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RET

Após nova reunião na Administração Fazendária (AF), o Sindinova comunica que ficou definido que prosseguirá os estudos para apurar o questionamento do Sindicato com relação ao pagamento de ICMS aos estoques da matéria-prima existente no momento de mudança de Regime Tributário.
VEJA MAIS > PG 05

NR’S: EMPRESAS RECEBEM
RELATÓRIOS COM PLANO
DE AÇÃO

No último dia 03, o presidente do Sindinova, Pedro
Gomes da Silva, recebeu o diretor do Senai de Nova
Serrana, Hernani da Silva Carvalho e demais representantes da entidade, para uma reunião sobre o trabalho de campo realizado no município para as adequações das normas regulamentadoras exigidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O trabalho no polo calçadista de Nova Serrana e região, foi
uma ação conjunta da Fiemg, Senai, Sesi e Sindinova

ENTREVISTA

MINAS TREND

Na entrevista especial, você conhece um pouco
mais da empresa Magia da Terra. São quase 11
anos no mercado com a fabricação de calçados femininos diferenciados e de qualidade

Quatro empresas do polo calçadista de Nova Serrana
participaram da 14ª edição do Minas Trend, realizado no Expominas em Belo Horizonte. São elas: Júlia
Mezzetti, Floré, Analima e Dubbele. A participação
das empresas no evento foi viabilizada pelo Sindinova.

VEJA MAIS > PG 08

VEJA MAIS > PG 03

VEJA MAIS > PG 03

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

fenova.com.br

Realização:
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EDITORIAL

N

essa edição você confere que o
Regime Especial de Tributação
(RET) voltará a ser discutido
apenas em 2015. Após muitos encontros e reuniões na Administração
Fazendária, o Sindinova conseguiu
mais um prazo para que o assunto
fosse novamente analisado. Matéria

que você confere na página 05.
As empresas do polo, após as visitas dos técnicos do Sesi e do Senai,
receberam um CD com o relatório e
plano de ação com todas as adequações das normas regulamentadoras e
guia de aterramento. A ação foi aplicada em 114 empresas do polo, numa

lunistas na página 10.
Essa edição foi preparada com
muito carinho para você leitor. E se
você quiser contribuir para o nosso
Jornal Sindinova, basta escrever para
comunicacao@sindinova.com.br
Boa leitura!

COMUNICADO: SEGURO DE VIDA

D

e acordo com a cláusula quadragésima nona – seguro de vida em
grupo, que consta na Convenção Coletiva 2014 – 2015, o Sindinova informa que firmou parceria com a empresa Credinova. A
parceria visa à redução de custo para empresa associada ao Sindinova e
o benefício ao trabalhador, que terá direito ao seguro de vida em grupo.
Na Convenção Coletiva está previsto investimento mensal de R$3,78

O

parceria da Fiemg, Sesi, Senai e Sindinova.
Sua equipe anda motivada? De
acordo com nosso colunista convidado, Willian Mesquita, a ausência de
motivação é uma das causas principais que fazem os clientes se afastarem aos poucos. Prestigie nossos co-

por funcionário e a partir da parceria firmada entre o Sindinova e o Credinova para os associados do sindicato, o investimento será de R$3,05
até R$3,20 ao mês / funcionário.
O Sindinova ressalta que a empresa poderá fazer outros orçamentos,
ficando a sua escolha na hora de contratar o seguro de vida em grupo.

SINDINOVA LANÇA PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

Sindinova apresenta uma grade
de novos cursos visando à capacitação de líderes e gestores.
O programa de capacitação Sindinova
foi desenvolvido com foco nos empresários do polo calçadista de Nova Serrana e de acordo com a programação,

o primeiro curso oferecido será o de
Leader Coach - Liderança em alta performance, que terá início no dia 13 de
maio, às 19h.
De acordo com o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, cursos
específicos para gestão era uma de-

manda do polo e o Sindinova criou um
programa para atender os empresários
que a partir de agora terão a oportunidade de se capacitar. “Preparamos um
programa de capacitação atual e com
profissionais renomados. Era uma demanda do polo e agora nossos líderes

e gestores terão a oportunidade de renovar o conhecimento e investir na capacitação”, destaca.
Confira abaixo a agenda de cursos
e em destaque, os que fazem parte do
programa de capacitação:

Curso

Data

Instrutor

Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

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
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NR’S: EMPRESAS RECEBEM RELATÓRIOS
COM PLANO DE AÇÃO

N

o último dia 03, o presidente do
Sindinova, Pedro Gomes da Silva, recebeu o diretor do Senai de
Nova Serrana, Hernani da Silva Carvalho e demais representantes da entidade, para uma reunião sobre o trabalho
de campo realizado no município para
as adequações das normas regulamentadoras exigidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE). O trabalho no polo calçadista de Nova Serrana e região, foi uma ação conjunta da
Fiemg, Senai, Sesi e Sindinova.
A equipe do Senai explicou que durante três semanas, cerca de 40 técnicos
visitaram 114 fábricas de Nova Serrana. “Durante a visita, foram avaliadas
as adequações necessárias para cada
empresa. Em cada empresa visitada,
as equipes técnicas fizeram o levantamento de como as máquinas estavam e
como elas devem ficar para atender as
normas NR-10, NR-12 e NR-13, além do
aterramento”, afirma Hernani.
Durante a reunião, foi entregue ao
presidente do Sindinova, Pedro Go-

mes, os relatórios de cada empresa.
Os arquivos estão gravados em um
CD e o sindicato já deu início à distribuição do CD para as empresas participantes, juntamente com o guia de
aterramento.
O supervisor técnico do Senai, Jairo
Xavier da Fonseca, ressalta o trabalho
realizado em Nova Serrana pelo Senai
e Sesi. “114 indústrias foram visitadas
para que fosse feito o levantamento
técnico da situação atual das empresas.
A partir do levantamento, fizemos as
observações para que sejam instalados
alguns dispositivos para cumprir as
adequações da NR-12, NR-10 e NR-13.
Agora, apresentamos um plano de ação
para que as empresas possam fazer as
adequações corretamente”, explica. O
supervisor ressalta que a contratação
da prestação de serviço para efetuar as
adequações ficará sob responsabilidade de cada empresa.
O presidente do Sindinova ressalta
a parceira com o Sistema Fiemg, para
que o polo enfrentasse de maneira

unida e fortalecida as adequações referentes às normas regulamentadoras
do MTE. “O Sindinova teve um apoio
fundamental do Sistema Fiemg, em
especial do Senai e Sesi. As empresas

receberam toda a orientação necessária para as adequações e agora, com a
entrega do relatório, poderão cumprir
o plano de ação, para que as alterações
sejam realizadas”, finaliza.

EMPRESAS DO POLO PARTICIPAM DO MINAS TREND

A

14ª edição do Minas Trend, realizado de 07 a 10 de abril, no
Expominas em Belo Horizonte
contou com 250 empresas participantes, o que representou um crescimento
de quase 24% em comparação à mesma temporada anterior. Ao todo, estiveram presentes 120 grifes de vestuário, 54 de calçados, bolsas e acessórios
e 80 do segmento de joias e bijuterias.
Com tema “Sob os Olhos do Mundo”, a 14ª edição da semana de moda
mineira contou com a presença de
quatro empresas do polo calçadista de
Nova Serrana, sendo elas: Júlia Mezzetti, Floré, Analima e Dubbele. A participação das empresas no evento foi
viabilizado pelo Sindinova.
De acordo com a representante da
empresa Dubbele, Gislaine Alves, a

grande aposta foi à botinha, estilo coturno. “Participamos do Minas Trend
pela terceira vez e nesse segmento
mais agregado, nossos produtos tiveram uma boa aceitação, o que é resultado de muito trabalho. Conquistamos
também novos clientes e estamos satisfeitos”, revela.
Já para Mírian de Cássia, representante da empresa Júlia Mezzetti, que
expõe no Minas Trend há cinco edições, participar do evento é um diferencial. “Sabemos que grandes grifes
marcam presença no Minas Trend e
para nós é importante participar do
evento. Apresentamos uma coleção
em couro com preço promocional e
a linha de espadrille, que teve uma
ótima aceitação e é tendência para o
verão”, revela.
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NEGOCIAÇÃO DO RET

O

presidente do Sindinova, Pedro
Gomes da Silva, acompanhado
do vice-presidente, Júnior César Silva, do deputado estadual João
Vítor Xavier e, representando a Associação Profissional dos Contabilistas
de Nova Serrana, o presidente Sr. José
Maria Scaldini Garcia, Sr. Jesus Alves
da Silva e a advogada Mirlene Aparecida Ferreira, estiveram reunidos no
último dia 03, em Belo Horizonte, com
o subsecretário da Receita, Sr. Gilberto
Ramos.
Em pauta, as negociações do Regime Especial de Tributação (RET)
para as empresas do polo calçadista de

Nova Serrana.
O Sindicato comunica que durante
a reunião, ficou definido que prosseguirão os estudos para apurar o questionamento do Sindinova com relação
ao pagamento de ICMS aos estoques
da matéria-prima existente no momento de mudança de Regime Tributário.
O assunto será novamente discutido em janeiro de 2015. “Enquanto isso,
o Sindinova, a Associação de Contadores de Nova Serrana, o dep. Estadual
João Vitor Xavier e a Secretaria de Estado de Fazenda irão estudar como resolver o impasse”, pontua o presidente
do Sindinova, Pedro Gomes da Silva.

JUCEMG PUBLICA LISTA
COM MAIS DE 32 MIL EMPRESAS
SUJEITAS AO CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO
Empresas registradas em MG têm até o dia 9 de junho
deste ano para se movimentarem

A

o todo, 32.759 empresas que não
arquivaram qualquer documento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais nos últimos dez
anos consecutivos, desde primeiro de
janeiro de 2004, e que não atenderem
ao chamado no edital de notificação,
entre os dias 7 de abril a 9 de junho,
para movimentação, serão canceladas
administrativamente pela Jucemg.
Para evitar que a empresa seja declarada inativa, o responsável deve
comunicar à Jucemg, dentro do prazo estipulado, que deseja mantê-la em
funcionamento, ou informar a paralisação temporária de suas atividades,
ou ainda arquivar alterações contratuais ocorridas nos últimos dez anos.
Caso não adotarem esse procedimento, os empreendimentos podem
ser declarados inativos, terem seus
registros cancelados e perderem a
proteção de seus nomes empresariais,
sendo comunicado automaticamente

às autoridades arrecadadoras – Receita
Federal, Receita Estadual, INSS e Caixa
Econômica Federal.
Estão sujeitas ao Cancelamento Administrativo às sociedades empresárias,
empresários e cooperativas. A medida
é feita com base nas disposições do artigo 60 da Lei Federal 8.934/1994, nos
artigos 32, inciso II, alínea “h” Decreto
Federal 1.800 de 30/01/1996, e ainda no
art. 1º da Instrução Normativa DREI Nº
5 de 5 de dezembro de 2013.
A partir do dia 7 de abril, segunda-feira, o edital de convocação e a relação
das empresas sujeitas ao cancelamento
estarão disponíveis no endereço eletrônico www.jucemg.mg.gov.br, clicando
no menu “Informações” e, na sequência,
em “Cancelamento Administrativo”.
Em 2013, 26.886 empresas foram
canceladas administrativamente, número inferior ao previsto para este ano
de 32. 759 cancelamentos.
Fonte: Jucemg

CRÉDITO RAFAEL D’SOUZA

CAPACITAÇÃO: FACEBOOK E
SEBRAE LANÇAM PARCERIA

O

Facebook e Sebrae anunciam
uma parceria inédita para capacitar mais de um milhão de
empreendedores brasileiros ainda em
2014. O projeto visa contribuir para
a inclusão digital dos pequenos negócios, apresentar as oportunidades e o
potencial de geração de negócios do
mundo online, assim como ensiná-los
a usar o Facebook para dar visibilidade às suas empresas e prosperarem no
mercado atual.
A ideia do Facebook é continuar
seguindo os passos comerciais já trilhados pelo Google, que apesar de não
divulgar seus números, sabe-se que
tem um porcentual considerável dos
investimentos em propaganda dos empreendedores.
Para atingir a nova meta, a rede social fechou uma parceria com o Sebrae
e já prepara o lançamento de uma série
de ações nas próximas semanas. Até o
meio de maio, por exemplo, será lançada uma ferramenta online de ensino
à distância (EAD), a primeira vez no

mundo em que o Facebook assina um
curso para o uso de seu aplicativo.
O EAD ficará alocado na própria
plataforma do Facebook, assim como
também no site do Sebrae. “A nossa
parceria com o Sebrae será em quatro
pilares, um road show nas 12 cidades
da Copa, participação nas 14 Feiras do
Empreendedor do Sebrae, o curso online e o treinamento dos multiplicadores
do Sebrae, que vão propagar o conhecimento entre os empresários”, afirma
Patrick Hruby, diretor do Facebook
para o mercado de pequenas empresas
na América Latina.
“Acho que esse é um projeto que
visa, principalmente, o microempreendedor individual”, destaca Luiz Barretto Filho, diretor-presidente do Sebrae,
que observa que a instituição não entrou com recursos diretamente na parceria. “A gente vai oferecer nossa rede
e a nossa estrutura. A ideia é auxiliar
o empreendedor que ainda não usa as
mídias sociais em seus negócios”, diz.
Fonte: Estadão e Sebrae

EMPREENDEDORISMO FEMININO

A

s mulheres são responsáveis
por 31% das micro e pequenas
empresas de Minas Gerais. Elas
são maioria - 82% entre os administradores dos negócios de micro porte,
contra 72% dos homens, e são as que
apresentam maior intenção de investir
em estratégias de redução de custos.
Esses são dados são da pesquisa
“Empreendedorismo Feminino”, realizada no período de 31 de outubro a
29 de novembro de 2013, junto a 1.600
empresários de pequenas empresas
mineiras.
Mulheres
Devido à importância feminina no
empreendedorismo, esta pesquisa foi
realizada junto a 1. 600 empresários

DIVULGAÇÃO

das micro e pequenas empresas do Estado de Minas Gerais, para verificar se
existem diferenças no modelo de gestão dos estabelecimentos quando estes
são comandados por mulheres.
As mulheres representam 51% da
população brasileira e em Minas Gerais já são aproximadamente 10 milhões. A participação do empreendedorismo feminino vem aumentando
e cerca de 41% das micro e pequenas
empresas mineiras, já estabelecidas,
são administradas por mulheres. Ou
seja, a presença das mulheres nos negócios no Estado já representa quase
metade dos empreendedores em estágios iniciais.
Fonte: Sebrae
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12 - 14 DE AGOSTO
DE 10 ÀS 19H
CENTRO DE CONVENÇÕES
DE NOVA SERRANA/MG
Av. Jessé Correia de Lacerda, 500
Bairro Amazonas

fenova.com.br
Apoio:

Realização:

07 DE ABRIL DIA MUNDIAL DA SAÚDE

Cuidar de você. Esse é o plano.

Reserve seu espaço no
próximo Guia de Compras
Vendas: José Teixeira (37) 9971-2305 / 3228-8500
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14ª FENOVA

A

14ª edição da Fenova – Feira de
Calçados de Nova Serrana será
realizada entre os dias 12 e 14
de agosto no Centro de Convenções do
município. A mostra reunirá empresas
do polo calçadista de Nova Serrana
para apresentar os lançamentos da coleção primavera-verão 2015.
A equipe de Comunicação, juntamente com o Núcleo de Feiras já deu início

aos preparativos para mais uma edição
da Fenova e agora será definido o plano de mídia, para divulgar a 14ª Fenova,
que será realizada em Nova Serrana.
Algumas ações já foram realizadas,
como as instalações de outdoors em
pontos estratégicos de Nova Serrana,
placas em rodovias de intensa movimentação e anúncios em revistas do setor.
Confira algumas fotos:

ENTREVISTA
São quase onze anos no mercado com produtos femininos que conquistam cada vez mais o Brasil.
Na entrevista especial com a sócia-proprietária Sueli Aparecida Araújo dos Santos, conheça um pouco
sobre a empresa Magia da Terra, de Nova Serrana.
JS – Como foi o início da empresa?
Começamos com a produção de tênis
masculino Vanscy e fazíamos de 200 a
300 pares ao dia. Somos uma empresa
familiar, formada por quatro irmãos
e dois cunhados. Após quatros anos
nessa linha de calçados, vimos uma
esperança de crescer um pouco mais
e passamos a produção para calçados
femininos. Com o nome “Magia da
Terra” já são seis anos no mercado,
batalhando sempre e aprimorando o
nosso produto.
JS – A partir daí o que mudou?
Nossa produção passou de 300 pares
dia para 1.000 pares dia e a expectativa é de que em breve, chegue em 1.200
pares dia. Nosso quadro de funcionários hoje está aproximadamente em 70
colaboradores e também deve aumentar um pouco. Nossa produção é toda
feminina, como sapatilha, tênis casual,
botinha e rasteirinhas.
JS – Como é o processo de criação
dos produtos?
Hoje temos um modelista na empresa, o Pablo Buzzinari e contrato com
o designer Victor Barbieratto. Sentimos
a necessidade de ter o apoio desses
profissionais e acredito que conseguimos agregar mais valor aos nossos
produtos, que é muito bem aceito em
todo Brasil. A Magia da Terra investe
na qualidade do produto e também no
designer do calçado, combinação que
tem dado certo nos últimos anos.
JS – Como é a participação da Magia da Terra em feiras?
Nossa! Foi muito legal! Participamos

pela primeira vez quando ainda era
“Nova Serrana Feira e Moda”, do Sindinova. Depois, demos um passo ainda maior e fomos para Couromoda, em
São Paulo e na nossa primeira participação, vendemos 30.000 pares. Desde
então, não paramos mais de participar.
Estamos agora preparando uma coleção especial para a Fenova, com cores
alegres, de bico fino, rasteirinhas. Estamos animados. Gostamos da Fenova
em Nova Serrana. Nossa coleção está
super legal!
JS – Para quais locais do Brasil vocês vendem?
De uma forma geral hoje temos clientes no Brasil todo. Mas nossas vendas

se concentram principalmente no Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo.

Nós temos algumas dificuldades pela
mão de obra. Mas sabemos que isso é
realidade do município.

JS – Há expectativa de exportação?
Tivemos um primeiro contato durante a 13ª Fenova. Estamos com planos.
Pode ser que apareça alguma parceria
com a Colômbia e Argentina, mas são
planos futuros. Estamos estudando
ainda.

JS – Como vocês estão enfrentando as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego
- MTE?
Fizemos as adequações pouco a pouco. Vamos mudar de galpão para atender as normas e acredito que em breve,
tudo estará dentro do esperado pelo
Ministério do Trabalho. Sabemos que
temos que cumprir as determinações e
estamos nos adequando. Nosso novo
galpão atende a determinação e em
breve tudo estará dentro do exigido
pela fiscalização.

JS – Como é a aceitação dos produtos?
A aceitação é ótima. A gente sente que
precisa até de fazer mais para dar conta de entregar tudo. Precisamos de
mais mão de obra mão qualificada.
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ECONOMIA - Colunista convidado desta edição: Newton Gonzalez
Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Marketing
pela UNA / BH. Atualmente é instrutor e consultor em gestão de finanças do Sebrae-MG.
newton.gonzalez@sebraemg.com.br
(37) 3226-8850 / (31) 3253-4712

A

REVENDO A ESTRATÉGIA A PARTIR
DOS RESULTADOS OBTIDOS

realidade da maioria das Micro
e Pequenas Empresas (MPE)
e dos Micro Empreendedores
Individuais (MEI) no Brasil nos mostra o quanto é fundamental que cada
organização apure os seus resultados
mensalmente, para que possa definir e
rever sua estratégia, visando obter um
crescimento contínuo e sustentado.
Neste momento em que o avanço
tecnológico cresce com uma rapidez
cada vez mais espantosa, certamente
um dos maiores valores para o nosso
empresário consiste na obtenção e no
uso da informação precisa e necessária
para a tomada de suas decisões de forma efetiva e em tempo hábil.
Assim, é fundamental que conheçamos sempre nossos grandes
números, ou seja, qual nosso lucro

em cada período, qual o volume
de nossas vendas, quais são nossos
gastos, quem são nossos principais
clientes, quão satisfeitos eles estão
com nossos produtos e serviços,
como está atuando nossa concorrência, quais de nossos fornecedores são mais confiáveis, etc.
Na busca contínua pela excelência
e por nos mantermos em posição de
destaque no mercado em que atuamos,
é impossível também pensarmos em
evoluir nosso negócio sem conhecermos alguns indicadores importantes,
tais como nosso ponto de equilíbrio e
principalmente nossa lucratividade.
Desta maneira, todos os empresários devem dedicar parte de seu tempo para analisar as informações que
determinam os resultados de sua or-

ganização, e a partir das quais devem
considerar:
- Como fazer para aumentar nossas
vendas?
- Quais ações de marketing devemos nos utilizar para isso? Quanto vamos gastar com estas ações?
- E quanto aos nossos custos fixos,
o que podemos reduzir, sem prejuízo
das nossas vendas?
- O que acontecerá com nossos resultados se aumentarmos ou reduzirmos nosso quadro de colaboradores?
Isso aumentará / reduzirá nossa receita
e nosso lucro?
- Devemos implementar uma política de salários variáveis (comissões)
para nossos colaboradores? Baseada
em quais fatores? Com quais objetivos?
Isto motivará realmente nosso pessoal

na busca por melhores resultados?
- Quanto aos nossos custos variáveis, estamos pesquisando corretamente as melhores condições de nossos fornecedores? Estamos comprando
deles as quantidades mínimas necessárias, de maneira a não aumentar nossos estoques desnecessariamente?
A partir das respostas a estas indagações, o empresário estará apto a
tomar suas principais decisões estratégicas visando à melhoria de seus resultados e à continuidade sustentável de
seu negócio.
Para maiores informações a respeito do assunto, procure o Sebrae-MG,
através do site www.sebraemg.com.br
ou pelo 0800-570-0800, ou procure o
ponto de atendimento mais próximo
da sua cidade.
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eclare guerra à desmotivação
em sua empresa! O cliente precisa sentir que todos tem uma
razão muito especial para estar ali,
fazendo contato direto com ele. Os
profissionais precisam transmitir sentimentos positivos, devem externar
muita satisfação em atender, relacionar,
solucionar problemas, mesmo que esteja na hora de fechar o estabelecimento, ou ainda que o cliente “comprado
pouco” depois de ter perguntado e solicitado para ver muitas mercadorias.
É preciso que todos estejam entusiasmados, independentes de o dia não
ter sido muito bom em termos de resultados de vendas, ou que diversos clientes exigentes tenham coincidentemente
entrado na empresa naquele dia e feito
todos os questionamentos possíveis.
A ausência de motivação é uma das
causas principais que fazem os clientes
se afastarem aos poucos de determinadas lojas, bares, restaurantes, escolas,
concessionárias, clinicas, e os lojistas
deixarem de receber os representantes
das empresas, pois ao apresentarem o
mix de produtos, os representantes não
conseguem entusiasmar o comprador.

MOTIVAÇÃO E VENDAS
A motivação, por outro lado, pode
“mover montanhas” e ajudar a fechar
muitas vendas que, de inicio, poderiam parecer pouco prováveis. Ela
pode atrair e reter clientes e desenvolver forte contribuição no processo de
fidelização.
Muitas organizações já conseguiram atingir um bom nível de conhecimento técnico, mas ainda lutam contra
um inimigo que, muitas vezes, é percebido depois de diversos negócios perdidos: a falta de motivação.
É necessário ter atenção para o fato
de que a motivação, de maneira natural, cria nas equipes de vendas um
clima positivo, leve e tem também o
poder de transferir no comportamento
dos profissionais e os ajuda a se sentirem melhor. Esse sentimento positivo
acaba sendo capturado pelos clientes,
que percebem, nos mínimos detalhes,
o tipo de interesse que lhe é dedicado.
Em marketing, tudo precisa ser
feito com paixão. As empresas necessitam dar maior chance aqueles profissionais que já tem a chamada “estrela emocional”. Ou seja, pessoas que,
independente dos fatores externos, já

guardam dento de si um entusiasmo
natural, uma forte vontade de fazerem as coisas acontecerem e gostam
de lidar com pessoas, transmitindo
naturalmente esta chama. Isso é de
fundamental importância para as pessoas que lidam com clientes. Apesar

das dificuldades encontradas, os profissionais precisam demonstrar a capacidade de se manterem equilibrados,
preparados e motivados para resolver
problemas e ajudar o cliente na melhor
solução. Avalie sua equipe! Ela tem a
motivação como ponto forte?
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PROJETO BRANDING – GESTÃO DE MARCAS

Sebrae, em parceria com o Instituto By Brasil e o Sindinova,
está oferecendo um projeto diferenciado para as empresas de Nova
Serrana - um projeto de design estratégico que visa preparar as micro e pequenas empresas para a correta divulgação de seus produtos, com o maior
cuidado com os pontos de contato com
os clientes e também com os consumidores finais.
De acordo como designer Victor
Barbieratto há tempos temos um problema de que, além da enorme quantidade de produtos oferecidos no mercado, todos eles são muito parecidos,
visualmente e tecnicamente. Não há
mais um diferencial de produto. “Antigamente, no século 19, uma inovação

tecnológica demorava décadas até ser
copiada e ultrapassada. No século 20,
esse tempo foi diminuindo até que,
hoje, os diferenciais competitivos não
duram mais do que alguns dias ou
mesmo horas. As marcas já não conseguem competir e manter diferenciais
palpáveis, especialmente no que diz
respeito à tecnologia”, pontua.
A tomada de decisão do consumidor não se dá mais pelo diferencial tecnológico. Ele se pergunta o que mais a
marca pode oferecer, o que ela representa, quais são seus valores e princípios. O valor das marcas passa a ser o
seu significado.
O projeto envolve uma consultoria
de design, que engloba um estudo sobre o posicionamento e forma de tra-

balho atuais da marca, além de uma
delimitação de estratégia de atuação,
com foco em maiores valores agregados aos produtos vendidos, gerando
assim um novo posicionamento da
marca, com novo logotipo, layout e
planejamento estratégico.
O projeto será realizado pelo designer Victor Barbieratto, que atua em
Nova Serrana desde 2011 em parceria
com o Sebrae. Nestes três anos, Victor
realizou projetos de marcas e produtos
para diversas empresas do polo, além de
palestras e atendimentos diferenciados.
Segundo Victor, o projeto visa ampliar o contexto de marca e valor percebido pelos clientes de cada empresa,
buscando assim o maior valor agregado
nos produtos oferecidos ao mercado.

Outras informações sobre o projeto: (37) 3225.1970 ou pelo email
evanilson@sebraemg.com.br

O designer Victor Barbieratto será o responsável pelo
projeto Branding – gestão de marcas

TALENTOS E OPORTUNIDADES
Divulgue sua vaga

“T

alentos e Oportunidades” é
um sistema de banco de empregos, com foco em solução
para empresas que desejam receber
currículos para suas vagas disponíveis
e gerenciar os processos seletivos de
maneira prática e de forma gratuita.
Basta acessar o banco de Talentos e
Oportunidades pelo site do Sindinova

-www.sindinova.com.br e cadastrar as
vagas disponíveis em sua empresa. O
sistema fará uma busca e enviará para
o e-mail cadastrado até três currículos
com o perfil solicitado.
O serviço é exclusivo para empresas associadas ao Sindinova.
Faça agora mesmo a divulgação
das vagas disponíveis na sua empresa.

Acesse www.sindinova.com.br ou o
link: http://bit.ly/LUiAqU.
Para que as oportunidades sejam
atualizadas, é necessário que as empresas promovam as vagas disponíveis.
Caso o associado necessite novamente da senha de acesso ao site, poderá fazer o pedido através do e-mail:
comunicacao@sindinova.com.br

Currículos
Já para os profissionais do polo que
desejam uma recolocação no mercado
de trabalho, Talentos e Oportunidades
é um modo simples de conseguir um
novo emprego. Basta cadastrar seu
currículo gratuitamente e mantê-lo
sempre atualizado para concorrer às
vagas cadastradas no sistema.
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