possuem como diferencial vantagens
competitivas e melhores resultados. A estratégia deve orientar toda a empresa e
deve haver sinergia entre o planejamento
e suas ações.
A estratégia vai além dos produtos, da redução de custos, dentre outros.
Ela deve ter como base a criação de valor
para o cliente para que este fique satisfeito mesmo com a mudança constate
de necessidades. Assim gerir a mudança

com as inovações trazidas pela mesma, é
o grande desafio para o gestor.
Segundo Mintzbergi (2000), a estratégia pode ser vista como um plano,
como um padrão, como uma posição,
como uma perspectiva, e como uma estratagema. É um plano, uma rota de ação
que conduz a organização para o futuro
pretendido, sendo por vezes adaptada em
sua implementação. É um padrão no que
se refere a um comportamento pré-estabelecido que se faz presente ao longo do
tempo. É um posicionamento, na forma
única que a organização posiciona suas

características. É uma perspectiva, uma
característica organizacional como o pensamento e a forma de executar as ações.
É uma estratagema, ou seja, um artifício
utilizado em situações em que se necessita de uma ação que reposicione a organização perante um concorrente.
As estratégias devem ser estabelecidas para alcançar os objetivos da empresa, considerando informações relativas
a clientes, mercados, fornecedores, colaboradores, e capacidade da empresa de
prestar serviços, produzir e vender. Isso
permite posicionar a organização de forma

competitiva e garantir a sua continuidade.
A estratégia determina a direção,
foca os esforços, define a organização
e ainda oferece consistência para suas
ações. Dessa forma a estratégia orienta a
organização para que seus esforços sejam
focados sinergicamente o que possibilita
aproveitar oportunidades. Ainda é uma
vantagem competitiva, possibilitando que
as pessoas diferencie a organização pela
forma que seus esforços se tornam ações.
A estratégia é uma forma de simplificar a
realidade para facilitar a ação (LOBATO, et
al, 2009, p.24).
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BOLSAS
DE 50%
vestibular agendado

pitágoras 2015

#conte com a gente
Até 100%
no FIES*

Professores
mestres e
doutores

Agende já a sua prova.

faculdadepitagoras.com.br
0800 283 1010

Excelentes
avaliações
no Enade

48

anos de
tradição

Mude o curso
da sua vida.
UNIDADE DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
Tel.: (37) 2101-4877
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EMPRESÁRIA PARTICIPA PELA PRIMEIRA
VEZ DA FEIRA

P

articipar de uma feira, onde lojistas de todo o Brasil tem a oportunidade de ter contato direto com
fabricantes, fechar negócios, firmar
parcerias, não era de interesse para a

empresária Chiara Severino. Ela afirma
que não enxergava o evento como viável para o negócio.
Em conversa com fabricantes
que já tem o costume de expor na Fei-

ra de Calçados de Nova Serrana, Chiara
resolveu tentar. “Decidi participar da 15ª
Fenova e estou muito satisfeita. É uma
boa oportunidade”, comenta.
A participação aproximou a mais

nova expositora da Fenova à outras regiões. “Conseguimos fechar negócios
em regiões onde não vendíamos nosso tênis. Muito bom para nossa marca”,
diz.

MARCAS DE CALÇADOS MASCULINOS APRESENTAM
CORES VIBRANTES E ARROJADAS

FOTO: JÚNIOR SPIER

Os fabricantes de tênis casual e
sapatênis que participaram da 15ª Fenova – Feira de Calçados de Nova Serrana, investiram em cores e praticidade.
Os calçados apresentam estilo e uma
modelagem que promete conforto.
O gerente comercial da marca

Ferrati, Luiz Antônio, comenta sobre a
aposta da marca para a próxima estação. Segundo ele, as prateleiras contam
com opções de sapatênis com cadarço
elástico, ao invés do tradicional. “Hoje, a
praticidade conta muito, e a Ferrati investiu nisso, no arrojado e prático”, diz.

Outra tendência são os mocassins, que
vão do marrom, ao azul e vermelho.
“Os mocassins têm feito sucesso entre os compradores, principalmente nas
cores vermelho e azul”, comenta.
A empresa San Remo trouxe o
modelo bota casual. De acordo com

o gerente comercial, Dyahn Camilo,
os tons mostarda e azul se destacam
entre aqueles de cores tradicionais. “O
público masculino não quer somente o
calçado nas cores clássicas. Novas opções e detalhes têm agradado o cliente”, diz.

ENTREVISTA

ENTREVISTA - PAULA PESSOA
A marca Massey foi uma das que estiveram presentes na 15ª Fenova. No estande
foi apresentada a coleção Massey – Califórnia, inspirada nas principais cidades californianas. Cada linha recebe o nome de uma cidade. A proposta abrange o universo skate,
que une estilos surfwear e streetwear.
A coleção Itália, da marca Amaia, linha de tênis casual feminino também esteve nas

prateleiras. Usando como fundo um dos países com maior influencia no mundo da moda,
a coleção de inverno da Amaia traz referencia as principais tendências atuais de moda,
passando pelo animal print, ao étnico e referências a grandes nomes do mundo da moda.
A gerente de Marketing da marca, Paula Pessoa conta sobre a história da empresa e a visaõ sobre feiras como Fenova.

- COMO FOI O INÍCIO DA EMPRESA?
A Massey iniciou suas atividades
em 2004, a partir da cisão de outra empresa. A Massey foi estruturada a partir
de então, pelo Toninho, sócio da empresa anterior, e foi integrada a sociedade
sua filha Paula Pessoa. Nesse momento a empresa entrou em reestruturação
e adequação aos objetivos e planos dos
dirigentes. O objetivo sempre foi ter uma
empresa sólida, responsável e de sucesso. Anos mais tarde a empresa recebeu
novos sócios, mais duas filhas, Priscila e
Pamela. Hoje o Toninho é o diretor- presi-

dente, Paula –gerente de estilo, Priscila –
gerente administrativa e Pamela – gerente
comercial.

skate, e hoje trabalhamos com o equilíbrio
entre as duas linhas Skate, hoje masculino
e feminino, e a linha casual feminina.

- SEMPRE FABRICARAM TÊNIS NO ESTILO SKATE BOARDING?
Desde o inicio a Massey está vinculada aos tênis skate. Também trabalhamos
com tênis casual feminino, com grande
apelo de moda. Por dois anos, deixamos
de fabricar a linha Massey, voltada para
o Skate, focando exclusivamente no desenvolvimento das marcas femininas. Em
2013, retomamos a fabricação da linha

ACREDITA QUE FEIRAS COMO A FENOVA
E OUTRAS PELO PAÍS SÃO IMPORTANTES
PARA O FABRICANTE DE CALÇADOS?
As feiras são o momento de sintetizar todos os lançamentos da empresa
e sentir a resposta do mercado a coleção
apresentada. Cada feira tem um papel diferente e importante para a indústria. A
Fenova vem para fechar o ciclo de feiras
da coleção atual e focar as ações de ven-

da. É uma feira muito importante e com
resultados muito interessantes.
- QUAIS OS PROJETOS DA MASSEY
PARA 2015?
Sendo um ano instável economicamente, não temos interesse em grandes mudanças, e sim buscar consolidar o
trabalho desenvolvido nos últimos anos,
que tem nos trazidos resultados muito
otimistas. É um momento que exige antecipação dos trabalhos e muita dedicação, a fim de trazer resultados positivos,
independente do cenário externo.
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