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SICC mostra varejo
cauteloso, mas comprador
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Corredores lotados, estandes ocupados
com lojistas, muita troca de informação, e
principalmente, vendas. Os três dias do 28º
Salão Internacional do Couro e do Calçado
(SICC) mostraram um varejo cauteloso, mas
comprador. Entre os dias 20 e 22 de maio,
lojistas do Brasil e do exterior estiveram no
Serra Park Centro de Eventos e Negócios,
em Gramado/RS, para conhecer os lançamentos da indústria calçadista brasileira
para primavera-verão 2019/20.
Os resultados da feira, que chegou à sua
28ª edição, surpreenderam os organizadores
e os expositores. “Já existia uma sinalização
de uma retomada da economia setorial. Mas
o que vimos aqui foi uma situação bem surpreendente: um movimento muito grande
nos corredores e uma grande satisfação na
maioria dos estandes. Acho que todos venderam, talvez alguns menos e outros mais,
mas vimos pedidos nos estandes”, afirma

Frederico Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Eventos, promotora do SICC.
SICC 2020

Com as vendas em andamento, começa o planejamento para a próxima edição da
feira. Em 2020, o SICC será realizado nos
dias 18, 19 e 20 de maio. “O bom resultado desses três dias já tem gerado resultados práticos em relação à próxima edição.
Alguns dos nossos expositores já nos procuraram buscando aumentar a área que
ocuparão no ano que vem. Outros já estão
garantindo sua participação na feira desde
agora”, explica Pletsch.
CRESCIMENTO

Além do aumento no espaço ocupado
pelos expositores, a projeção é seguir crescendo também em volume de visitantes.
“Nós estamos projetando para a próxima

edição um crescimento em torno de 15%,
tanto no espaço da feira como no número
de visitantes. Queremos sempre concentrar
o varejo nacional e agregar sempre mais
importadores para o sucesso do nosso setor”, finaliza o empresário.
Fonte: Exclusivo.com
PARTICIPAÇÃO

No SICC são lançadas as novas coleções,
as novas cores, materiais e inspirações das
principais marcas do país. O Polo Calçadista
de Nova Serrana participou com cerca de 30
marcas em exposição.
O diretor da Minipé, Gustavo Fernandes Lacerda, nos conta como foi a feira e as
novidades apresentadas. “A feira foi muito
boa, com muitos lojistas brasileiros e importadores. As novidades com maior sucesso foram os tênis de calce fácil e os nossos
tradicionais tênis com Led”, revelou.
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Grupo Anita realiza atendimento no CPN
Selma Assis

O Sindinova, por meio do Centro de
Promoção de Negócios (CPN), recebeu nos
dias 15, 16 e 17 de maio o Grupo ANITA, do
Mato Grosso do Sul. Os atendimentos foram realizados para todos os segmentos:
feminino, infantil e masculino.
A compradora da loja, Selma Teixeira,
veio em busca de produtos para o preview
de verão. Segundo Teixeira, esta é a temporada de maiores vendas na região devido ao clima quente. “A gente agora começa a colocar mais rasteira, um segmento
forte em Nova Serrana. É onde a gente
investe mais, porque é realmente o nos-

so público que é do aberto, da rasteira, da
sandália aberta, apesar de que a gente vê
que continua ainda muito forte o tênis”,
ressaltou.
Ainda de acordo com Selma, Nova
Serrana tem investido muito nos produtos e agradado bastante a clientela.
“As fábricas estão se preocupando com
qualidade e visual do produto. Todas as
vezes que eu venho para cá, as minhas
expectativas são alcançadas em relação a
produto e as minhas necessidades que eu
tenho buscado aqui, tenho encontrado”,
avaliou.

TENDÊNCIAS

Teixeira revela também que uma das
grandes tendências no mercado ainda não
está sendo muito produzidas no polo. “Eu
vi o mule em duas fábricas, é um segmento que está crescendo. Na verdade, muitos
anos da minha história de compradora,
sempre tentaram colocar o mule como
tendência e nunca pegou. Diferente do ano
passado para cá, que ele pegou, tomou o
gosto da mulherada, eu vi que aí deu um
“boom” no mule. Eu acho que, de repente,
é uma fatia que Nova Serrana ainda não se
atentou”, destacou Teixeira.

COLEÇÃO DE INVERNO

Selma já havia estado no CPN, no final
de fevereiro, para a compra de produtos
de inverno. Na ocasião, a representante da
loja realizou diversos contatos e comprou
10332 pares de calçados, somando um
montante de quase R$ 270 mil.
Teixeira fez uma análise dos produtos
comprados naquela época. “Teve algumas fábricas que se destacaram, vendeu
super bem. Eu costumo fortalecer muito a
minha parceria com os meus fornecedores e é por isso que estou aqui tão recente”, finalizou.
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Estande coletivo de Nova Serrana é o
maior da Francal
Mais de 50 marcas do Polo de Nova Serrana confirmaram presença na Feira
Com um espaço de mais de mil metros de área, o Polo Coletivo de Nova Serrana levará para a Francal o maior número
de expositores já participantes da Feira. É o
maior Polo Calçadista em exposição. Mais
de 50 marcas confirmaram presença.. Neste
ano, o estande coletivo estará localizado na
Avenida 5, rua K.
Segundo o presidente do Sindinova,
Ronaldo Lacerda, há uma grande expectativa com as coleções de verão, que representam a maior temporada de vendas para os
fabricantes. “Só de ser o maior polo, nós já
vamos atrair atenção para isso. Nós precisamos cada vez mais mostrar a nossa cara,
mostrar mais aquilo que nós sabemos fazer
e a feira é vitrine para o Brasil todo e para
os importadores que vão vir também”, ressaltou Lacerda.
De acordo com a gerente de Negócios
da Francal, Malu Fiorese, a participação de
Nova Serrana na Feira vem de uma longa
data e reforça a importância deste relacionamento. “A Francal tem uma história
muito bacana com Nova Serrana. Temos um
coletivo de Nova Serrana forte com a participação de grandes marcas. Nova Serrana
hoje é um polo importantíssimo de calçados e a Francal, como promotora de uma
feira de calçados [que traz compradores do
mundo inteiro] entende a importância deste
polo dentro da feira”.
EXPOSITOR

A empresária, Alessandra Lacerda, da
GLK Calçados, falou da magnitude de expor
numa feira como a Francal. “É de grande

importância para todos nós participar, porque é o momento de a gente mostrar a força
que nosso Polo tem com design de coleção,
novidades, tudo que a gente tem hoje em
dia. Além disso, a Feira é uma vitrine aberta
para todo mundo que ainda não nos conhece, vir nos conhecer”.
A Zareia Calçados expôs na Francal
pela primeira vez no ano passado e, logo de
cara, teve um de seus modelos escolhidos
por uma revista de moda com o selo “Vogue
Indica”. Surpresa com a indicação, a proprietária da marca, Sidália Ferreira, espera
o mesmo sucesso novamente.
“A Francal, em especial, é a segunda vez que estamos indo. Na primeira vez
que a gente expôs, tivemos o privilégio de
um modelo nosso ser escolhido pela revista
Vogue, a gente ficou muito feliz, foi muito bom, foi uma propaganda espontânea.
E a gente está querendo ser escolhido novamente, então estamos com uma coleção
nova, muita coisa bonita, nesta expectativa”, enfatizou Sidália.
Ferreira enfatizou também a importância de ter seus produtos expostos em
uma das maiores feiras da América Latina.
“Expor é sempre muito bom, a gente tem a
oportunidade de conhecer novos lojistas, de
mostrar a nova coleção, apresentar direto
para o cliente. É um contato que vai além
da venda, então é muito importante”, destacou.
“As nossas empresas ficam no mesmo
patamar de todas as empresas do Brasil.
Isso é fantástico! A gente tem a oportunidade de mostrar nossas coleções, nossos

calçados para todo este público que vem
até São Paulo. São Paulo é o grande centro
do Brasil, é o grande centro consumidor, é
o grande centro financeiro também”, pontuou Lacerda.
COQUETEL

No dia 23 de abril, a gerente de Negócios da Francal, Malu Fiorese, esteve no
Sindinova e promoveu um coquetel com os
expositores. O objetivo foi mostrar as ações
que a Feira está realizando no intuito de
atrair lojistas.
“Nós viemos apresentar à Nova Serrana o projeto 100% varejo, que é um projeto
novo dentro da feira, nós vamos mostrar
para o lojista o que ele precisa, a atualização
que ele tem que fazer na loja dele, a mudança que ele tem que fazer na vitrine. A vitrine
é muito importante, pois representa 70% da
venda”, afirmou Fiorese.

lização e lojas físicas devem também entrar
no mundo digital, além de diversificar o seu
mix de produtos.
“Hoje você não tem uma loja física só
com calçados, hoje o lojista tem o sapato, a
bolsa, o acessório, então esta transformação do varejo, esta gama maior de produtos
dentro da loja faz com que ele consiga vender mais”, disse Malu.
Descomplique Store, uma área com
dois mil metros quadrados, será disponibilizada aos lojistas para inovações, formas
de pagamento, acessórios, fornecedores e
inspirações.
“É um projeto super interessante, onde
a gente quer que o lojista saia de sua zona
de conforto e vá para a feira para comprar
sapatos, mas também para adquirir informações. A Descomplique Store mostra para
ele a forma de mostrar o produto, mais
vendedora, como tem que preparar a loja
dele. Para estar mais dentro da realidade
do varejo atual, porque o varejo mudou e as
lojas também precisam mudar. Existe toda
uma transformação no varejo e se os lojistas não estiverem atualizados, eles não irão
vender”, enfatizou.
FRANCAL

DESCOMPLIQUE STORE

Ainda conforme Malu, a tendência de
mercado transformou a forma de comercia-

www.maxtr.com.br

A feira acontece entre os dias 3 a 5 de
junho, data em que serão lançadas as novidades e tendências da coleção primavera-verão 2019. São três dias de experiências
e soluções para indústria e varejo em ambiente que inspira moda, conhecimento e
parcerias.
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Palestra sobre o eSocial reúne diversos
profissionais ao Sindinova
Intuito foi esclarecer dúvidas sobre o sistema e atentar para os prazos estabelecidos
pelo governo federal

Público presente acompanhou as explicações do palestrante
Selma Assis

O Sindinova realizou, no dia 21 de
maio, uma palestra sobre o eSocial direcionado a setores específicos das empresas. O
auditório recebeu mais de 140 profissionais
das áreas de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal, Contabilidade e Saúde
e Segurança do Trabalho. O objetivo foi
conscientizá-los da importância das informações corretas na gestão e implantação
do eSocial nas empresas.
Segundo o palestrante, Reinaldo de
Oliveira Rodrigues, o projeto envolve o
cruzamento de dados de vários setores. O
propósito do governo federal é uniformizar
os procedimentos estabelecendo uma plataforma em que todas as informações de
vida do trabalhador estejam agregadas em
um único ambiente.
Ainda de acordo com Reinaldo, os dados informados irão alimentar a Receita
Federal, a Caixa Econômica Federal, o Ministério do Trabalho e o Conselho Curador
do FGTS.
“Hoje, nós temos mais de 15 procedimentos para atender um trabalhador,
um grupo de empresas, com o eSocial vai
facilitar, e muito, a vida do trabalhador.
Todos os procedimentos serão digitalizados e serão informados ao governo federal.
O eSocial trouxe um divisor de águas nas

relações humanas, nas relações trabalhistas, nas relações da saúde do trabalhador”,
afirmou Rodrigues.
REGULARIZAÇÃO

Reinaldo informou que as primeiras
empresas a se adequarem ao sistema foram aquelas com faturamento superior a
R$ 78 milhões, posteriormente vieram as
que faturam entre R$ 48 milhões a R$ 78
milhões e, agora, é a vez das micro e pequenas empresas. Os órgãos públicos deverão ser os próximos a se regularizarem.
“Todo este pessoal tem que já mandar, no primeiro momento, as informações
da empresa que são mais ou menos nove
tabelas que vão compor a base de dados do
governo federal. São uma série de informações que, quando a empresa encaminhar isso para o governo, vai bater com a
sua folha de pagamento”, ressaltou.
MULTAS

Conforme esclarecido pelo palestrante, atualmente, existem três esferas de
multa para quem não se atenta às legislações: da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), das Normas Regulamentadoras
(NRs) e do Sistema Público de Estruturação Digital (SPED). Além dessas, Reinaldo

atenta também para as multas tributárias.
Rodrigues ressaltou a necessidade
de a empresa adquirir sistema de tecnologia da informação para atender à
demanda do governo. “Para que a empresa possa estar atendendo toda esta

plataforma do governo, ela precisa de
softwares, de sistemas de folha de pagamento, precisa ter estes temas de segurança e medicina do trabalho, porque
sem estas ferramentas tecnológicas ela
(empresa) não consegue atender o governo federal”, salientou.
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Sindinova prepara a 12ª Febrac

O mês de agosto será movimentado para o polo calçadista de Nova Serrana.
Além da 24ª Fenova (Feira de Calçados de
Nova Serrana), que ocorre nos dias 13, 14 e
15, o Sindinova realizará a 12ª Febrac (Feira
de Máquinas e Componentes para Calçados). O evento será entre os dias 27 e 29 de
agosto, no Centro de Convenções do município.
Durante o evento, expositores de todo
o País irão apresentar as novidades em máquinas e materiais para indústria de calçados. Trata-se de uma oportunidade para
empresários e profissionais ligados ao setor
se atualizarem sobre as mais recentes inovações para a indústria calçadista, podendo

também investir no parque fabril.
“Eu vejo na FEBRAC uma oportunidade de aproximação entre a indústria local e
seus fornecedores, além de entrarem naquelas empresas que ainda não trabalham
e fortalecerem a marca com os empresários
aqui do polo de Nova Serrana”, afirmou
Edimar Gois, Agente Comercial do Sindinova.
EXPOSITORES

Atuando na fabricação de máquina de
costura e blaqueadeira, a Ivomaq, com 58
anos de existência, participou de quase todas as edições da FEBRAC. De acordo com
Adriano Paulo Horácio Rodrigues, um dos

diretores, a empresa é pioneira no maquinário para calçados e há quase duas décadas
possuem uma filial em Nova Serrana.
“Acho que a feira vem para dar um suporte para este mercado, ou seja, toda demanda que surgir, a gente vai estar junto
para poder atender. Este é um mercado que,
para nós, é muito representativo”, afirma
Rodrigues.
O representante, José Horácio Pereira
Neto, trabalha na Tellaio, empresa fornecedora de tecido para indústrias. Sintéticos, forros, cabedais em PU, camurça fazem
parte dos materiais da empresa. Neto afirma que, além da exposição destes objetos,
durante a Feira, também são apresentados

os produtos nos calçados.
Neto ressaltou, ainda, que a participação na FEBRAC é o momento de captação de clientes e também mostrar produtos
diversificados. “A perspectiva de expor na
FEBRAC é sempre grande. É o momento de
estar apresentando-se aos clientes e aqueles que não nos conhecem estar conhecendo
a nossa empresa. É um momento para estar
divulgando o produto e a marca. Vejo um
ponto muito positivo estar expondo na FEBRAC”, enfatizou.
A Febrac é organizada a cada dois anos.
A cada edição, expositores renomados integram o Centro de Convenções, local do
evento.

Tecnologia brasileira presente
na Febrac
Abrameq coordenará a participação de empresas associadas na feira
A Associação Brasileira das Indústrias
de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins (Abrameq) coordenará a participação de empresas associadas na próxima edição da
Feira de Máquinas e Componentes para
Calçados (Febrac) promovida pelo Sindinova, que ocorrerá de 27 e 29 de agosto,
em Nova Serrana.

O gestor de projetos da entidade,
Vinícius Fonte, observa que a Abrameq
tem desenvolvido ações de promoção
comercial nos principais polos calçadistas do Brasil. “Nova Serrana, portanto, é o principal polo mineiro e a Febrac é o evento mais importante para o
acesso a este mercado”, afirma Fonte.
NEGÓCIOS

A 12ª edição da feira recebe visitantes
dos 12 municípios do polo calçadista mineiro, que se destaca pela produção de calçados esportivos, além de compradores dos
principais polos paulistas de Franca, Jaú e
Birigui. Fonte destaca que a comercialização
de tecnologia se dá de forma mais efetiva
quando existe um contato direto entre o
comprador e o produto que está sendo ofe-

recido. “Também é muito importante ouvir
o cliente, para que se possa oferecer a ele a
solução do desafio que ele está enfrentando.
Assim, a participação em eventos como a
Febrac resulta em negócios diretos e também abre perspectivas para vendas futuras”.
Fonte: Exclusivo
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Sindinova e CDL criam Conselho
Estratégico de Desenvolvimento
Econômico de Nova Serrana

O Sindinova e a CDL se uniram e criaram,
em abril, o Conselho Estratégico de Desenvolvimento Econômico de Nova Serrana. A
apresentação oficial ocorreu na terça-feira, 7
de maio, no Sindinova e contou com a presença do prefeito Euzébio Lago e do deputado
Estadual Fábio Avelar. Ao todo, 13 membros
gestores fazem parte do Conselho. O SEBRAE
participa como membro consultivo.
Com mote apartidário, o propósito do
Conselho é reunir as demandas dos setores
do comércio e indústria, levá-las aos órgãos
públicos ou entidades competentes e buscar
soluções ágeis. Nas reuniões são abordados
os temas de maior relevância e que travam
o desenvolvimento da cidade. De acordo
com o Estatuto, as decisões e deliberações
serão tomadas pela maioria simples de seus
membros.
O presidente do Sindinova, Ronaldo
Lacerda, abriu a reunião explicando a origem, a formação e os objetivos do Conselho.
“Nós estávamos em uma reunião na Prefeitura Municipal, há pouco mais de um mês, e

percebemos que alguns projetos que poderiam ser feitos no município estavam tendo
dificuldades para andar. A partir desta reunião, nós decidimos formar este Conselho
de Desenvolvimento Econômico, que seria
formado por empresários de Nova Serrana.
O intuito dele é que ele fique formado por 4,
8, 12 anos, enquanto for necessário que ele
possa existir. Fizemos três reuniões e a base
é formada pelo Sindinova e CDL”, anunciou
Lacerda.
O representante da CDL, Jonas Galvão,
falou da parceria entre as duas entidades. “A CDL, com muito carinho, se une ao
Sindinova para formar este Conselho. Este
Conselho tem grandes chances de ser um
dos maiores acontecimentos de Nova Serrana nos últimos tempos para poder mudar,
realmente, a gestão de Nova Serrana, para
poder fazer o que precisa ser feito. Precisamos viabilizar o crescimento de Nova Serrana. Quanto mais a gente se unir para fazer
isso, da parte dos comerciantes, este Conselho será de grande valia”, salientou.

MEMBRO CONSULTIVO

O analista técnico, Dênis Magela, ressaltou a parceria do Sebrae e falou da importância de se ter um plano de desenvolvimento econômico.
“Reafirmo que o Sebrae está à disposição para juntos construirmos um plano de
desenvolvimento econômico. Vamos trabalhar com planejamento para evitar de trabalhar só na agenda reativa, mas também
de propor, quando houver oportunidades,
para onde Nova Serrana quer andar, o que
a gente quer fazer, para que a gente tenha
um norte para onde queremos caminhar”,
pontuou.
AUTORIDADES

O deputado Fábio Avelar, que é membro efetivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Estado, parabenizou
os membros e se dispôs a ajudar no que
fosse preciso. O parlamentar se disponibilizou também a apresentar as demandas e
a requisitar uma reunião na comissão do
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estado.
“Vocês não sabem a força que é a gente chegar numa secretaria, chegar junto ao
governo com uma comissão. Então, é muito
importante este Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui em Nova Serrana.
Fica aqui meu agradecimento e podem contar comigo”, afirmou.
O prefeito de Nova Serrana, Euzébio
Lago, falou sobre a relevância de não haver
envolvimento político como princípio do
Conselho. “A importância deste Conselho
agora é que é preciso sentar e pensar, nós
vamos passar, mas a cidade vai continuar. É
momento de acordar. Este Conselho da forma neutra poderá cobrar, quando necessário, do legislativo, executivo na esfera estadual e federal, é poder nortear”, disse Lago.
Foram convidados também os vereadores, que não puderam comparecer, e
também o promotor Criminal de Justiça do
Ministério Público de Minas Gerais, Alderico de Carvalho Junior, que justificou sua
ausência.
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Sindinova promoveu seminário para
desenvolvimento de equipes
O Sindinova realizou em parceria com
o Centro Brasileiro de Programação Neurolinguística um seminário para desenvolvimento de equipes em Alta Performance. O
evento ocorreu no dia 9 de maio e contou
com um público de cerca de 120 pessoas.
Destinado exclusivamente às empresas
que fazem parte do programa de consultoria desenvolvido pelo Sindicato, o projeto
teve como intuito desenvolver e capacitar
os colaboradores das indústrias de Nova
Serrana. As temáticas apresentadas tratam-se da valorização dos postos de trabalho e
adoção de uma postura e comportamento
profissional dentro das empresas.
O presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda, abriu a palestra enfatizando a
necessidade de as empresas buscarem maneiras de capacitação e, com isso, evoluir
nos negócios. “O conhecimento é libertador. Quando a gente começa a participar
de consultoria, de cursos, a gente começa
a entender melhor o negócio da gente e de
que maneira a gente vai progredir. Quando
a empresa se propõe a trilhar um caminho
de melhoria, isso é muito bom. O nosso propósito aqui no Sindinova é trabalhar por todas as fábricas de Nova Serrana. Para isso,
a gente promove consultorias, feiras, eventos e a gente tem nossos grupos de apoio às
empresas”, ressaltou Lacerda.
CRESCIMENTO PROFISSIONAL

O renomado mestre em Programação Neurolinguística (PNL), Everton Saulo,

destaca que existe uma grande rotatividade
de funcionários dentro das fábricas e que
um dos propósitos é incentivá-los a crescer
junto com a empresa. “O objetivo é trabalhar a mentalidade dos colaboradores para
eles valorizarem e aumentarem sua produção. O próprio colaborador não se dá ao luxo
de querer abraçar uma única empresa, fazer
parte daquela família. Ele não se permite
ficar muito tempo numa empresa, simplesmente, por não ter nenhum tipo de vínculo
ali, não ter nenhum tipo de aspecto, muito
menos de mentalidade voltada para seguir
uma carreira dentro de uma empresa. Nosso trabalho é melhorar a qualidade de vida,
a capacitação, a qualidade do comercial, a
qualidade do financeiro, do RH, da produção”, afirmou.
O palestrante e consultor do Centro
Brasileiro de PNL, Leandro Fonseca, falou
da importância de conhecer e saber usar a
inteligência emocional dentro do ambiente
laboral. “Nosso tema é tentar colocar uma
chama de empreendedorismo dentro dos
colaboradores das empresas que estamos
abordando no seminário. Esta abordagem
é tão interessante, pois os colaboradores
caem em certa rotina tendo em vista as necessidades do dia a dia. Eles têm oportunidades únicas de poder se autodesenvolverem, de conhecerem histórias diferentes,
de conhecerem pessoas de outra realidade
que trazem consigo os mesmos problemas e
através de ferramentas simples conseguem
transformar a sua vida”, pontuou Fonseca.

Já o consultor Comportamental em
PNL, Walberth Dornelas, destacou a conscientização e o equilíbrio emocional. “Eu
venho trazer ao público um pouco de conscientização da mentalidade, do autoconhe-

cimento, saber por que a pessoa age e reage
de certa forma, tudo isso para que a gente
tenha um conjunto, um equilíbrio entre trabalho, casa, relacionamento entre funcionário e gestor”, destacou Dornelas.

Palestra Alta Performance Pessoal e
Profissional foi destaque no Sindinova
Umas das palestras mais aguardadas no
Sindinova recebeu um grande público na noite de 16 de maio. Com uma plateia de aproximadamente 240 pessoas, as coaches Bruna
Sena e Larissa Romero subiram ao palco do
auditório do Sindicato para apresentar a Alta
Performance Pessoal e Profissional.
Fazendo uso de diversos meios de interação, as palestrantes conseguiram atrair
a atenção dos espectadores durante todo o
evento. A apresentação foi realizada simultaneamente entre as coaches que abordaram os 10 passos práticos e poderosos para
alcançar resultados extraordinários.
O presidente do Sindinova, Ronaldo
Lacerda, esteve no evento e falou da importância de buscar conhecimento. “O que
faz a indústria, o comércio, os serviços são
pessoas. Se falta para as pessoas visão e,
principalmente, conhecimento, a coisa não
anda, não existe a dinâmica, a gente não caminha. Acredito que hoje nós viemos buscar
um pouco mais de dinâmica para nossas
vidas, um pouco mais de conhecimento, e
vocês estão aqui para buscar algo melhor de
si”, salientou.
RESULTADOS

Em entrevista, Bruna Sena destacou
que o objetivo da palestra é gerar resultados
e fez questão de enfatizar que não é motivacional. “Muita gente acredita que palestra

de coach é motivacional e essa veio para,
literalmente, quebrar isso. Não é uma palestra que eles vão sair daqui motivados e
amanhã voltam para a rotina mediana. É o
momento onde eles vão tomar consciência
de que as mudanças que eles querem para a
vida deles estão na mão de cada um. O nosso
objetivo é gerar resultado mesmo, mostrar
para eles a importância disso. Depois que
uma pessoa faz e tem o resultado, transforma vidas, transforma relacionamento,
transforma empresas”, ressaltou.
A palestrante Larissa Romero enfatizou
que agir conforme os dez passos são de fundamental importância para que os resultados sejam alcançados. “A gente vem tendo
resultados com os nossos clientes nos processos de coach e temos também resultados
com as pessoas que participam das palestras e que, de fato, colocam em prática”,
destacou.
CIÊNCIA

Ainda de acordo com as coaches, todo
o trabalho desenvolvido com a Alta Performance tem comprovação científica e o uso
da reprogramação de crenças faz com que a
pessoa possa conseguir ir além de suas expectativas.
“A questão da ciência está muito envolvida com tudo aquilo que a gente pensa,
sente e escuta e faz com que a gente torne

uma crença real. A reprogramação de crença é mostrar que você pode mais. Que independente daquilo que você viu, sentiu, ouvi,
você pode mudar sua vida a partir de agora.
Transformou suas crenças, seus resultados
transformam”, explica Sena.
“O principal de tudo, a partir de que

você tem o conhecimento, é a ação. Quando a gente fala assim - quero atrair coisas
boas, eu quero conseguir realizar - o que vai
trazer esta realização, de fato, é a ação. Por
mais que a princípio não dê resultado, com
a prática, isso vai vir naturalmente para a
gente”, concluiu Romero.
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Previdência: reforma ou falência?
A atual legislação previdenciária brasileira é, na prática, o maior programa de
concentração de renda do mundo, com uma
característica absolutamente perversa: tira
dos mais pobres e dá aos mais ricos. A aposentadoria dos pobres fica cada vez menor e
a dos ricos, cada vez maior.
O Brasil não tem opção: ou faz – agora
e com urgência – a reforma da previdência
ou entrará em situação de irreversível insolvência. Vale dizer: sem a reforma da previdência, o Estado quebra.
Essas são verdades sobre a previdência
social que só agora a sociedade brasileira está entendendo e compreendendo. São
verdades irrefutáveis na visão de dez entre
dez especialistas e também que se destacam
a partir da análise de estatísticas definitivamente inaceitáveis, por criar no país brasileiros de primeira e de segunda classe.
De fato, são números chocantes, que
explicitam privilégios que beneficiam o
funcionalismo público e precisam acabar.
Enquanto os aposentados da iniciativa privada, que recebem do INSS, têm aposentadoria média de R$ 1.404,67, no serviço
público ela chega a ser até 20 vezes maior.
Funcionários aposentados do Executivo recebem aposentadoria média de R$ 7 mil; R$
18 mil no Ministério Público; R$ 26,3 mil

no Judiciário e R$ 28,5 mil no Legislativo.
Quando se considera o teto das aposentadorias, o cenário é igualmente inaceitável:
menos de R$ 6 mil na iniciativa privada
(INSS) e R$ 30 mil no serviço público.
Do ponto de vista social, portanto, o
atual modelo previdenciário do país é injusto e, desde a sua criação, há muitas décadas, penaliza os mais carentes. Do ponto
de vista econômico-financeiro, é uma tragédia de proporções alarmantes. O déficit
atuarial – diferença entre as estimativas de
pagamento de benefícios e as estimativas
de arrecadação de contribuições ao longo do
tempo – atinge, no âmbito da União, duas
vezes o Produto Interno Bruto (PIB) do país,
ou seja, cerca de R$ 13 trilhões.
O cenário é igualmente grave em todos
os estados do país e nos mais de 5.500 municípios. Em Minas Gerais, o déficit atuarial
da previdência pública, que atende exclusivamente aos servidores públicos, é um dos
piores do país, e estudos mostram que ele
chega a 11 vezes o montante da receita corrente líquida anual do Estado.
Em termos anuais, no âmbito da União,
o déficit foi de R$ 300 bilhões em 2018 –
cerca de 5% do PIB. Em Minas Gerais, foi
de, aproximadamente, R$ 18 bilhões, o que
representa algo em torno de 3% do PIB es-

tadual, que é da ordem de R$ 600 bilhões.
Fica clara, portanto, a necessidade e a
urgência de se fazer a reforma da previdência no país e de, necessariamente, estendê-la aos estados e municípios, nos quais a situação chega a ser ainda mais grave. Afinal,
estados e municípios não têm poder para a
emissão de dívidas, o que só é permitido ao
governo federal. O mais preocupante é que
essa é uma realidade que só tende a se agravar, pois, se nada for feito agora, é inevitável que a distância entre receitas e despesas,
já quilométrica hoje, se amplie no futuro.
Em razão de mudanças no perfil etário da população, o Brasil perde aceleradamente o chamado “bônus demográfico”,
caracterizado por ter uma parcela maior de
população jovem. Hoje, o número de aposentados cresce a um ritmo de 3,5% ao ano,
enquanto a população em idade de trabalhar
cresce a apenas 0,7% ao ano. Ou seja: no final das três próximas décadas – em 2040 –,
teremos muito menos trabalhadores na ativa para pagar a aposentadoria dos inativos.
Simplesmente não haverá dinheiro.
Assim, se a PEC (Proposta de Emenda
Constitucional) enviada pelo governo ao
Congresso Nacional, instituindo a “Nova
Previdência”, não for aprovada, restaria,
como única opção, aumentar os impos-

tos federais, para cobrir o déficit anual de
R$ 300 bilhões, e os impostos estaduais
(ICMS), para cobrir o déficit de R$ 18 bilhões com a previdência dos servidores públicos mineiros. Para o país, isso representaria uma redução na taxa de crescimento
da ordem de 3,6 pontos percentuais do PIB,
o que levaria a economia imediatamente de
volta à recessão. Em Minas, o aumento do
ICMS para cobrir o déficit de R$ 18 bilhões
implicaria uma redução de 1,6 ponto percentual do potencial de crescimento do Estado – uma perspectiva dramática.
Esses são dados que reafirmam, de
modo enfático e definitivo, a necessidade
urgente de implantação da “Nova Previdência”. Aumentar impostos em um país
com 13 milhões de desempregados e no
qual União, Estados e Municípios já ficam
com quase 40% do PIB é absolutamente
inadmissível. Assim como também é inaceitável quebrar o país, levando-o à insolvência, para garantir privilégios de poucos
em prejuízo da maioria dos 200 milhões de
brasileiros.
“O Brasil não tem opção: ou faz a reforma ou entrará em situação de irreversível insolvência.”
Fonte: FIEMG
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Omnichannel: empodere o seu cliente e aumente as vendas
No final de abril, o Magazine Luiza,
conhecido também por Magalu, anunciou
a compra da Netshoes em uma negociação
estimada em US$ 62 milhões. É fato que a
gigante do comércio eletrônico de esportes
e moda acumula anos de prejuízos, dificuldades para controlar seus custos e nenhum
sinal de reação a partir do seu único canal
de vendas, o site de suas marcas.
Em contrapartida, nos últimos três
anos, o Magazine Luiza apresentou uma valorização de quase 17.000% em suas ações,
crescimento esse que pode ser creditado ao
sucesso obtido em sua missão de criar um
varejo no modelo omnichannel, com uma
forte presença por meio de sua rede de 900
lojas aliada à eficiência logística e uma estratégia digital inovadora, que é aplicada a
partir de seu e-commerce e de outros canais tecnológicos.
Há alguns anos, muito especula-se sobre o fim do varejo tradicional como conhecíamos antes do advento das conexões de
internet velozes e dos smartphones. Gurus
mais apocalípticos arriscaram até um palpite sobre o fim das lojas físicas. Porém,
esse movimento da Magalu acaba por de-

cretar, de uma vez por todas, que presença
local e relacionamento continuam sendo
fatores de sucesso, inclusive, passamos por
um momento em que se coloca em xeque a
viabilidade de varejos exclusivamente digitais, que dificultam o contato e a experiência do cliente.
O cliente já é omnichannel. Esta frase tem sido repetida como um mantra nas
reuniões estratégicas de todas as empresas
que discutem o futuro dos seus negócios.
Para simplificar, o termo em inglês poderia ser facilmente substituído, resumindo a
sentença em: o cliente quer ter o poder de
decidir o que é melhor para ele.
Nos últimos anos, o varejo vem enfrentando uma série de mudanças significativas, entre elas, a redução de fluxo de clientes nas lojas, o maior acesso à informação
pelo consumidor para tomada de decisão da
compra, o aumento da exigência de nível de
serviço, o crescimento da disponibilidade de
marcas e produtos e a competição entre canais de venda físicos e digitais.
Tudo indica que a melhor solução para
as empresas enfrentarem este cenário é
otimizar o aproveitamento dos seus canais,

utilizando o que cada um oferece de melhor.
O acesso à informação e a disponibilidade entregues pelos canais digitais podem
caminhar de mãos dadas com o relacionamento e experiência presencial proporcionados pelos canais físicos.
Dentro deste contexto, as lojas físicas
deixam de cumprir apenas com o papel de ser
um ponto de venda, mas recebem as atribuições de ponto de logística, compartilhando
seus estoques com a rede e disponibilizando
espaços para troca e retirada de produtos.
Tornam-se também o ponto de relacionamento, onde o cliente pode tirar dúvidas,
experimentar e ter contato com produtos
e serviços que poderão ser entregues pelo
e-commerce ou, até mesmo, por outras lojas.
Além dos benefícios relacionados à melhoria da experiência do cliente, as empresas que obtiverem sucesso ao desenvolver
uma sinergia entre seus canais, consequentemente se beneficiarão também de uma
melhoria no giro de seus estoques, assim
como do aumento nas vendas e da otimização da utilização dos recursos de marketing
e logística.
Para obter sucesso nesse desafio, é im-

portante observar cuidadosamente as peculiaridades relacionadas aos pilares que
envolvem pessoas, processos e tecnologias
existentes em cada um dos canais. As lojas
físicas, provavelmente, terão dificuldades
ao encarar os desafios de marketing digital
e termos como SEO, inbound marketing,
rede de display, SAC, entre outros. Em contrapartida, para as lojas virtuais, gerenciar
PDV, TEF, visual merchandising, aluguel
percentual de shopping e metas de vendas
poderão ser novidades difíceis de digerir
inicialmente.
Além disso, ainda existe a dificuldade
tecnológica de integrar os diversos sistemas
que as empresas utilizam com a finalidade
de automatizar os processos entre os canais
e promover consistência na experiência do
consumidor.
O futuro do varejo está nas mãos das
empresas que conseguirem encontrar o
equilíbrio e serem mais eficientes com os
seus canais, pois nesta nova realidade de
mercado, o cliente ganha, e muito. E, com o
leque de possibilidades que se abre, as lojas
também ganham.
FONTE: Ablac
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Visite sua agência e
faça já uma simulação.
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