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J O R N A L

MINAS TREND 

CONSUMO FEMININO 

COLUNA

FIEMG

ENTREVISTA

O nome da empresa, o perfil das suas 
instalações, a localização, a forma de 
atendimento e o clima emocional ofe-
recido são aspectos essenciais, que tem 
forte poder na definição do sucesso de 
qualquer empreendimento. Diversas 
empresas já entenderam isso e buscam 
a se esmerar quanto aos detalhes. Tudo 
envolve a escolha do nome adequado, 
o trato dado ao ponto-de-venda, o pa-
drão de qualidade no atendimento diá-
rio e no relacionamento de longo prazo.

VEJA MAIS > PG 10

O empresário Olavo Machado Ju-
nior foi reeleito presidente do Sistema 
Fiemg para o quadriênio 2014/2018. 
Numa eleição de chapa única, pela 
primeira vez na história da Fiemg, um 
presidente foi eleito de maneira unâni-
me. O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes da Silva, compôs a chapa e foi 
eleito membro da Diretoria.  

O Sindinova, através de uma parceria com a Fiemg viabiliza a participação de quatro empresas do polo calçadista de Nova 
Serrana na 14ª edição do Minas Trend. Consolidado evento de moda e formação de opinião sobre as tendências, o Minas 
Trend será realizado entre os dias 07 e 14 de abril no Expominas, em Belo Horizonte. Confira quais são as empresas do polo, 
que participarão do evento que apresentará as novidades para o verão 2015.

Um levantamento completo sobre o comportamento feminino na compra foi lançado no último dia 17. O relatório 
ouviu 2.429 mulheres com idade média de 34 anos nas seis principais capitais do Brasil.

Conheça um pouco mais sobre a 
empresa Cadenza. Estilo próprio e 
marcante são referências da marca, 
fundada em Nova Serrana há dois 
anos e meio. O diretor Felipe Mar-
tins é nosso entrevistado.

VEJA MAIS > PG 05

VEJA MAIS > PG 03

VEJA MAIS > PG 11VEJA MAIS > PG 5

12 - 14 DE AGOSTO
DE 10 ÀS 19H
CENTRO DE CONVENÇÕES
DE NOVA SERRANA/MG

fenova.com.br

Apoio: Realização:
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Todos os empreendimentos que 
exerçam atividades poluidoras 
ou modificadoras do meio am-

biente estão passíveis ao licenciamento 
ambiental. Com a finalidade de facilitar 
a regularização das empresas do polo 
calçadista, o Sindinova firmou parceria 
com a empresa Integração Ambiental. 

A edição 09 chega até você, asso-
ciado, com muitas informações e 
novidades do nosso setor. Con-

fira nossa agenda de curso especial 
para cargos de liderança; com muitas 
opções, não perca a chance de se capa-
citar e renovar o conhecimento.

SINDINOVA FIRMA PARCERIA COM A EMPRESA
INTEGRAÇÃO AMBIENTAL

A partir da parceria, a empresa Inte-
gração Ambiental, aplicará um desconto 
para os associados do Sindinova na Au-
torização Ambiental de Funcionamento 
(AAF) e Licença de Operação (LO). 

A regularização ambiental é aplica-
da de acordo com a divisão de classes 
dos empreendimentos e o grau de im-

Nas colunas desta edição, teremos 
em destaque: moda, economia e ad-
ministração. Não deixe de ler e apren-
der um pouco mais com a ajuda dos 
nossos colunistas colaboradores! Na 
página 11 apresentamos uma pesqui-
sa realizada pela Abicalçados e Focal 

pacto ambiental estabelecerá à qual a 
empresa pertence.

De acordo com a bióloga especialis-
ta em Gestão Ambiental e responsável 
técnico, Áurea do Prado Benevenuto, o 
licenciamento ambiental é necessário 
para todas as atividades poluidoras ou 
modificadoras do meio ambiente. “Ao 

sobre o comportamento feminino. Veja 
os dados apresentados pela pesquisa.

Associado, o Jornal Sindinova é um 
importante canal de comunicação de-
senvolvido pelo Sindicato desde o ano 
passado com o objetivo de levar mais 
informações sobre nosso polo até você. 

agir conforme a lei, o empreendedor 
pode gerenciar o planejamento de sua 
empresa no atendimento às demandas 
de sua clientela sem os possíveis pro-
blemas de embargos e paralisações, 
além de garantir que sua atuação será 
compatível com o meio ambiente”, 
orienta.

Caso tenha alguma sugestão de repor-
tagem, encaminhe um email para co-
municacao@sindinova.com.br 

Boa leitura!

AGENDA DE CURSOS FEVEREIRO

Curso Data Instrutor Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

Cálculo e controle de consumo de 
materiais para calçados

08 a 22/04/2014 (3ª, 4ª e 
5ª) – 19h às 22h

Luís Gilberto Krupp 21h 2x R$ 175,00 2x R$ 227,50

Gestão de RH – Recrutamento, Sele-
ção e Acompanhamento de Pessoal

08 a 17/04/2014 (3ª, 4ª e 
5ª) – 19h às 22h

Naiara Aparecida Alve e Gisele Diniz 18h 2x R$ 150,00 2x R$ 195,00

Leader Coach - Liderança em alta 
performance

13 a 21/05/2014  - (3ª, 4ª e 
5ª) de 19h às 22h

Valéria Oliveira 15h 2x R$ 150,00 2x R$ 195,00

Palestra Venda mais - competências 
para um novo perfil de vendas

20/05/2014
19h30

Adm. Marcos Fábio Gomes Ferreira - R$ 15,00 R$ 25,00

“Curso venda mais – o lado
estratégico da venda”

27 e 29/05/2014 - (3ª e 5ª) 
de 18h30 às 22h30

Adm. Marcos Fábio Gomes Ferreira 8h 2x R$ 100,00 2x R$ 130,00

Departamento Pessoal
27/05 a 03/06/2014 - (3ª, 

4ª e 5ª) de 19h às 22h
Rogério Antônio Ferreira 18h 2x R$ 150,00 2x R$ 195,00

Oratória e comunicação estratégica
06 e 07/06/2014

sexta de 18h às 22h
sábado de 8h às 18h

Cristiane Romano 12h 2x R$ 175,00 2x R$ 227,50

Negociação
Técnicas e Estratégias

24/06 a 02/07/2014  - (3ª, 
4ª e 5ª) de 19h às 22h

Antônio M. Martins Jr 15h 2x R$ 150,00 2x R$ 195,00

Outras informações: (37) 3228-8500 – falar com Marta Helena

Classificação do Setor Calçadista

Descrição das atividades e parâmetros

1) Fabricação de Calçados em Geral – Potencial Poluidor - M

• Área útil < 1 ha e nº de empregados < 40 – Porte P – Classe 1

• Área útil > 5 ha e nº de empregados > 150 – Porte G – Classe 5

• Demais – Porte M – Classe 3

2) Moldagem de termoplásticos – Potencial Poluidor - P

• 1 < capacidade instalada < 5 ton/dia – Porte P – Classe 1

• 5 ≤ capacidade instalada ≤ 20 ton/dia – Porte M – Classe 2

• Capacidade instalada  > 20 ton/dia – Porte G – Classe 4

3) Serigrafia – Potencial Poluidor – G

• 200m2 < Área Construída < 1.000 m2 e 10 < Número de Empregados < 20  - Porte P – Classe 3

• 200m2 < Área Construída < 1.000 m2 e 20 ≤ Número de Empregados ≤ 60 ou 1.000 ≤ Área Construída 

≤ 3.000 m2 e 10 < Número de Empregados ≤ 60 - Porte M – Classe 5

• Área Construída > 3.000 m2 ou Número de Empregados > 60 – Porte G – Classe 6

Autorização Ambiental de Funcionamento: Classes 1 e 2

Licença de Operação: Classes 3, 4, 5 e 6

Consulte os valores através dos telefones: (37) 3201-0483 / 9109-2567 / 9927-8722

Responsável Técnico: Áurea do Prado Benevenuto – Bióloga Especialista em Gestão Ambiental
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EMPRESAS DE NOVA SERRANA EXPÕEM NO MINAS TREND

Entre os dias 07 e 14 de abril, será 
realizada a 14ª edição do Minas 
Trend.  O evento acontece no Ex-

pominas, em Belo horizonte e apresenta-
rá os lançamentos para o verão 2015 das 
marcas mineiras. Com o tema “sob os 
olhos do mundo”, a escolha faz alusão ao 
Brasil sediar os jogos da Copa do Mundo 
de 2014; evento que fará com que o país 
seja o centro das atenções neste ano e es-
teja em constante destaque.

O Minas Trend, realizado pela Fiemg 
em parceria com sindicatos da indústria 
da moda, é um evento criado para fo-
mentar as vendas da indústria de moda 
mineira. Com o objetivo de mostrar em 
primeira mão as tendências, tornou-se 
um dos principais eventos de pré-lan-
çamento da moda brasileira.

O Sindinova, também parceiro da 
Fiemg, viabiliza a participação de qua-
tro empresas de Nova Serrana durante 
a 14ª edição do Minas Trend.  São elas: 
Somar Calçados, Arena Calçados, Cal-
çados Tio Sam e Henso Industrial. De 
acordo com o presidente do Sindinova, 
Pedro Gomes da Silva, a participação 
dessas empresas trará visibilidade aos 
produtos do polo. “Sabemos da impor-
tância do Minas Trend e ter empresas 
do nosso polo, como expositoras, é 
motivo de comemorar. As melhores 
marcas estão reunidas no Minas Trend 
e o polo de Nova Serrana estará bem 
representado”, afirma. 

Júlia Mezzetti
A Henso Industrial apresentará du-

rante o Minas Trend a marca Júlia Me-
zzetti e o diretor comercial, Henrique 

Soares Bento acredita que participar 
é sempre uma forma de dar continui-
dade a um trabalho de consolidação 
da marca. “Há quatro anos expomos 
nossos produtos, tanto nas edições de 
inverno quanto de verão, isso é im-
portante porque a feira tem um foco 
de clientes que também costumam ir a 
todas as edições, muitos são formado-
res de opinião. Logo, temos um lugar 
propício para divulgar nossa marca e 
estabelecer nosso conceito”, explica. 

Henrique comenta que a feira, por 
ser pré-lançamento traz uma negocia-

ção mais seletiva e a marca aproveitará 
para apresentar seus variados modelos 
de sandálias, peep toes, sapatilhas e 
tênis. 

Minas Trend
Visto como um importante espaço 

de geração de negócios, o Minas Trend 
é considerado um evento que promove 
o intercâmbio de conhecimento e a in-
tegração de profissionais, estimulando 
assim, o crescimento e a organização 
do setor.

O evento vai além de uma vitrine 

para quem produz moda, e é consi-
derado um espaço para ampliação e 
consolidação de relações institucionais 
comerciais que utilizam a plataforma 
da moda para a geração de uma nova 
percepção de produtos e serviços.

Durantes os dias do evento são re-
alizados desfiles, exposições, debates, 
palestras e outras atividades para pro-
fissionais da área.
Serviços:
Data: 07 a 14 de abril 
Local: Expominas – Avenida Amazo-
nas, 6030 - Gameleira - Belo Horizonte.

Muitas pessoas compreendem 
a moda como uma área que 
não exige tanto conhecimento, 

mas experiência de mercado. De fato, 
há muitas coisas do universo fashion 
(e não só dele) que só se aprende fa-
zendo; porém, para tudo aquilo que 
conseguimos executar bem, é preciso 
alguém que pense e planeje estrategi-
camente o que deve ser executado. Em 
ambos os casos, algum nível de conhe-
cimento é exigido - conhecimento prá-
tico e/ou conhecimento teórico. 

 No nível do conhecimento práti-
co, as ações é que dão o suporte ne-
cessário para os argumentos. Já no 
nível teórico, os argumentos são ba-
seados em uma pilha de livros, outra 
pilha de artigos, muitas horas extras 
de documentários assistidos, coleções 
de revistas de moda, leituras e mais 
leituras de matérias jornalísticas, dis-
cussões calorosas em sala de aula, par-
ticipações em eventos que se propõem 
a questionar o campo e uma série de 
outras atividades divertidíssimas para 
os pesquisadores da área.

 Ainda que haja diferenças entre os 
níveis práticos e teóricos, é importante 
elucidar que nenhum se sobrepõe ao 

POR QUE ESTUDAR MODA?

MODA  - Colunista convidada desta edição: Luiza Oliveira 

Luiza Oliveira é Produtora de Moda e Styling; Fundadora, Coordenadora e Professora do MBA em Gestão Estratégica de Negócios da Moda da Faculdade 

Pitágoras, além de professora de Graduação e de outros cursos de Pós-Graduação nesta mesma instituição de ensino. É também Publicitária e Mestre 

em Comunicação Social (PUC Minas).

outro. A arte de se compreender e atuar 
no campo da moda exige daqueles que 
a levam como profissão ambos os ní-
veis de conhecimento. Sim, ambos!  Afi-
nal, a teoria não é inventada e descolada 
de casos reais; mas uma reflexão pro-
funda da história e do consumo de tudo 
que envolve a moda, além daquilo que 
tem sido feito pelas marcas de moda e 
pelas empresas do ramo.

 Ainda assim, uma alarmante pes-
quisa do Serviço de Apoio a Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE) afirma 
que a maioria das empresas brasileiras 
fecham as portas até o segundo ano 
de vida, justamente porque seus pro-
prietários acreditam que só a prática, 
esvaziada de conhecimento, resolve. 
Claro que existem outras contingên-
cias importantes que contribuem para 
o encerramento das atividades de uma 
empresa, como as dificuldades decor-
rentes da atual conjuntura econômica 
brasileira, o desaquecimento das ven-
das em vista do endividamento popu-
lacional, os problemas pessoais que 
incidem sobre o próprio negócio, den-
tre outros fatores. No entanto, muitas 
das deficiências no processo de gestão 
empresarial são decorrentes da falta de 

qualificação daqueles que estão envol-
vidos com a atividade.

 Mas, afinal, de que qualificação 
estamos falando? Entender de moda e 
dos negócios que envolvem a área é fá-
cil: basta acessarmos diariamente uma 
vasta lista de blogs, acompanharmos o 
que as atrizes das novelas da Rede Glo-
bo estão usando, adorar as it girls, se-
guir perfis que postam looks incríveis 
no Instagram e ler regularmente uma 
bíblia fashion chamada Vogue, certo? 
Nem tanto!

 É inegável que os blogs renoma-
dos de moda são ótimas referências 
para o comportamento do consumidor 
fashion. Além disso, acredito na ativi-
dade como profissão e sou a favor do 
movimento de sindicalização das blo-
gueiras. Também é inadmissível negar 
o poder de influência das novelas de 
uma mídia tão imperativa como a Glo-
bo, cujo merchandising move vitrines 
e muitos parcelamentos de faturas de 
cartão de crédito das seguidoras fiéis 
de moda de massa. A fidelização des-
tas consumidoras também se deve às it 
girls; que são parte inerente do proces-
so de transformação de uma tendência 
em mass consumption. É igualmente 

impossível menosprezar o poder de 
influência das diversas mídias sociais 
na circulação de mercadorias da indús-
tria da moda. E ignorar a relevância da 
Vogue é o mesmo que atirar pedra na 
cruz (lembremo-nos do diabo que ves-
te Prada e oremos por nossos impulsos 
consumistas, amém!)

 Qualificar-se enquanto profissional 
e empreendedor de moda é ir além dos 
pré-requisitos básicos citados acima. É 
preciso compreender suas questões his-
tóricas, sociais, econômicas, culturais 
e questionamentos éticos para que, a 
partir destas elucidações, seja possível 
inovar o olhar sob a prática. Claro, tam-
bém é necessário entender de gestão 
financeira, gestão de marcas, empreen-
dedorismo, marketing e comunicação 
de marcas de moda, dentre outras ques-
tões que fundamentam e mantêm uma 
prática competitiva de mercado. 

 Bom, sei que é preciso muito mais 
do que este breve texto para discutir-
mos todas as problemáticas da área 
e das empresas que trabalham com 
moda. Mas uma certeza é absoluta: 
compreender a moda exige um valioso 
investimento, “cujas raízes são amar-
gas, mas os frutos são doces”.
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SINDINOVA PROMOVE ENCONTRO COM EXPOSITORES
DA 13ª FENOVA E DEBATE NOVOS CANAIS DE VENDAS 

FIEMG: ELEITA NOVA DIRETORIA

MENOR APRENDIZ
Empresa pode fazer a indicação de aluno 

SEBRAE PREPARA FEIRA DO 
EMPREENDEDOR

Foi promovido no último dia 13, 
no Espaço Sindinova, um encon-
tro com cerca de 90 empresários 

expositores que participaram da 13ª 
Fenova, uma das edições da maior fei-
ra de calçados de Minas Gerais, idea-
lizada e realizada pelo Sindinova, em 
Belo Horizonte, entre os dias 18 e 20 
de fevereiro.

Na oportunidade, o presidente do 
Sindinova, Pedro Gomes da Silva, o 
vice-presidente, Júnior César Silva e 
representando o Sebrae, Leonardo Mol 
de Araújo, estiveram à frente de um ba-
te-papo com os expositores.

Além de conversarem sobre a 13ª 
Fenova, fazendo um balanço do even-
to, os associados tiveram a oportuni-
dade de fazer apontamentos e suges-
tões para as próximas edições da feira. 

De acordo com o presidente do Sin-

Foi realizada no último dia 13, a 
votação para eleição dos membros 
para a Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais (Fiemg). O em-
presário Olavo Machado Junior foi ree-
leito presidente do Sistema Fiemg para 
o quadriênio 2014/2018 com 128 votos. 

A eleição, em chapa única, foi rea-
lizada na sede da Federação, em Belo 
Horizonte, durante assembleia geral do 
Conselho de Representantes da Fiemg, 

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes da Silva, o vice-presi-
dente, Júnior César Silva e ou-

tros empresários do polo calçadista de 
Nova Serrana marcaram presença na 
Fimec - Feira Internacional de Couros, 
Produtos Químicos, Componentes, 
Máqui nas e Equipamentos para Calça-
dos e Curtumes. 

Em sua 38ª edição, a feira foi reali-

Sabendo das dificuldades dos as-
sociados em cumprir a cota do 
programa “Menor Aprendiz”, o 

Sindinova, em parceria com o Senai de 
Nova Serrana, comunica aos empresá-
rios, que os interessados poderão fazer 
a indicação de alunos para o programa. 

De acordo com o Diretor do Senai 
de Nova Serrana, Hernani Carvalho, é 
importante que as empresas indiquem 
funcionários e até mesmo os filhos de 
funcionários, para que eles possam ter 
a chance de participar do programa. 

Para a empresa que fizer a indica-
ção, o aluno não precisará passar pelo 
processo seletivo. Neste caso o único 
requisito necessário é a idade: de 16 a 
23 anos.

As aulas são oferecidas nas áreas de 
pesponto, corte e processo produtivo, 
no turno da manhã ou tarde. Cerca de 
100 vagas poderão ser preenchidas.

O Sebrae promove a Feira do Em-
preendedor no início do mês 
de abril. Considerado o maior 

evento de empreendedorismo de Mi-
nas Gerais, a feira será realizada entre 
os dias 01 e 05 de abril, no Minascen-
tro, em Belo Horizonte, com mais de 
400 atividades gratuitas.

Focada para pessoas que desejam 
abrir uma empresa e para empresários 
que querem aprimorar o negócio, a 
Feira do Empreendedor é um evento 
que abrange os setores de comércio, 
serviços, indústria e artesanato.

De acordo com o Sebrae, o foco 
principal da feira é atender e capacitar 
gratuitamente os empresários. Além 
disso, fomentar, ampliar e diversificar 
a atividade econômica em Minas Ge-
rais, por meio do conjunto de ativida-

dinova, o evento foi uma oportunidade 
de ter um contato mais próximo com o 
associado e ter um retorno sobre a fei-
ra. “Recebemos muitas contribuições 
para eventos futuros e isso é muito im-
portante. O Sindinova faz a feira para 
o associado e saber o que ele pensa e 
deseja é fundamental. Só temos que 
agradecer a participação de cada expo-
sitor e a confiança depositada no Sindi-
nova”, revela Pedro. 

Na pauta do encontro também foi 
discutido sobre a abertura de novos 
canais de vendas. “Temos algumas 
ideias ainda em formação. Demos 
um passo importante ao dividir com 
nossos associados novos projetos que 
serão realizados. Mais uma vez eles 
contribuíram com opiniões e desta for-
ma, avançamos ainda mais em novas 
ideias”, finaliza Pedro.

cujos delegados também são presiden-
tes dos sindicatos patronais da indústria 
do Estado. Pela primeira vez na história 
da Fiemg uma chapa única é eleita por 
unanimidade dos presentes.

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes da Silva, foi convidado por Olavo 
Machado para compor a chapa única e 
foi eleito como membro da Diretoria. De 
acordo com Pedro Gomes, o polo calça-
dista de Nova Serrana ganha mais repre-

zada em Novo Hamburgo (RS), entre os 
dias 18 e 21 de março, nos pavilhões da 
Fenac.  Durante a Fimec, muita tecno-
logia, inovação e centenas de empresas 
de vários países reunidas com o mesmo 
objetivo: encaminhar negócios, apre-
sentar suas novidades e trabalhar pela 
evolução do setor coureiro-calçadista. 

De acordo com o presidente do 
Sindinova, a Fimec é um evento im-

As empresas interessadas devem 
providenciar alguns documentos para 
a elaboração do contrato junto ao jurí-
dico da Fiemg, são eles:
• Cópia do contrato social da empresa;
• Cópia da alteração contratual da em-
presa (se houver);
• Cópia do CPF e RG do proprietário da 
empresa;
• Ofício em papel timbrado da empresa 
ou com carimbo CNPJ assinado pelo 
proprietário manifestando o interesse 
em realizar com o Senai Nova Serra-
na – Centro de Formação Profissional 
“Geny José de Ferreira” o “termo de 
cooperação técnica educacional para 
realização de cursos de aprendizagem 
industrial para adolescentes e jovens 
em situação de vulnerabilidade social”. 

Informações sobre “Menor Apren-
diz”, pelo telefone (37) 3226-3599 ou 
pelo email hscarvalho@fiemg.com.br 

des ofertadas.
Em um único local, os participan-

tes terão acesso a palestras, oficinas, 
seminários, workshops, consultorias, 
rodada de negócios, mostra de opor-
tunidades e atividades interativas. 
Através da feira, o Sebrae proporcio-
na que pequenos negócios encontrem 
seus mercados e oferece orientação ao 
empreendedor na abertura e na gestão 
de empresas, com continuidade, cres-
cimento e inovação. 

As inscrições já estão abertas e po-
dem ser feitas pelo site:
http://feiradoempreendedormg.com.br 
Serviço: 01 a 05 de abril de 2014
Horário: 13h às 22h
Local: Minascentro – Avenida Augusto 
de Lima, nº 785 – Lourdes

sentatividade junto à Federação. “Aceitei 
o convite do Dr. Olavo e acredito que a 
missão do Sindinova de valorizar a cada 
dia mais as indústrias do polo calçadista 
ganha força com essa nova experiência. 
Essa representatividade é importante e o 
sindicato continuará sua luta em defesa 
do polo calçadista”, afirma.

A posse da nova diretoria será dia 
15 de maio, quando se comemora o 
“Dia da Indústria”.

portante e serve para que os empresá-
rios conheçam as novidades do setor. 
“Cada vez mais é preciso investimento 
em tecnologia e inovação. E para as 
empresas que compõem o nosso polo, 
não é diferente. Ter acesso a essas in-
formações, conhecer melhor e de per-
to as novidades do nosso setor é im-
portante para o crescimento do nosso 
polo”, comenta.

FIMEC
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07 DE ABRIL DIA MUNDIAL DA SAÚDE
Cuidar de você. Esse é o plano.

Apoio: Realização:

fenova.com.br

12 - 14 DE AGOSTO
DE 10 ÀS 19H

CENTRO DE CONVENÇÕES
DE NOVA SERRANA/MG

Av. Jessé Correia de Lacerda, 500
Bairro Amazonas

Vendas: José Teixeira (37) 9971-2305 / 3228-8500

Reserve seu espaço no

próximo Guia de Compras
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FENOVA

Consolidada entre as principais feiras calçadistas do Bra-
sil, a 14ª edição da Fenova – Feira de Calçados de Nova 
Serrana será realizada entre os dias 12 e 14 de agosto 

de 2014, no município.
Após duas edições consecutivas em Belo Horizonte, a 

próxima edição da Fenova será realizada em Nova Serrana 
(MG), no Centro de Convenções da cidade. A feira, idealiza-
da e realizada pelo Sindinova, apresentará para lojistas do 
país todo o potencial do polo de Nova Serrana.

Primavera/verão
De 12 a 14 de agosto de 2014, o Centro de Convenções de 

Nova Serrana receberá a maior feira de calçados de Minas 
Gerais. Durante o evento, serão apresentados os lançamen-
tos e as novidades das coleções primavera/verão 2015 para 
lojistas, representantes comerciais e importadores.

Restrita a profissionais do setor, a Fenova chega a sua 14ª 
edição como um evento consolidado e marcado pela reali-
zação de grandes negócios e parcerias.

O presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, refor-
ça o convite para que os lojistas participem e prestigiem a 
14ª Fenova. “Será um momento muito importante para o 
polo calçadista de Nova Serrana, onde as melhores marcas 
estarão reunidas para apresentar os melhores produtos e 
lançamentos. Em sua 14ª edição, a feira é referência no setor 
e esperamos que o evento seja um sucesso. Contamos com 
a participação dos lojistas de várias partes do país durante 
o evento”, revela.
Data: 12 a 14 de agosto de 2014
Horário: 10h às 19h
Local: Centro de Convenções de Nova Serrana – Av. Jessé Cor-
reia de Lacerda, nº 500, bairro Amazonas – Nova Serrana (MG)

ENTREVISTA

Felipe Martins é diretor da Cadenza, empresa que emprega 105 funcionários
e aposta na produção de tênis masculinos com design marcante.

O jovem empreendedor nos conta um pouco da trajetória da empresa.

JS - Qual o histórico da marca Ca-
denza?
Minha família sempre trabalhou com 
fábrica de calçados. Fomos os primei-
ros a trabalhar o produto vulcanizado 
em Nova Serrana, um produto à base 
de borracha. A marca Cadenza sur-
giu da separação de uma sociedade 
familiar. Desfeita a sociedade, perce-
bemos a necessidade de uma marca 
nova. Cadenza é um nome italiano, 
que vem de movimento, ligado à pa-
lavra “cadência”. Esse é um nome forte 
que funcionou muito bem pelo perfil 
de produto que resolvemos trabalhar. 
Há dois anos e meio criamos a mar-
ca, mas antes disso, fizemos um tra-
balho de aproximadamente seis meses 
de pesquisa para estabelecer o tipo de 
mercado que trabalharíamos e como 
faríamos. Essa etapa foi importante, 
pois um planejamento é essencial em 
um mercado de característica instá-
vel. No princípio, quando começamos 
a estudar o que seria viável para nós, 
partimos do pressuposto de que hoje 
não se produz mais calçado, se produz 
e gerencia moda. Assim, buscamos tra-
balhar um produto com valor agrega-
do e moda marcante.

JS - Seus produtos são desenvolvi-
dos para qual público?
Trabalhamos com tênis femininos e 
masculinos, mas o nosso foco prin-
cipal hoje são os masculinos. Temos 
acertado mais nesse segmento e o 
vemos como um mercado de grande 
aceitação dos nossos produtos. Os ho-
mens, assim como as mulheres, tam-
bém querem produtos diferenciados, 
uma característica da marca Cadenza.

JS - Quem faz as pesquisas de ten-
dências e define os modelos produ-
zidos? 
Todo o tipo de pesquisa de moda e 
tendência é feita por mim. Acredito 
na ideia de que a fábrica é a cara de 
seu dono. Como gosto de estar ligado 
à moda e atento às novidades, quero 
que a empresa carregue isso em sua 
identidade. Crio todos os modelos e 
combinações. Claro que possuo cola-
boradores que me dão suporte, tenho 

um modelista que executa muitos tra-
balhos dentro da fábrica, mas com to-
das as ideias enraizadas, fica mais fácil 
possuir um argumento de venda para 
com meus clientes.

JS - Suas pesquisas são feitas como? 
Costumo viajar à procura de tendên-
cias  e costumo antecipar as coleções. 
Ano passado, por exemplo, em agos-
to, já estávamos pesquisando sobre 
a coleção deste ano, para tentarmos 
ser mais assertivos. A pesquisa é im-
portante porque o erro em uma cole-
ção acarreta em um custo muito alto. 
Quanto mais pesquisas, menos possi-
bilidades de erro.

JS - Atualmente, qual o foco de sua 
produção? 
Nossa produção está totalmente vol-
tada para o inverno. Já estamos dis-
tribuindo para as lojas o que, daqui a 
algum tempo, o consumidor irá rece-
ber. Quando o inverno chegar, nossos 
produtos já estarão disponíveis.

JS - Como está seu quadro atual de 
funcionários? Está satisfeito com o 
número e produção que ele realiza?
Estamos com 105 colaboradores. Esse 
número é o ideal para a produção que 
tenho hoje. Estou bastante satisfeito 
porque esses colaboradores são, aci-
ma de tudo, parceiros da empresa. Eles 
fazem com que nosso produto tenha 

qualidade. Com esse número, consigo 
atender toda a minha demanda com 
qualidade.

JS - Qual a sua relação com o Sin-
dinova? Ser associado é importante 
para você? 
Temos uma relação muito boa com o 
Sindicato, vejo uma vantagem muito 
grande em ser associado. A preocupa-

ção do Sindinova em trazer melhorias 
para os calçados do nosso polo é de 
grande valia, isso deu uma força para 
se criar um nome forte para os calça-
dos de Nova Serrana. Notamos o tra-
balho do sindicato quando ele busca 
coisas novas em informação, profissio-
nalização e procura dar visibilidade ao 
nosso calçado em nível nacional. Isso é 
muito importante.
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O sucesso de muitas empresas 
tem ocorrido por causa de suas 
formas diferenciadas de lidar 

com clientes. Essa diferenciação acaba 
por conquistar espaço importante na 
mente das pessoas, fazendo-as retor-
nar para novas compras e ainda rea-
lizarem uma divulgação boca a boca 
para amigos e parentes. 

O grande propósito do marketing 
das empresas é conquistar um espaço 
na mente de seus clientes. Esse espaço 
precisa ser positivo e deve ser obtido 
de forma planejada. Muitos empresá-
rios já sabem que ao “abrirem as por-
tas”, estão iniciando uma “maratona” 
interminável de trabalho e conquistas 
diárias. Estão cientes de que a res-
ponsabilidade com o público é inter-

Uma das maiores queixas dos 
empresários consiste na falta 
de capital de giro das empresas.  

Muitas vezes, a falta de um plano de ne-
gócio não permite que o empresário de-
termine a necessidade de capital de giro 
dentre outras informações relevantes. 

Antes de nos queixarmos da falta de 
dinheiro, precisamos descobrir o que 
pode originar situações de sufoco finan-
ceiro. Citamos algumas causas prováveis:
Estoque: Se estiver em excesso fatal-
mente gerará problemas de falta de 
capital. Costumo dizer que devemos 
olhar o nosso estoque como uma pi-
lha de notas de R$50,00 e R$100,00; 
vai doer…pois é uma imobilização de 
dinheiro que deveria estar “circulan-
do” e mantendo o fluxo de compra de 

PERSONALIDADE EMPESARIAL

FALTA DE CAPITAL

ADMINISTRAÇÃO  - Colunista convidado desta edição: Willian Mesquita Gontijo 

Willian Mesquita Gontijo - Administrador e Consultor de Empresas. (37) 3226.1333

ECONOMIA - Colunista convidado desta edição: Clayton Albuquerque Vieira

Graduado em Administração de Empresas, com cursos de extensão em Marketing, Finanças, Qualidade Total, Gestão de empresas e Logística. 

Atualmente é consultor de Finanças, Marketing e RH no Sebrae-MG.

clayton.vieira@sebraemg.com.br

(37) 3226-8850 e/ou (31) 3253-4712

minável e exige adaptação constante. 
Atender bem, satisfazer os desejos e 
anseios das pessoas e conquistar-lhes 
a confiança exige muita preparação e 
empenho em alto grau do proprietário 
e dos profissionais envolvidos na em-
presa. 

O nome da empresa, o perfil das 
suas instalações, a localização, a forma 
de atendimento e o clima emocional 
oferecido são aspectos essenciais, que 
tem forte poder na definição do suces-
so de qualquer empreendimento. Di-
versas empresas já entenderam isso e 
buscam a se esmerar quanto aos deta-
lhes. Tudo envolve a escolha do nome 
adequado, o trato dado ao ponto-de-
-venda, o padrão de qualidade no aten-
dimento diário e no relacionamento de 

mercadorias/matérias-primas e a sua 
consequente venda. A falta de controle 
de estoque, via meios mais apurados, 
também complica a situação, pois mui-
tos fazem apenas o controle visual do 
estoque deixando de obter informa-
ções sobre a velocidade de venda dos 
produtos.
Preço de venda: Se não for feito de 
maneira adequada poderemos ter sé-
rios problemas. Uma parcela dos em-
presários “chuta” um percentual que 
será multiplicado pelo preço de aqui-
sição, ou de produção da mercadoria. 
Desta forma fica difícil saber se tal 
percentual cobrirá custos e despesas e 
ainda contemplará uma margem de lu-
cro. Lembramos que as empresas pos-
suem estruturas de custos diferentes 

longo prazo. Essas empresas buscam 
definir um modo de se tornar interes-
santes para seu público alvo e garantir, 
através desse conjunto de ações e pos-
tura, a conquista da sua preferência. 

Shoppings centers, hotéis, restau-
rantes, empresas de representação ou 
prestadora de serviços precisam ter 
bem definido seu estilo e sua perso-
nalidade, e necessitam saber criar um 
cenário envolvente, capaz de fazer com 
que as pessoas se sintam convidadas e 
estimuladas a consumir mais. Torna-se 
questão *sine qua non que o cliente ao 
entrar num ponto de venda, telefonar 
ou conversar com os profissionais de 
vendas perceba imediatamente um es-
tilo, uma filosofia, um jeito próprio de 
ser recebido e de lhe oferecerem um 

umas das outras.
Compras à vista do fornecedor e 
elevados prazos de recebimento de 
clientes: Quanto maior for o prazo en-
tre a compra no fornecedor e o efetivo 
recebimento do dinheiro do cliente, 
maior capital de giro será necessário. 
Não podemos simplesmente alongar o 
prazo de recebimento das vendas sem 
fazer um planejamento financeiro para 
bancar essa operação.
Fiado: É um estímulo ao calote, por-
tanto, fator gerador de falta de capital 
de giro. O fiado, no início, provoca a 
sensação de “aumento” das vendas. 
Quando o cliente paga, tudo bem. O 
problema é que muitos não o fazem, e 
o pior é que alguns empresários tam-
bém não cobram, ou porque não tem 

produto, serviços e soluções. 
Originalidade, consistência, clima 

emocional agradável e atenção plena, 
são alguns dos procedimentos que 
fazem os clientes voltarem e divulga-
rem a empresa. Não sobrevivem mais 
as empresas mal definidas, descolora-
das, frias, com pouca flexibilidade, nas 
quais  os clientes não conseguem nada 
mais do que um simples produto ou 
serviço básico. 

Personalidade marcante, capacida-
de de mudança, de ajustamento e de 
diferenciação são importantes para o 
sucesso de todo o tipo de negócio.

*Sine qua non significa “sem o qual não 
pode ser”, e é uma expressão do latim. 

Sine qua non refere-se a uma ação, condi-
ção ou algo indispensável e essencial.

cadastro desses clientes, ou porque 
se sentem constrangidos, ou também 
porque não possuem um controle so-
bre quem está devendo. 

Poderíamos citar outras causas. O 
importante é que tenhamos controles 
financeiros (controle diário de caixa, 
fluxo de caixa, controle de estoque, 
planilhas de custos fixos e variáveis, 
apuração do resultado-DRE…) e tudo 
tem que ser rigorosamente registrado 
(receitas, despesas e custos).

Qualquer dúvida procure o Sebrae 
da sua região (0800 570 0800). Mar-
que uma consultoria presencial, faça 
uma oficina, um curso presencial ou 
via internet no nosso site (www.sebra-
emg.com.br), ou experimente as nos-
sas soluções empresariais.
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A partir de agora os varejistas de 
calçados e industriais poderão 
contar com uma ferramenta im-

portante de pesquisa para a tomada 
de decisões estratégicas. O Azimute 
720, uma realização da Focal Pesqui-
sas e que conta com o patrocínio da 
Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados), foi lançado dia 
17 de março, na sede da entidade cal-
çadista, em Novo Hamburgo/RS. 

Com um levantamento completo 
sobre o comportamento feminino na 
compra, o relatório ouviu 2.429 mu-
lheres com idade média de 34 anos nas 
seis principais capitais do Brasil: Belo 
Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Reci-
fe, Rio de Janeiro e São Paulo. 

A apresentação do relatório, que 
está na sua segunda edição, ficou a 
cargo do diretor e fundador da Focal 
Pesquisas, Gustavo Campos. O espe-
cialista ressaltou que 88% das mu-
lheres ouvidas possui renda própria. 
“Elas são mais independentes e já não 
mudam tanto de estilo conforme dia 
ou ocasião”, disse Campos. De acordo 
com a pesquisa, 72,3% das entrevista-
das não muda o estilo conforme a oca-
sião. No primeiro relatório, publicado 

Essa semana os empresários de 
Nova Serrana e região terão mais 
uma oportunidade de receber 

consultorias gratuitas e conhecer mais 
sobre os materiais que irão predomi-
nar no verão 2015.

O projeto “Clínicas Tecnológicas” 
é promovido pela Assintecal e será 
realizado na Materioteca, localizada 
no Sindinova. Com o apoio do Sebra-
e-MG, contará com a consultoria de 
Victor Barbieratto e a exposição dos 
materiais da coleção verão 2015 lança-
dos durante o Inspiramais.

ABICALÇADOS E FOCAL LANÇAM PESQUISA
SOBRE CONSUMO FEMININO

CLÍNICAS TECNOLÓGICAS OFERECEM CONSULTORIA
GRATUITA AOS EMPRESÁRIOS

em 2011, esse número era de 53,5%. 
Ainda segundo o levantamento, 76% 
das entrevistadas não são representa-
das por uma marca de calçado. “É uma 
dificuldade maior para as empresas, 
que precisam investir mais em promo-
ção da marca”, acrescentou. 

Apesar da queda na compra per 
capita, o consumo de calçados femini-
nos ainda é significativo e deve fazer 
a indústria repensar a velocidade nos 
lançamentos de coleções. “O ciclo da 
moda está cada vez mais rápido e a in-
dústria precisa acompanhar”, afirmou 

Com o tema Metodologia de Desen-
volvimento: Pesquisa de Moda (blogs, 
sites e eventos), as Clínicas Tecnológi-
cas são uma oportunidade única para 
os empresários da região que atuam 
no setor calçadista conhecerem mais 
as pesquisas de tendências do merca-
do, além de poderem encontrar as me-
lhores soluções para seus gargalos de 
produção.

MATERIOTECA
A Materioteca do Sindinova é um 

centro de exposição de materiais, onde 

Campos. A média per capita em 2013 
ficou em 5,7 pares, número que era de 
7,5 no relatório de 2011.

Campos destacou a importância 
da moda para a indústria. Segundo a 
pesquisa, 53,3% das mulheres não se 
importam em pagar mais caro por 
produtos que estão na moda. “Então 
é importante se criar uma articulação 
com a moda, para a valorização do 
produto”, disse.

Quanto às características dos pro-
dutos, 63,8% das mulheres afirmam 
que o calce e o conforto como carac-

terísticas são fundamentais. Já 53,5% 
responderam que preza por design e 
estilo e 38,7% pelo material. A mar-
ca só vai aparecer depois do preço 
(38,4%), com 25,8%. 

Azimute 720
O relatório Azimute 720 completo, 

que conta com mais de mil páginas 
onde figuram outros aspectos do con-
sumo feminino como faixas de preço, 
marcas mais lembradas de calçados e 
lojas, entre outros, está disponível para 
venda. Para adquirir o seu ou ter mais 
informações entre em contato pelo 
telefone (51) 3023 5150 e pelo e-mail 
campos@focal.com.br.

Dados apontam que:
• 85% - o calçado é um vício para qua-
se todas as mulheres;
• 50,3% - compram calçados mesmo 
quando não precisam;
• 47,4% - já ter comprado pensando no 
que as amigas iriam pensar;
•40,8% - influenciam as compras das 
amigas.

Fonte: Unidade de Promoção de Imagem 
Abicalçados

MODA EM PAUTA

O Sindinova convida todos os as-
sociados para o evento Moda 
em Pauta que será realizado no 

dia 29 de março, a partir das 8h, no 
auditório verde da Faculdade Pitágo-
ras, em Divinópolis. 

O encontro objetiva uma discus-
são sobre os desafios que as marcas de 
moda enfrentam no mercado atual. As 

professoras do curso Clícia Machado 
e Julia Espejo, além da coordenadora 
Luiza Oliveira, conduzirão o debate. A 
entrada é franca. Outras informações 
pelo: www.facebook.com/mbamoda-
pitagoras

O evento será realizado pelo núcleo 
do MBA em Gestão Estratégica de Ne-
gócios da Moda da Faculdade Pitágoras.

são apresentadas as mais novas ins-
pirações em componentes que serão 
utilizados no desenvolvimento de co-
leções para a cadeia de moda, alinhado 
com o Sistema Moda Brasil e desenvol-
vida junto com Ministério de Desen-
volvimento, Indústria e Comercio Ex-
terior (MDIC) e Sebrae.

Para participar do projeto, a em-
presa precisa entrar em contato com 
o Sindinova pelo (37) 3228-8500 ou 
com a Assintecal pelo (37) 3225-3730. 
Por telefone será feito o agendamento 
do horário para a consultoria.

Parceria

A Faculdade Pitágoras oferece o 
MBA em Gestão Estratégica de Negócios 
da Moda. Através de uma parceria re-
alizada ano passado entre o Sindinova 
e a instituição, associados ao Sindicato 
possuem 30% de desconto nas mensa-
lidades de MBA.
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