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

fenova.com.br

Apoio: Realização:
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J O R N A L

ABICALÇADOS DISCUTE RENOVAÇÃO
DO ANTIDUMPING

ENTREVISTA

SICC: EMPRESAS DO 
POLO REPRESENTAM 
NOVA SERRANA

SHOW COMEMORATIVO 
AOS 80 ANOS DA FIEMG

A 23ª edição do Salão Internacional do 
Couro e do Calçado (SICC) será reali-
zado em Gramado, no Rio Grande do 
Sul, de 26 a 28 maio, e contará com 
a participação de 15 empresas do polo 
calçadista de Nova Serrana associadas 
ao Sindinova. A marca Marina Mello, 
do empresário Juarez Martins, pre-
tende fechar bons negócios durante o 
evento no sul do país.

VEJA MAIS > PG 03
Foi realizada, no dia 22 de abril, reunião na Abicalçados, em Novo Hamburgo (RS). O vice-presidente do Sindinova, Júnior 
César Silva participou do evento, que teve como pauta renovação do processo antidumping.

A designer Paula Pessoa, proprietária da marca Amaia, de Bom Despacho, foi a responsável pela criação de 
uma linha exclusiva de calçados para o desfile do estilista Victor Dzenk, na 25ª edição do Fashion Rio.

Em comemoração aos 80 anos da Fe-
deração das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), Nova Serrana 
receberá o show da Orquestra Sesimi-
nas e da banda Skank. A apresentação 
será no próximo dia10 de maio, a par-
tir das 20h, no Centro de Convenções.  

VEJA MAIS > PG 05

VEJA MAIS > PG 03

VEJA MAIS > PG 08

Vice-presidente do Sindinova participou da reunião
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SINDINOVA LANÇA PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

COMUNICADO: SEGURO DE VIDA

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

O Sindinova apresenta uma grade 
de novos cursos visando à ca-
pacitação de líderes e gestores. 

O programa de capacitação Sindinova 
foi desenvolvido com foco nos empre-
sários do polo calçadista de Nova Ser-
rana e de acordo com a programação, 

A edição de número 11 chega reche-
ada de muita informação e entre-
tenimento! Vamos falar sobre a 23ª 

edição do Salão Internacional do Couro 
e do Calçado (SICC), que será realizado 
de 26 a 28 maio, em Gramado (RS), e 
contará com a participação de 15 empre-
sas do polo associadas ao Sindinova.

Dia 1º de maio é comemorado o 

De acordo com a cláusula quadragésima nona – seguro de vida em 
grupo, que consta na Convenção Coletiva 2014 – 2015, o Sindi-
nova 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 primeiro curso oferecido será o de 
Leader Coach - Liderança em alta per-
formance, que terá início no dia 13 de 
maio, às 19h. 

De acordo com o presidente do Sin-
dinova, Pedro Gomes da Silva, cursos 
específicos para gestão era uma de-

Dia do Trabalhador em todo o mun-
do. Em Nova Serrana, uma mega festa 
está sendo preparada. Na quarta-feira, 
30 de abril, tem Jota Quest, com entra-
da franca. A programação termina do-
mingo, dia 04. Na página 05 você con-
fere todos os shows e ações que serão 
realizadas em Nova Serrana. Nossos 
colunistas abordam assuntos diversos 

por funcionário e a partir da parceria firmada entre o Sindinova e o Cre-
dinova 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. 

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

e atuais. Luiza Oliveira fala sobre a 
utilização dos blogs para a divulgação 
de lançamentos de coleções, dicas de 
beleza, viagens, gastronomia e alimen-
tação saudável. O Administrador de 
Empresas e Contador, Willian Mesqui-
ta Gontijo, defende a tese de que a ati-
vidade de vendas continua sendo uma 
das principais responsáveis pelo suces-

e gestores terão a oportunidade de re-
novar o conhecimento e investir na ca-
pacitação”, destaca.

Confira abaixo a agenda de cursos 
e em destaque, os que fazem parte do 
programa de capacitação:

so ou insucesso das empresas. O co-
lunista Wagner Nogueira afirma que a 
mercadoria só será vendida se atender 
o gosto e às necessidades dos clientes. 

Lembrando que você pode contri-
buir para o Jornal Sindinova, envian-
do sua sugestão de reportagem para o 
email: comunicacao@sindinova.com 

Boa leitura!
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SICC TERÁ A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DO POLO 

RENOVAÇÃO DO ANTIDUMPING É TEMA
DE REUNIÃO NA ABICALÇADOS

SINDINOVA PREPARA DIVULGAÇÃO DA FENOVA
DURANTE O SICC

A cidade de Gramado, no Rio 
Grande do Sul, será palco da 23ª 
edição do Salão Internacional do 

Couro e do Calçado (SICC). A feira será 
realiza de 26 a 28 maio, no Serra Park. 
Em uma área de 460 mil m2, os inte-
ressados poderão visitar os stands das 
9 às 19h.

Ao todo, 15 marcas representarão 
Nova Serrana no evento: Akazzo, Mari-
na Mello, Zotto, Júlia Mezzetti, Ibizza, 
Leticia Morais, Record, Zalux, Seven, 
Ferrati, Look Fashion, Fio de Ouro, 
Mouser Shoes, Spatiari (Gabryelly, Sa-
batynny, Troller), Sport Fire e Addan.

Segundo os organizadores do even-
to, o SICC visa apresentar ao mercado 
os lançamentos em calçados, bolsas e 

No último dia 22 de abril, foi 
realizada uma reunião de dire-
toria da Associação Brasileira 

das Indústrias de Calçados (Abical-
çados). 

O vice-presidente do Sindinova e 
conselheiro da Abicalçados, Júnior 
César Silva, esteve na reunião repre-
sentando o sindicato e o polo calça-
dista de Nova de Serrana. Cerca de 
20 conselheiros participaram do en-
contro, que teve como tema princi-
pal, a renovação do antidumping dos 
calçados provenientes da China, que 
atualmente é de US$13,85 por par.

De acordo com Júnior César Silva, 
durante a reunião foi discutido sobre 
o processo antidumping e também 
foi apresentada uma consulta rea-
lizada com os sindicatos e com as 
empresas associadas à Abicalçados, 
para saber se os industriais acham 
importante a renovação do antidum-
ping. “Na consulta da Abicalçados, 
todas as respostas foram unânimes, 
a favor da renovação. Sabemos que 
o antidumping foi uma ação que deu 
fôlego as empresas e precisa ser re-

O Sindinova, idealizador e orga-
nizar da Feira de Calçados de 
Nova Serrana (Fenova) esta-

rá presente no Salão Internacional do 
Couro e do Calçado (SICC).

O SICC será realizado entre os dias 
26 e 28 de maio, no Serra Park, em 
Gramado (RS). Durante os três dias de 
mostra, uma equipe do Sindinova es-
tará no local para promover a Fenova, 
que chega a sua 14ª edição e será rea-
lizada entre os dias 12 e 14 de agosto, 
no Centro de Convenções, em Nova 
Serrana (MG).

Durante o SICC, o Sindinova irá 
promover a divulgação da 14ª Feno-
va, com a distribuição de um catálogo 
com informações sobre a feira, canetas 
e blocos de anotação. O material será 
disponibilizado aos lojistas que parti-

acessórios da moda primavera/verão. 
Considerada uma das principais feiras 
nacionais do segmento, o SICC foca em 
moda e negócios, atraindo lojistas do 
país e do mundo, que vêm conhecer e 
se abastecer com as novidades.

Otimismo
No mercado calçadista há mais de 

três décadas, o associado do Sindinova 
e proprietário da marca Marina Mello, 
Juarez Martins, está otimista em rela-
ção ao SICC. De acordo com o empre-
sário, a meta é fechar bons negócios 
no sul do país. “É grande o fluxo de 
lojistas e representantes ao longo dos 
três dias de exposição”, disse.

A Marina Mello participa do SICC 

novado. É de extrema importância 
para a indústria calçadista”, afirma.

No encontro também foi discutido 
a maneira de viabilizar os recursos 
financeiros para o processo. A ma-
neira definida foi à divisão dos cus-
tos entre os sindicatos e as empresas 
produtoras de calçados. “O consultor 
que trabalhou no processo inicial do 
antidumping é o mesmo que dará 
sequencia a renovação. Foram infor-
mados os trâmites necessários e que 
o prazo para conclusão do processo 
deverá ser de aproximadamente 20 
meses”, comenta Júnior.

O vice-presidente do Sindinova 
ressalta a importância da união de 
forças para que o processo de anti-
dumping seja renovado. “Sabemos 
que as exportações brasileiras estão 
estagnadas, enquanto as importações 
crescem cerca de 16% ao ano. E mes-
mo com o antidumping as importa-
ções vêm crescendo”, finaliza Júnior. 

Ao final da reunião, foi realizada 
uma apresentação sobre os cenários 
para a economia brasileira e para o 
setor calçadista nacional.

Na foto acima estão presentes (da 
esquerda para a direita):
Lioveral Backer – grupo Paquetá
Renato Klein– Presidente do Sindicato da 
Indústria de Calçados de Igrejinha (RS)
Heitor klein – Presidente executivo da 
Abicalçados 
Paulo Schefer – Presidente do Conselho 

Deliberativo Abicalçados
Júnior César Silva – Vice-presidente do 
Sindinova 
Sérgio Gracia – Vice-presidente do Sin-
bi
Caetano Bianco Neto – Presidente do 
Sindicalçados 
Thiago Borges – Arezzo

ciparem do evento e as empresas do 
polo, que estarão no SICC representado 
Nova Serrana.

A Fenova, após duas edições rea-
lizadas em Belo Horizonte, retorna a 
Nova Serrana para o lançamento da 

coleção primavera/verão 2015. As em-
presas do polo calçadista de Nova Ser-
rana já trabalham em ritmo acelerado 
para apresentar aos lojistas do país, 
que estarão presentes durante o even-
to, todas as tendências para os calça-
dos femininos, masculinos e infantis. 
Serviços:
SICC
Data: 26 a 28 de maio
Local: Serra Park – Gramado (RS)
Horário: 09 às 19h
www.sicc.com.br 

Fenova
Data: 12 a 14 de agosto
Local: Centro de Convenções – Nova 
Serrana (MG)
Horário: 10 às 19h
fenova.com.br 

há 8 anos. A empresa apresentará no-
vidades durante a mostra, “como no-

vas cores, modelos e solados”, revelou 
Juarez.



PG 4 30/Abril/2014   –   Jornal Sindinova



PG 530/Abril/2014   –   Jornal Sindinova

ANIVERSÁRIO DA FIEMG SERÁ COMEMORADO COM SHOW

 Programação extensa animará o público

A Federação das Indústrias do Es-
tado de Minas Gerais (FIEMG) 
completou 80 anos de trabalho 

em defesa do desenvolvimento do setor 
industrial. E para comemorar a data, 
cada regional promoverá um show da 
Orquestra de Câmara Sesisminas e da 
banda Skank. Os eventos já começaram 
a ser realizados e a Regional Centro-O-
este elegeu a cidade de Nova Serrana, 
polo calçadista de grande representati-
vidade na economia do Estado, para re-
ceber o show comemorativo. O evento 
será realizado em parceria com o Sin-
dicato Intermunicipal das Indústrias de 
Calçados de Nova Serrana (Sindinova).

O evento vai acontecer no dia 10 
de maio, a partir das 20h, no Centro 
de Convenções da cidade. O show é 
uma proposta nova, na qual a Banda 
mineira de pop rock Skank apresenta 
seu repertório ao lado da Orquestra de 
Câmara Sesisminas, em um espetáculo 
único e emocionante.

Para o presidente da Fiemg Regio-
nal Centro-Oeste, Afonso Gonzaga, a 
comemoração é uma forma de agrade-
cer a todos os profissionais da indús-
tria do Centro-Oeste Mineiro. “Sempre 
trabalhamos em prol do desenvolvi-
mento da indústria, buscando o forta-
lecimento do setor através de ações e 
parcerias que promovam o aumento 
da competitividade, levando ao de-
senvolvimento econômico e social do 
Estado e agora queremos festejar com 

todos os envolvidos”, afirma.
O Sindinova é parceiro da FIEMG 

no evento. “Os trabalhadores da indús-
tria, que em muito contribuíram para o 
desenvolvimento e crescimento de nos-
sa região, merecem esse espetáculo”, 
finaliza Gonzaga.
Convite

POR QUE É COMEMORADO O DIA DO TRABALHADOR
EM 1º DE MAIO?

DIA DO TRABALHADOR

O Dia do Trabalhador ou Dia In-
ternacional dos Trabalhadores 
é celebrado anualmente no dia 

1º de maio em vários países, sendo fe-
riado no Brasil, em Portugal e demais 
países. No calendário litúrgico celebra-
-se a memória de São José Operário 
por tratar-se do santo padroeiro dos 
trabalhadores.

E por que é comemorado o Dia do 
Trabalhador nesta data? Em 1886, foi 
realizada uma manifestação de tra-
balhadores nas ruas de Chicago, nos 
Estados Unidos. A manifestação tinha 

Muita animação e música de 
qualidade em comemoração ao 
Dia do Trabalhador. Em Nova 

Serrana, a festa terá início hoje, quar-
ta-feira (30), no Centro de Convenções. 
No domingo (4), será realizada a tra-
dicional Festa do Trabalhador no bair-
ro Jardins do Lago, com competições 
esportivas, roda de viola e brinquedos 
para as crianças.

PROGRAMAÇÃO
Na quarta-feira (30), tem Jota 

Quest, com entrada franca. E na quin-
ta-feira (1), a festa fica por conta de Léo 
Magalhães, também com entrada gra-
tuita. A noite de sexta-feira (2) será co-

como finalidade reivindicar a redução 
da jornada de trabalho para oito horas 
diárias e teve a participação de milha-
res de pessoas. Nesse dia teve início 
uma greve geral nos EUA. 

No dia 3 de maio houve um inci-
dente que resultou na morte de alguns 
manifestantes. No dia seguinte, 4 de 
maio, uma nova manifestação foi or-
ganizada como protesto pelos aconte-
cimentos dos dias anteriores, e termi-
nou com o lançamento de uma bomba 
por desconhecidos para o meio dos 
policiais que começavam a dispersar 

mandada pelo grupo Aviões do Forró. 
No sábado (3), o cantor Lucas Lucco e 
o sertanejo Cristiano Araújo prometem 
agitar o público. 

No domingo (4), no Jardins do Lago, 
competições esportivas como ciclismo, 
trilhão, peteca e futevôlei acontecerão 
ao longo do dia. Também haverá roda 
de viola, apresentações musicais e brin-
cadeira para as crianças.

Outras informações pelo (037) 
3226-9012.

Realização: João Wellington – Apoio: 
Prefeitura Municipal de Nova Serrana
Fonte: Assessoria de Comunicação 
Prefeitura 

os manifestantes, matando sete agen-
tes. A polícia abriu então fogo sobre 
a multidão, matando doze pessoas e 
ferindo dezenas. Estes acontecimentos 
passaram a ser conhecidos como a Re-
volta de Haymarket. 

Homenagem

Três anos mais tarde, no dia 20 de 
junho de 1889, a segunda Internacio-
nal Socialista, reunida em Paris, deci-
diu por proposta de Raymond Lavigne 
convocar anualmente uma manifesta-

ção com o objetivo de lutar pelas oito 
horas de trabalho diário. A data esco-
lhida foi o 1º de maio, como homena-
gem às lutas sindicais de Chicago. 

Em 1 de maio de 1891 uma mani-
festação no norte de França foi disper-
sada pela polícia resultando na morte 
de dez manifestantes. Esse novo drama 
serviu para reforçar o dia de luta dos 
trabalhadores. Meses depois, a Inter-
nacional Socialista de Bruxelas veio há 
proclamar esse dia como dia interna-
cional de reivindicação de condições 
de trabalho. 

Os ingressos serão distribuídos en-
tre as empresas associadas ao Sindi-
nova. O empresário terá uma cota de 
ingresso baseado no número de fun-
cionários que possui. Ao todo, 5 mil 
ingressos serão distribuídos. Para a 
retirada dos convites, é imprescindível 
que o associado forneça ao Sindinova 

o nome completo e o documento dos 
beneficiados. O empresário deverá re-
tirar o ingresso no Sindinova entre os 
dias 30 de abril e 7 de maio, entre 8 e 
11h e de 13 às 17h. Não será permiti-
da a entrada de menores de 18 anos. 
Outras informações no Sindinova pelo 
telefone 3228-8500. 

CRÉDITO MAURO MARQUES

AGENDE-SE
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* De acordo com as cláusulas contratuais pactuadas, na rede credenciada Unimed.  ** Conforme definições da ANS.

QUEM TEM UNIMED
PODE SER ATENDIDO

*

EM TODO O PAÍS NOS
**CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Cuidar de você. Esse é o plano.

unimeddivinopolis.coop.br

(37) 3229-5200 

A
N

S
 -

 n
º 

3
1

9
1

2
1

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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ENTREVISTA
Designer Paula Pessoa cria linha de calçados exclusivos para o desfile do estilista Victor Dzenk

Com o tema “Rio, resort tropical, 
patrimônio mundial, paisagem 
cultural” foi realizado entre os 

dias 8 e 11 de abril, na Marina da Gló-
ria, a 25ª edição do Fashion Rio. O 
evento apresentou as coleções do ve-
rão 2014-15.
 A designer e proprietária da marca 
Amaia, Paula Pessoa, teve uma partici-
pação importante e especial no desfile 
do estilista Victor Dzenk. Os modelos 
apresentaram os calçados criados pela 
designer, exclusivamente para o desfi-
le, realizado no último dia 10 de abril. 
Os calçados assinados por Paula Pes-
soa foram considerados pelos críticos 
como “sapatos desejo” do momento.
Confira abaixo uma entrevista com 
Paula Pessoa e conheça um pouco 
mais sobre a empresa Amaia, fundada 
em 2009, em Bom Despacho.

JS - Como surgiu o convite para 
criar uma linha de calçados exclu-
sivos para o desfile do estilista Vic-
tor Dzenk, no Fashion Rio?  

O Fernando Silva, coordenador de es-
tilo do Victor Dzenk, já conhecia meu 
trabalho desde uma parceira anterior 
com outra marca. E acompanhando 
meu trabalho através das redes sociais, 
me convidou para essa parceria.

JS - Qual a inspiração para a cria-
ção desses sapatos que compuse-
ram o desfile?
A coleção do Victor Dzenk, “Atlantis”, 
foi inspirada no lendário continente 
perdido de Atlântida, comando por Ne-
tuno, o grande rei dos mares e habita-
do por seres de extrema beleza, como 
as sereias. Assim o grande desafio foi 
“calçar as sereias” com leveza, deli-
cadeza e luxo! Já para o masculino, a 
inspiração era no marujo do início do 
século XX, trazendo um ar moderno e 
sofisticado. 

JS - Você teve acesso as roupas do 
desfile para se inspirar?
Não, a criação foi simultânea. Quan-
do comecei desenhar os sapatos, eles 

também estavam iniciando o desenho 
da coleção de roupas. O Fernando me 
passou a ideia do desfile, o que eles 
queriam passar de emoção com a co-
leção, e assim busquei traduzir isso em 
sapatos.

JS - Como você avalia essa parceria?
Fantástica! Primeiro a oportunidade 
de trabalhar com uma equipe compe-
tente e criativa é sempre muito bom e 
nos faz crescer enquanto profissional. 
Além disso, calçar uma coleção do Vic-
tor Dzenk, estilista que respeito e apre-
cio muito. Foi muito gratificante. 
E o desfile foi sensacional! Lindo e emo-
cionante, as modelos pareciam flutuar 
na passarela. O desfile foi considerado 
um dos melhores da temporada, e os 
sapatos como “sapatos desejo” do mo-
mento. Portanto está envolvida em um 
projeto como este é muito satisfatório. 
E o retorno para a Amaia tem sido mui-
to recompensador. A visibilidade que a 
marca atingiu no mercado nacional e 
internacional foi incrível. 

JS - Há algum projeto em vista, 
para a Amaia?
A Amaia vai iniciar um projeto de 
e-commerce, agora em maio, e acredi-
tamos muito nesse contato direto com 
o consumidor final. O site já está sendo 
muito aguardado. As clientes já estão 
ansiosas para o lançamento, portanto 
confiamos muito nesse projeto. 

JS - Quais as novidades para a cole-
ção da Amaia?
A principal novidade é que a Amaia 
agora vai focar no consumidor final. 
Vamos abrir o e-commerce e, em bre-
ve, pretendemos abrir uma loja em 
Belo Horizonte até o fim do próximo 
ano. As vendas para lojistas serão mui-
to limitadas a alguns parceiros, que já 
estão conosco há mais tempo e que 
trabalharam desde sempre a marca 

com muito amor e carinho.

JS - Como surgiu a marca Amaia?
A Amaia surgiu do meu sonho de pro-
duzir calçados femininos, que sempre 
foram minha grande paixão. Ao retor-
nar do meu mestrado em Design de 
Calçados na Espanha, em 2007, a ideia 
de montar uma marca exclusiva de cal-
çados femininos foi ganhando forma. 
Assim em 2009, nasceu a Amaia. Tanto 
que o nome Amaia, significa “a filha 
mais esperada”. 

JS - Como vocês se posicionam 
diante o mercado?
Com coleções atemporais, a Amaia tra-
balha de maneira ímpar com foco em 
identidade, sofisticação e estilo. 

JS - Quantos profissionais traba-
lham na linha de criação dos sapa-
tos Amaia?
Na área de criação somente eu. Mas 
busco sempre discutir as coleções com 
minhas irmãs, que também trabalham 
na empresa e são muito ligadas em 
moda. Sempre que viajo para pesqui-
sar, uma delas vai comigo. Gosto mui-
to de compartilhar, pois elas sempre 
têm muito a acrescentar as coleções.

JS - Qual a importância de ter pro-
fissionais qualificados, na área?
Eu sinto muito a falta de uma equipe. 
Hoje estou lecionando na Faced, em 
Divinópolis, no curso de Moda a dis-
ciplina de calçados e já vejo as minhas 
alunas, como futuras parceiras de tra-
balho. O que anseio muito, pois traba-
lhar com uma equipe competente faz 
toda a diferença. Mesmo eu sendo de-
signer, se eu tivesse mais profissionais 
de moda trabalhando comigo, tenho 
certeza que o resultado seria muito 
melhor. Hoje não tenho uma equipe 
por falta de pessoas qualificadas para 
o cargo.
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A mercadoria só será vendida se 
atender o gosto e às necessida-
des dos clientes. O quanto eles 

estarão dispostos a pagar também in-
fluencia essa tomada de decisão. Junto 
da mercadoria, o cliente pode levar o 
intangível - melhor atendimento, segu-
rança, confiabilidade, etc... Isto o dife-
rencia da concorrência, e é um segui-
mento que pode ser explorado. 

Afinal, quantas vezes já pagamos 
até mais caro numa mercadoria pelo 
bom atendimento?

Não é demais lembrar que não esta-
mos sozinhos no mercado e, observar 
os concorrentes, faz com que tenha-
mos um olhar mais crítico sobre os 
produtos que comercializamos. Obser-
vando a concorrência podemos extrair 
informações valiosas que nos ajudará 
a formar um preço mais competitivo. 

Outo fator a ser considerado é o 
custo de aquisição da mercadoria que, 
ao ser avaliado, não deve levar em con-
ta apenas o valor nominal da mercado-
ria, mas, custos que por ventura estão 
agregados, como é o caso do frete (por 

A atividade de vendas continua 
sendo uma das principais res-
ponsáveis pelo sucesso ou insu-

cesso das empresas. Tudo o que se cria 
em termos de estratégias de marketing 
terá ou não sucesso, dependendo da 
atitude, do caráter e da competência 
das pessoas que lidam direta ou indi-
retamente com os clientes. 

Uma bela marca com propagandas 
externamente criativas, logística avan-
çada e preços adequados podem levar 
a organização a lograr êxito, mas tudo 
isso depende muito da capacitação e 
o tônus vital dos profissionais de ven-
das. São eles que lidam com as pessoas 
na hora da verdade. São esses profis-
sionais que estão mais próximos dos 
clientes e que podem identificar me-
lhor suas reais necessidades, anseios e 
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exemplo). Se não ficar atento a estes 
cálculos, a formação de preço pode fi-
car equivocada, prejudicando assim a 
lucratividade.

E, uma vez adquirida essa merca-
doria, controlar o estoque ajuda a iden-
tificar a rotatividade das mesmas (mer-
cadorias). Até porque, mercadoria para 
dar lucro tem que ser vendida, não é 
mesmo?! Neste sentido, mercadoria 
que vende muito e mercadoria que 
vende pouco têm que ser tratadas de 
forma diferenciada durante o processo 
de formação do preço. 

Como sabemos, durante a venda 
ocorrem os custos de comercialização, 
ou seja, desembolsos que tem impac-
to também na precificação, sendo eles: 
os impostos, as comissões, os fretes 
de entrega, os custos financeiros, etc... 
Para ilustrar estes custos basta lem-
brarmos que quando as mercadorias 
são vendidas no cartão de crédito ou 
débito às operadoras ficam com uma 
fração da venda.

Nesta altura do campeonato você 
deve estar pensando: “por que ainda não 

o que eles realmente percebem como 
valor.

Muitas empresas já dedicam o tem-
po e o investimento necessário em 
suas equipes de vendas. Elas já reco-
nhecem que é daí que originam os 
resultados concretos que dão sustenta-
ção à empresa. Dessa forma, essas or-
ganizações não medem esforços para 
capacitar as pessoas envolvidas e dar 
às áreas os recursos necessários para 
o bom desempenho de suas atividades. 
Isso não ocorre com todas as empresas 
e é realidade também em Nova Serra-
na. Muitas empresas veem às vendas 
sem a devida percepção do seu valor 
nos resultados e na longevidade do ne-
gócio.

O primeiro sinal de que uma em-
presa está começando a perceber o va-

foi falado dos custos fixos da empresa?”. 
Realmente se torna pontual tal 

questionamento na medida em que 
não é possível chegarmos ao preço de 
venda eficiente, se não levarmos em 
consideração estes ‘custos fixos’ que, 
às vezes, nem enxergamos ou desem-
bolsamos prontamente. Os encargos 
sociais da folha de pagamento repre-
sentam claramente esta situação, bem 
como as férias e o 13º salário que, ape-
sar de serem pagos em datas específi-
cas, na realidade é que sua composição 
é feita mensalmente. 

Abrindo um pouco mais as contas 
da empresa encontramos o aluguel, 
água, energia elétrica, telefonia fixa e/
ou móvel, etc... Estes sim aparecem no 
fluxo de caixa de forma muito evidente.

Ufa! São tantas coisas que precisa-
mos pesar para formar o preço de venda. 

Mas, depois desta longa caminha-
da, vem o refresco e o lucro.

O lucro é que motiva e faz suportar 
todo o esforço diário, dia após dia, ga-
rantindo o além da sobrevivência para 
que a empresa possa ter a “sobra” ne-

lor das equipes de vendas é quando co-
meçam a reconhecer e trabalhar para 
que seus vendedores sejam e se sintam 
“profissionais de vendas”. 

 Elas começam a dar a eles a 
condição mínima de trabalho, capaci-
tação e aumentam o seu poder de de-
cisão em suas negociações. 

É necessário que as empresas pre-
parem suas equipes para que elas 
sempre ajam de forma profissional e 
que transformem suas atitudes positi-
vas numa coisa natural. Isso ajuda as 
pessoas a pensarem como profissio-
nais a serem percebidos pelos clientes. 
Somente atinge resultados brilhantes 
quem conhece a arte e a ciência da 
profissão de vendas. 

Muitas empresas e pessoas já re-
conhecem o valor e a necessidade de 

cessária para fazer a roda dos reinves-
timentos girar.

Então, como percebemos até aqui, 
para decidir o melhor preço de venda 
da mercadoria é necessário ter um ali-
cerce para a tomada de decisão, e este 
é composto por:
- observar a concorrência;
- custo de aquisição da mercadoria;
- identificar a rotatividade das mer-
cadorias;
- custos de comercialização;
- custos fixos;
- lucro.

Seguindo estes tópicos temos uma 
visão 360° da relação: empresa x mer-
cado em que atua.

Sabemos que informação hoje vale 
mais que dinheiro. E, somente o co-
nhecimento, é que nos faz pensar de 
forma sistêmica, nos revestindo da 
competência necessária para os con-
troles contínuos e rigorosos dos recur-
sos da empresa. 

Para saber mais, procure o SEBRAE 
mais próximo de você ou ligue para 
0800 570 0800.

investir em treinamentos e capacita-
ção. Elas sabem que o tempo dedicado 
à atividade pode ser mais valioso do 
que a pratica da atividade sem a devida 
preparação.  

Por outro lado, torna-se importante 
que os profissionais de vendas também 
adotem atitudes para a sua capacita-
ção, independentemente da empresa 
em que se trabalham. Precisam buscar, 
antes de qualquer coisa, a ampliação 
de sua imagem e preparação profis-
sional. Devem administrar melhor o 
seu tempo, dedicando um pouco dele 
aos estudos, ao conhecimento dos pro-
dutos e serviços, à laboração de suas 
atividades de vendas e, fundamental-
mente, aprender novas formas e novas 
atitudes para facilitar o seu relaciona-
mento com os clientes.
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BLOG: DO MODISMO AO PROFISSIONALISMO

CURIOSIDADE

Ter um blog de moda virou moda! 
A cada dia surgem mais meni-
nas dispostas a publicar os seus 

looks do dia, a comentar os lançamen-
tos de coleções, a dar dicas de beleza, 
viagens, gastronomia, alimentação 
saudável, dentre outros assuntos e, cla-
ro, a fazer propagandas para as mar-
cas de moda consolidadas, ou não, no 
mercado. E ai a coisa começa a ficar 
mais séria.

Para as marcas que já construíram 
uma trajetória de sucesso neste com-
petitivo mercado de moda, as ações 
com as blogueiras são pertinentes e 
saudáveis, pois não se tornam a úni-
ca via de investimento. Sabemos que é 
preciso muito mais do que um contra-
to com uma blogueira para angariar 
visibilidade, credibilidade em produtos 
e serviços e força de vendas. Nenhuma 
blogueira tem tamanhos poderes (e 
quase nenhuma tem sequer formação 
adequada para auxiliar a marca em 

Você sabe qual é o maior erro que 
as mulheres cometem ao comprar sa-
patos?

Confira abaixo os apontamentos e 
o que deve ser feito, por exemplo, para 
deixar aquele sapato que você tanto 
adora, mais confortável.

• “Minha teoria é de que você pre-
cisa ajustar o interior de um sapato 
novo tanto quanto precisa ajustar uma 
jaqueta,” Cleary conta. “Todas nós 
temos pés diferentes. Fazendo esses 
pequenos ajustes, usando palmilhas, 
pads, e usando fita em áreas estratégi-
cas, é possível transformar até o salto 
mais difícil em algo que se possa usar 
no dia-a-dia”.

• Qual é o maior erro que as mulhe-
res cometem ao comprar sapatos?

No geral, as mulheres são muito 
ligadas ao número que calçam. In-
felizmente, o número quase nunca é 
importante. Cada linha de sapatos tem 
seu próprio molde — uma modelo de 
pés que experimenta cada sandália ou 
plataforma antes de serem produzidas 
em massa. É por essa razão que alguns 
modelos não servem em qualquer nú-
mero, ou porque você usa um número 
X em uma marca, e Y em outra.

• É possível aprender algo sobre um 
sapato só de olhar para ele na vitrine?

Repare em como ele foi construído. 
A arquitetura de um sapato é muito 
importante. Quanto maior o espaço 
entre o salto e a sola (espaço negativo), 
mais difícil será andar com ele. É por 
isso que as anabelas e plataformas, que 
têm nenhum ou quase zero espaço ne-
gativo, são muito mais confortáveis de 
usar independentemente do tamanho.

• Por que as rasteirinhas, embora 

questões tão cruciais para a sobrevi-
vência e reconhecimento da empresa).

Ainda assim, muitas marcas es-
tão investindo significativamente nas 
blogueiras de moda, como única fon-
te de publicidade de seus produtos e 
serviços, numa crença ingênua de que 
basta a blogueira fazer um post sobre 
os mesmos que as peças automatica-
mente ganham credibilidade e vendem 
por si só. Pior ainda, os investimentos 
não são sequer monitorados, não há 
uma comprovação efetiva de que os 
posts geram resultados favoráveis para 
a imagem da marca e aumento de lu-
cratividade, porque não há pesquisa de 
recall destas campanhas. Agravando 
ainda mais a situação, as leis que regu-
lamentam a atividade publicitária das 
blogueiras ainda não se fizeram claras, 
o que contribui para o amadorismo da 
atividade.

Há pouco tempo atrás, falava-se 
na sindicalização dos profissionais da 

consideradas uma alternativa confor-
tável, às vezes são exatamente o opos-
to disso? Uma construção totalmente 
rasteira, seja em um tênis, sandália, 
chinelo, sapatilha, ou bota, nunca faz 
bem para seus pés, não importa o 
quão confortáveis sejam os primeiros 
passos. Até o calçado mais utilitário, 
como uma Ugg, bota de caçador ou 
tênis pode ficar totalmente desconfor-
tável quando a sola fica gasta. 

• O que fazer para deixar confortável 
um sapato desconfortável que você ama?

Faça ajustes por dentro! Sempre que 

área, mas o debate perdeu força e não 
há muita atenção midiática em torno 
do assunto. Eu, particularmente, acre-
dito na atividade como profissão e sou 
a favor da criação de um sindicato. 
Está cada vez mais óbvia a urgência 
do engajamento das blogueiras com 
as leis que regulamentam os posts pa-
gos; leis que devem assegurar não só 
as marcas, mas quem faz propaganda 
para as mesmas. Um sindicato pode 
contribuir, e muito, para o profissiona-
lismo da atividade.

No entanto, vale lembrar que ou-
tros investimentos se tornam necessá-
rios para quem realmente deseja levar 
a atividade de blogueira como profis-
são. A começar por um cursinho bási-
co de Português para evitar a vergonha 
alheia nos textos publicados. Também 
é interessante que a blogueira busque 
uma formação adequada na área - não 
dá para falar de moda confiando ape-
nas no bom gosto e na própria beleza. 

você comprar um novo par de sapatos, 
use-os em casa por algumas horas. O 
sinal da menor pressão é uma indica-
ção de onde pode haver uma bolha no 
futuro. Sempre que houver pressão, 
coloque uma almofadinha de tecido, 
seja no sapato ou no pé, o que for mais 
fácil. Além disso, amasse a região do 
salto na palmilha para deixá-la mais 
flexível e amaciar um pouco antes do 
primeiro uso.

• Como impedir que meus sapatos 
escorreguem em superfícies muito li-
sas?

Conhecimento de moda é relevante, 
enriquece as leituras sobre os lança-
mentos de coleções, a respeito do en-
tendimento de um estilo e cria, de fato, 
conteúdo para o blog. Por fim, evita 
que a moda se coloque sempre no lu-
gar da futilidade, esvaziada de sentido 
e descolada do papel social e cultural 
que exerce.

Em contrapartida, também é pre-
ciso lembrar aos empreendedores da 
área que nenhum blog é uma cartola 
mágica para o sucesso da empresa. É 
preciso saber dosar o investimento e 
monitorar o impacto que estas mídias 
sociais exercem não só sobre a sua 
marca, mas a respeito das suas consu-
midoras. Distribuir a verba de marke-
ting para outras ações é fundamental 
para a construção de uma trajetória 
empresarial de sucesso. Para que haja 
menos modismo e amadorismo nestas 
ações, é preciso uma mudança de am-
bas as partes.

Um truque clássico utilizado por 
muitas modelos antes de subirem na 
passarela em saltos novos e escorre-
gadios é fazer cortes na sola com os 
cantos de uma lâmina. Isso vai criar 
uma tração instantânea, mas não fica 
muito bonito. A melhor forma é o se-
gredo de muitas socialites que vivem 
de salto: aplique uma sola fina de bor-
racha sobre a sola do sapato e o salto, 
terminando um pouco antes da borda 
do sapato para que não fique percep-
tível. Você precisará de um sapateiro 
para fazer isso direito. Essa camada 
fina não é visível ao olho nu, mas é um 
amortecimento e tanto para o pé, além 
de impedir que você escorregue. 

• Qual é o material mais confortável 
que existe? Couro. De longe, é o mais 
suave e mais aconchegante para os pés. 
Além disso, ele se molda totalmente em 
torno do seu pé. Eu tenho um par de 
sapatos de couro bem apertados, por 
isso logo após calçá-los, dou uma bor-
rifada geral com água neles. Depois, 
fico com eles calçados até que sequem, 
assim eles se moldam aos meus pés e 
encaixam melhor.

• Então, qual é o sapato perfeito? 
A bota de cowboy. O salto perfeito é 
forte e largo com a altura de quatro 
centímetros, também chamado de sal-
to cubano. A bota de cowboy é a base 
para muitas botas modernas, e é por 
isso que são populares. Elas são incri-
velmente confortáveis e têm a altura 
perfeita no salto. Para saltos mais al-
tos, se você quer andar de verdade à 
noite, o melhor seria em torno de sete 
centímetros.

Fonte: site Yahoo
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