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EDITORIAL

C

hegamos a mais uma edição da
Fenova. A décima nona edição
do evento traz ao polo calçadista a oportunidade de se afirmar, mais
uma vez, como um dos maiores do país.
Através dos negócios realizados durante
o evento, os fabricantes divulgam suas
marcas e aumentam, assim, o reconheci-

mento da cadeia produtiva e criativa pelo
mercado. Um dos destaques desta edição
é a mudança de período da semana. Pela
primeira vez, a Fenova se realizará numa
segunda-feira e a mudança favorece tanto os expositores quanto os lojistas.
A Fenova coloca sobre Nova Serrana todos os holofotes necessários para
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mostrar ao Brasil o que aqui se faz de melhor: produtos de qualidade, com tecnologia e design de ponta e feitos por profissionais capacitados e motivados a superar
expectativas. O polo calçadista dá as boas
vindas a quem nos visita com a certeza
de que, aqui, bons negócios são sempre
presentes.

EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA
PRESIDENTE:
PEDRO GOMES DA SILVA
1º VICE–PRESIDENTE:
JUNIOR CÉSAR SILVA
2º VICE–PRESIDENTE:
RODRIGO AMARAL MARTINS
1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:

LOJISTAS MINEIROS VISITAM
CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS

ANTÔNIO AZEVEDO

EMERSON SILVA
2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
CRISTIANO RESENDE MOREIRA
1º DIRETOR FINANCEIRO:
RONALDO ANDRADE LACERDA
2ª DIRETOR FINANCEIRO:
FÁBIO LACERDA SANTOS
DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS:
EMERSON DE OLIVEIRA FREITAS
DIRETOR DE MARKETING:
ANTÔNIO DE DEUS SOARES
DIRETORA DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:
HELENA MARIA DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA E
PROCESSOS:
JARBAS PINTO MARTINS
DIRETORA DE PROMOÇÕES E EVENTOS:
HELENA GLÓRIA ESTEVES
DIRETORES ADJUNTOS:
ANTÔNIO OZIRES FERREIRA
ARESIO LACERDA OLIVEIRA
CELINA MARIA DE ANDRADE
CRISTINA ROBERTA RODRIGUES MACIEL
EDIVALDO PINTO DA FONSECA
GERALDO CÉSAR DA SILVEIRA
IVAN APARECIDO BRANDÃO
MARIO PEDRO MARTINS ALMEIDA AMARAL
CONSELHO FISCAL:

O

Centro de Promoção de Negócios
recebeu, no dia 7 de fevereiro, uma
comitiva de lojistas de diversas cidades do estado. Eles estão fazendo um
trabalho de central de compras em parceria com o SEBRAE de Belo Horizonte e têm
como meta criar uma marca própria para ser

comercializada em seus pontos de venda.
Para aumentar a competitividade das
negociações, os lojistas fizeram curso de produção de calçados com imersão em duas fábricas de Nova Serrana. Durante a visita ao CPN,
o analista técnico do SEBRAE, Dênis Magela da
Silva, acompanhou a visitação ao espaço.

Para agendamento de visitas e
atendimentos com os fabricantes do polo
calçadista de Nova Serrana, os lojistas
interessados em participar do Centro de
Promoção de Negócios devem entrar em
contato pelo telefone (37) 3228-8500,
com Larissa Caroline.

INDUSTRIAIS DE NOVA SERRANA SE UNEM
PARA AJUDAR FILHO DE ENCARREGADO

O

Sindinova, como fomentador da
força do polo calçadista, acredita
que é preciso, antes, fazer com
que as pessoas sintam-se fortes e unidas, através da empatia e da solidariedade. É o caso de uma iniciativa pessoal de um empresário de Nova Serrana,
ocorrida na primeira semana de fevereiro. Dyan Magnum Camilo, proprietário
da Danguinho, mobilizou os industriais
da cidade em prol de uma causa nobre:
o filho do encarregado de sua fábrica,
de 13 anos de idade, teve o estômago

removido devido a um tumor. Recentemente, o jovem foi diagnosticado com
metástase (quando o tumor se espalha
para outras partes do corpo) no pulmão,
fígado e intestino e possui grandes chances de cura, mas para isso precisa tomar
um medicamento que custa R$ 14 mil.
Através de aplicativos de mensagens instantâneas, o empresário conseguiu doações para a compra do medicamento. “Como empresário, vejo que
é uma obrigação minha zelar pelo bem
estar dos meus empregados e seus fa-

miliares. Fiquei muito feliz ao ver a sensibilização dos empresários de Nova
Serrana pela causa e agradeço muito
pela participação.”, comemora Camilo. A
família do jovem entrou com processo
judicial na Justiça Federal de Divinópolis para receber a medicação através do
Sistema Único de Saúde (SUS). Enquanto o benefício não é liberado, a família
está recebendo doações. Interessados
devem ligar para o telefone (37) 991356547 e falar com Ricardo Vale, pai do
garoto.
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BALANÇA COMERCIAL REGISTRA SEGUNDO
MELHOR JANEIRO DA HISTÓRIA

A

recuperação do preço das commodities (bens primários com cotação
internacional) fez a balança comercial registrar o segundo melhor resultado
da história para meses de janeiro. No mês
passado, o país exportou US$ 2,725 bilhões a mais do que comprou do exterior,
crescimento de 198% em relação a janeiro
de 2016 (US$ 915 milhões).
Os números foram divulgados no
dia 1º de fevereiro pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O
saldo da balança comercial em janeiro de
2017 só é inferior ao de janeiro de 2006
(US$ 2,835 bilhões).
No primeiro mês do ano, as expor-

tações somaram US$ 14,911 bilhões, alta
de 20,6% em relação a janeiro do ano
passado, pelo critério da média diária. As
importações totalizaram US$ 12,187 bilhões, aumento de 7,3% na mesma comparação, também pela média diária.
Em relação às vendas externas, o
principal fator para a alta do valor exportado foi a recuperação do preço das commodities. De acordo com o ministério, o
preço médio das exportações subiu 20,1%
em janeiro, enquanto a quantidade aumentou 0,5% em relação ao mesmo mês
do ano passado.
O maior crescimento foi registrado
nas exportações de produtos básicos, que

subiram 30% em janeiro. Os destaques foram soja em grão (alta de 124,7%), minério
de ferro (124,5%) e petróleo bruto (97,7%).
As vendas de semimanufaturados
aumentaram 27,5%, puxadas pelo açúcar
bruto (alta de 112,7%), semimanufaturados
de ferro e aço (74,4%) e madeira serrada (32,8%). As exportações de produtos industrializados tiveram alta de 7,4%,
com destaque para óleos combustíveis
(271,2%), suco de laranja não congelado
(251,2%) e veículos de carga (114%).
IMPORTADOS
Em relação às importações, o crescimento decorreu principalmente da alta

nas compras de bens intermediários, que
subiram 22,8% em janeiro em relação a
janeiro de 2016. Os destaques foram as
compras de alimentos e bebidas (milho,
cevada e trigo) e de insumos industriais
(sulfetos de minério de cobre, fosfatos de
cálcio e algodão não cardado).
A alta do preço internacional do
petróleo também impulsionou as importações de combustíveis e de lubrificantes, que cresceram 15,8% em janeiro na
comparação com o mesmo mês do ano
passado. Isso porque os preços mais altos
encareceram as compras de óleo diesel,
gasolina e querosene.
Fonte: Agência Brasil
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Com pesquisas, olhos
atentos e visão empresarial, buscamos novas
tecnologias para agregar
ainda mais valor ao setor.
Entre em contato para conhecer a cartela de cores do
Composto de TR e muito
mais novidades. Max Termoplásticos, o melhor em
Composto de TR.

em
termoplásticos

13/02/2017 A 26/02/2017 – JORNAL SINDINOVA

ECONOMIA

PG 5

PROGRAMA DO SEBRAE VAI LIBERAR R$ 8,2 BILHÕES

O

Sebrae lançou, em janeiro, o
programa de crédito orientado
“Empreender Mais Simples: menos burocracia, mais crédito”, que prevê
a liberação de R$ 8,2 bilhões às micro e
pequenas empresas nos próximos dois
anos. Haverá ainda investimentos de R$
200 milhões por parte do Sebrae no desenvolvimento e aperfeiçoamento de dez
sistemas informatizados para desburocratizar a gestão das empresas. O programa
foi elaborado em parceria entre o governo
federal e o Banco do Brasil e a previsão
é que as liberações comecem em março.
Do total de R$ 8,2 bilhões, cerca de
R$ 1,2 bilhão virá por meio da linha Proger
Urbano Capital de Giro, com recursos do
Fundo do Amparo ao Trabalhador (FAT)
e R$ 7 bilhões da linha BNDES Capital de
Giro Progeren. A taxa mensal de juros é a
partir de 1,56%, com prazos máximo de
48 meses (linha do FAT) e 60 meses (linha
do BNDES). Sem valor mínimo, o limite do
pedido é de R$ 200 mil, mas a expectativa do Sebrae é que o tíquete médio gire
em torno de R$ 80 mil.
Segundo Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae, o objetivo
é atingir cerca de 50 mil empresas com
faturamento médio anual de R$ 360 mil.
“Vamos priorizar ramos tradicionais, como
comércio e serviços, que devem representar mais de 70% dos pedidos. Em uma
próxima etapa, em março, vamos lançar
um programa exclusivo para empreende-

dores de tecnologia”, afirma.
A principal novidade, diz Afif, é o
conceito de crédito orientado no momento de solicitar o crédito pelo Banco do
Brasil, as empresas terão a orientação de
500 consultores para avaliar as suas reais
necessidades. “Às vezes, o problema da
empresa pode ser resolvido com melhor
gestão e não com recursos financeiros”,
diz Afif. Os consultores serão ex-funcionários do Banco do Brasil e terão os seus
salários pagos pelo Sebrae.
As medidas para reduzir a burocracia e facilitar a vida do empreendedor
devem entrar em vigor apenas a partir do
próximo ano, já que dependem da ação
do Serviço Federal de Processamento de
Dados (Serpro). A ideia é reduzir a complexidade e o tempo gasto no cumprimento das obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e de formalização.
“Vamos criar o e-Social, que irá permitir o
recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos empregados e ao FGTS
na mesma guia do Simples Nacional”.
DÚVIDAS À CONTRAPARTIDA
ANUNCIADA
As medidas foram bem acolhidas,
mas há dúvidas quanto à contrapartida
anunciada, que estabelece que a empresa mantenha emprego e renda até um
ano depois da operação. “As propostas
são positivas, mas no atual cenário tenho
dúvidas se a empresa que contrair crédito

DE ACORDO COM O PRESIDENTE DO SEBRAE, GUILHERME AFIF DOMINGOS, O OBJETIVO DO PROGRAMA
“EMPREENDER MAIS SIMPLES” É ATINGIR 50 MIL EMPRESAS COM FATURAMENTO MÉDIO ANUAL DE R$ 360 MIL

poderá passar 72 meses sem demissões”,
diz Joseph Couri, presidente do Sindicato
da Micro e Pequena Indústria do Estado de
São Paulo (Simpi).
Para Milton Bogus, diretor titular do
departamento de micro, pequena e média indústria da Federação das Indústrias
de São Paulo (Fiesp), as taxas e prazos são
favoráveis, mas a questão da manutenção
do emprego preocupa potenciais tomadores de crédito. “A indústria paulista demitiu
150 mil pessoas em 2016 e as pequenas
estão com 59% de nível de ociosidade”, diz.
Marcel Solimeo, economista chefe

da Associação Comercial de São Paulo,
elogiou a contratação de consultores para
o crédito orientado. Segundo ele, isso
pode ajudar pequenos comerciantes que
estão endividados e encontram dificuldades para captar crédito nos bancos e instituições financeiras. Para Honório Pinheiro, presidente da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL), as medidas
anunciadas podem minimizar os efeitos
da crise no setor. “O acesso ao crédito foi
muito difícil em 2016 e isso contribuiu para
o fechamento de muitas lojas”.
Fonte: Valor Econômico
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19ª FENOVA COMEÇA COM EXPECTATIVAS
PARA O POLO CALÇADISTA
ANTÔNIO AZEVEDO

COM MAIS DE 200 MARCAS EXPOSITORAS, A 19ª FENOVA RECEBERÁ 3000 VISITANTES NOS TRÊS DIAS DE EVENTO

O

ano de 2016 manteve o ritmo
econômico desacelerado em todo
o país e as previsões para 2017
são de uma retomada ainda tímida, como
o Jornal Sindinova tem divulgado em suas
últimas edições. Assim, é natural que o
calendário de eventos do setor calçadista
gere ansiedade e expectativas nos fabricantes. A Couromoda, realizada em São
Paulo no mês de janeiro, apresentou aos
seus expositores este panorama.
Em sua décima nona edição, a Feira
de Calçados de Nova Serrana traz aos fabricantes do polo calçadista a oportunidade de
sentir o mercado mais de perto, através do
contato direto com lojistas vindos de todos
os estados e também do exterior. “Os números finais de 2016 já começam a aparecer
e, mesmo com a crise, Nova Serrana teve
um ano interessante. Um dos principais índices de desempenho é o ranking do CAGED,
que nos colocou como primeiro polo calçadista do país em contratações. Ou seja: se

há emprego, há demanda”, argumenta Pedro Gomes da Silva, presidente do Sindinova.
A 19ª Fenova contará com a participação de mais de 200 marcas e espera
receber um público de 3.000 visitantes.
Para esta edição, o evento começará pela
primeira vez numa segunda-feira. “A mudança do período da feira surgiu através
de uma necessidade de lojistas e fabricantes, detectada pelo Sindinova. Realizamos
uma pesquisa com os participantes da última edição e constatamos que, para eles,
seria interessante que a feira começasse
na segunda-feira, pois possibilitaria melhor
aproveitamento do tempo durante o resto
da semana. Os lojistas de outros estados
conseguem, inclusive, ficar mais tempo na
cidade”, explica Edimar Góis, responsável
pelo setor comercial do Sindinova.
PARCEIROS
Em todas as edições da Fenova,
os fabricaEm todas as edições da Fenova,

os fabricantes do polo calçadista contam
com os estandes dos parceiros do Sindinova. O Sistema FIEMG estará presente
na feira com os equipamentos do Centro
Tecnológico do SENAI de Nova Serrana,
que faz análises de qualidade dos calçados produzidos no polo. Além disso, apresentará as pesquisas de tendências para
o outono inverno 2017 e trará os serviços
do Circuito Saúde SESI, como aferição de
pressão arterial, cálculo de IMC e orientações para qualidade de vida. Outro serviço
disponível no estande será a orientação
sobre linhas de crédito, que auxilia os fabricantes a obterem recursos para ampliarem seus negócios. “Nem todo empresário
de Nova Serrana conhece os serviços oferecidos pelo SENAI. Na Fenova, podemos
apresentar nosso portfólio e oferecer soluções que aumentem a competitividade e
a produtividade do setor”, informa Rômulo
Maciel, diretor do Senai de Nova Serrana.
Outra instituição parceira do Sin-

dinova que estará presente na 19ª Fenova é a Associação Brasileira de Empresas
de Componentes para Couro, Calçados e
Artefatos (Assintecal). Em parceria com o
SEBRAE, os fabricantes poderão visualizar a exposição de materiais inovadores
e com design diferenciado que compõem
uma parte do acervo da Materioteca Física de Nova Serrana, localizada na sede
do Sindinova. Além dos materiais, durante todos os dias da feira serão realizadas
consultorias com o designer e consultor
da Assintecal Victor Barbieratto, que apresentará as inspirações para o Verão 2018
e as novidades em matérias-primas. Para
informações e agendamentos de horários,
os interessados devem fazer contato pelo
telefone (37) 3225-3730 ou pelo e-mail
materioteca.ns@assintecal.org.br.
A 19ª Fenova será realizada de 13 a
15 de fevereiro, das 10 às 19 horas no Centro de Convenções de Nova Serrana e apresentará as coleções outono inverno 2017.

Cuidar hoje do amanhã.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.
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Pós-graduação
Una Bom Despacho 2017
o MBA da Una, evoluí meus projetos
“Com
e criei minha própria start-up.
”
Tiago Pereira
Ex-aluno da Una e cocriador
do aplicativo EvolueApp

%
25
24x desconto
Parcelamento
em até

SEM JUROS

matrículas antecipadas

O MELHOR

CENTRO UNIVERSITÁRIO

PRIVADO DE MINAS
FONTE: MEC

até

Seguro Educacional:
6 MENSALIDADES

pagas se ficar sem emprego.

Una Bom Despacho:
BR 262 - Km 480

Aulas com início em março.
Cursos em diversas áreas
do conhecimento.

Inscreva-se em

una.br/pos
(37) 3521-9550
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GESTÃO INDUSTRIAL É UM DOS FOCOS
DO PRÊMIO DIREÇÕES

“A

questão logística é um dos
principais gargalos para o setor calçadista, consumindo
boa parte dos recursos das empresas e
inibindo ainda mais os investimentos”. A
frase do presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
(Abicalçados), Heitor Klein, ilustra a importância de iniciativas que amenizem o problema. Conforme pesquisa realizada pela
Fundação Dom Cabral, uma das escolas
de negócios mais importantes da América
Latina, quase 12% das receitas das empresas é absorvida em logística.
A logística é um dos aspectos levados em consideração na categoria Gestão
Industrial do Prêmio Direções, uma iniciativa da Abicalçados que tem o objetivo
de destacar as melhores práticas do setor
calçadista brasileiro. Na terceira edição do
Prêmio, em 2015, a logística foi o grande
destaque com a premiação do case da
Via Marte, que adotou um método de automação no setor que gerou mais de R$
500 mil em economias.
Na oportunidade, a calçadista de
Nova Hartz/RS foi premiada pela adoção
do Sistema de Operações Logísticas Automatizadas (Sola), uma ferramenta que
envolve identificação padrão por código de
barras, tanto para o produto (GTIN - Global
Trade Item Number) quanto para a unidade logística/volume (SSCC - Serial Shipping
Container Code), certificação do picking
correto através de conferência eletrônica
do conteúdo de cada volume, separação
correta dos volumes versus nota fiscal e
despacho/coleta correta em cada fábrica
pelo transportador. “Com o Sola ganhamos

em precisão, aceleração e redução de custos”, afirmou o gerente de Tecnologia da
empresa, Ivair Kautzmann, ressaltando a
garantia do batimento entre a informação
digital (NF-e e DESADV) e física (mercadoria movimentada). “Por meio do programa
zeramos o nosso indicador de caixas com
conteúdos errados”, acrescentou.
PREMIAÇÃO
O Prêmio Direções, que inscreve
gratuitamente até o próximo dia 24, premiará empresas com os melhores cases nas categorias de Gestão Industrial,
Marketing, Design, Sustentabilidade e In-

ternacionalização, além do jornalista com
a melhor matéria setorial escrita ao longo de 2016. Cada categoria premiará dois
cases, um de micro/pequeno e outro de
médio/grande portes. Nessa edição, assim como na anterior, as empresas associadas da Abicalçados ainda receberão, de
forma gratuita, um auxílio externo para a
redação dos cases inscritos, que deverão
ser entregues até o dia 27 de março.
Os vencedores da iniciativa serão
conhecidos no dia 27 de abril, em cerimônia realizada no Espaço TAO, em Novo
Hamburgo/RS. Eles receberão Troféu 5º
Prêmio Direções Abicalçados, permissão

para uso do selo da respectiva edição, divulgação nos canais de comunicação da
Abicalçados – releases para a imprensa,
sites, mídias sociais e Abinforma -, matéria e anúncio individuais na Revista Digital
do Prêmio Direções 2017 e promoção em
universidades, escolas, congressos e seminários realizados pela Abicalçados ao
longo do ano.
O Prêmio Direções é uma ação da
Abicalçados que conta com os patrocínios da Braspress, Couromoda e Francal
Feiras. Mais informações e inscrições em
www.premiodirecoes.com.br.
Fonte: Abicalçados

INSCRIÇÕES PARA PRÊMIO SEBRAE MULHER
DE NEGÓCIOS ESTÃO ABERTAS

J

á estão abertas as inscrições para a
edição 2017 do Prêmio Sebrae Mulher
de Negócios. Com o objetivo de incentivar empreendedoras a contar suas
histórias de sucesso de modo a inspirar
outras mulheres, a premiação é promovida pelo Sebrae em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e
a Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil
(BPW), com apoio técnico da Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ).
Na última edição da premiação, a
pescadora baiana Maria de Fátima Paiva
conquistou o troféu ouro na categoria
Produtora Rural, por seu trabalho à frente
da cooperativa de pescadores e marisqueiros Repescar, em Vera Cruz. Já Gilsan
Pessoa, proprietária da Escola Kennedy,
em Eunápolis, venceu o troféu bronze na
categoria Pequenos Negócios.
A premiação conta com três categorias: pequenos negócios, produtora
rural e Microempreendedora Individual
(MEI). As interessadas em participar precisam preencher uma ficha de inscrição,
acompanhada de um relato escrito da
sua trajetória como empreendedora e de

uma autoavaliação do negócio. Todas as
informações estão disponíveis no site do
prêmio (www.mulherdenegocios.sebrae.
com.br) ou em uma unidade do Sebrae. O
prazo para entregar os documentos termina em 31 de março.
As concorrentes vão ser avaliadas
em aspectos de gestão (marketing e vendas, finanças, gestão de pessoas, inovação, empreendedorismo, entre outros) e
com base no relato (visão de futuro, desafios para abrir o empreendimento, ideias
inovadoras, crescimento dos resultados
obtidos, perseverança etc.).
Na etapa estadual do prêmio, as
participantes que tiverem a melhor pontuação, por categoria, receberão a visita
de um verificador, que vai validar as informações apresentadas na autoavaliação
de gestão do negócio e no relato. Depois,
serão analisadas por uma banca de juízes,
que determinará quem será a vencedora
de cada categoria. Ao todo, serão selecionadas até 81 candidatas, até três por
unidade da federação, que participarão da
etapa nacional do prêmio.
No fim da etapa nacional, as nove
ganhadoras – troféus ouro, prata e bronze

– serão conhecidas em outubro, durante
solenidade na sede do Sebrae Nacional,
em Brasília (DF). Elas terão direito a uma
viagem nacional para participar de uma

missão técnica com foco em capacitação,
a um certificado, ao selo de vencedora e
ao troféu.
Fonte: Agência SEBRAE
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REGRAS SIMPLES PARA UM ATENDIMENTO
EXCEPCIONAL

A

tendimento ao cliente é um grande
desafio para todas as empresas, de
quaisquer tamanhos e segmentos
de atuação. O sucesso e a perenidade
das organizações em seus mercados têm
nesse atendimento o seu fator crítico.
Você menciona uma “forma diferente e agradável”. Esses adjetivos remetem a um conceito que representa
uma evolução no entendimento do que
seja atenção ao cliente: a “experiência do
cliente”. Associado à essa experiência,
existe também o conceito da “jornada do
cliente”.
A jornada do cliente é caminho ou
caminhos que seu cliente percorre durante o relacionamento com você. Reflete,
em última instância, qual o comportamento que ele demonstra no dia a dia das
interações com sua empresa. Como ele
compra, qual o canal, como ele usa seus
serviços e como ele fala com você quando precisa de ajuda, por exemplo.
A experiência do seu cliente nessas atividades e nos diferentes canais tem
sido entendida como fundamental para
manutenção do interesse dele na sua
empresa, durante a sua jornada. Assim,
se você deseja que seu cliente tenha uma
experiência diferente e agradável em sua
jornada com você, a recomendação é que

evite presumir o que é diferente e agradável para seu cliente e procure entender o
que ele espera de sua empresa e ofereça
isso a ele. Você será diferente e agradável
sempre que, no entender do seu cliente,
atender às suas expectativas.
1. NÃO GENERALIZE SEUS
CLIENTES
A segunda recomendação aqui é
não generalizar. As expectativas do cliente variam quase sempre de grupo para
grupo de clientes, assim como conceitos e
posturas. Assim, tome muito cuidado para
entender os grupos e prover experiências
adequadas a cada um deles.
2. TENHA UM PRODUTO
COMPATÍVEL COM A EXPERIÊNCIA
OFERECIDA
Em empresas que desenvolvem
seus produtos e serviços, as premissas e
processos para a experiência de clientes
devem estar no topo do próprio processo de desenvolvimento. Dessa forma, os
pré-requisitos para a construção desta
experiência estão presentes desde a própria concepção do produto. Dificilmente
você poderá fornecer uma boa experiência a seu cliente se o seu produto não for
compatível com ela.

3. BOM ATENDIMENTO NÃO É
RARIDADE: É COSTUME
A terceira recomendação é não
considerar em nenhuma hipótese o
atendimento ou experiência do cliente
como um diferencial. São pontos necessários para que um negócio possa se desenvolver nos dias de hoje.
Em qualquer segmento, seja qual

o produto ou serviço que você pretenda fornecer, a garantia da boa experiência de seu cliente deve estar presente
em toda sua jornada. O cliente de hoje
compara experiências. Ele busca a melhor. Quem não se preocupa com isso
estará fora do mercado em pouquíssimo tempo.
Fonte: Exame.com
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Colunista: Luana Costa
Formada em Administração pela Faculdade de Nova Serrana e pós-graduada em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, Luana é proprietária da Midas Consultoria de Gestão
e Design. É também professora da Speed Treinamentos e escreve coluna na Revista Risa.
midasconsultoria@hotmail.com

Q

SEJA BEM-VINDO, INVERNO!

uem particularmente não gosta do
inverno, não sabe o que é andar de
forma mais sofisticada e com a opulência que essa estação merece. No inverno
todo mundo fica elegante e, com as tendências do próximo, podemos dizer que sim:
a cada estação voltamos mais um pouquinho na linha do tempo.
Algumas tendências de inverno são
um verdadeiro desafio para as empresas
calçadistas, uma vez que tanta informação precisa ser filtrada, analisada e lançada. Pensando nisso, seguem algumas dicas
de moda para o inverno, que, querendo ou
não, você vai perceber em qualquer lugar.

VELUDO MOLHADO
Sensação das passarelas nos desfiles
de Milão nos desfiles de Valentino e Alberta
Ferreti a única palavra a soar nos corredores
foi: veludo. Osklen, Reinaldo Lourenço, Naeem Khan, entre outros desfilaram o veludo
em suas passarelas.
Sabe aquele veludo que parece estar
molhado e tem um brilho bonito que nossos
pais usavam quando jovens? Então! Eles voltaram de cara nova e muito bem representados. A textura é mais leve, o brilho mais intenso e as cores bem atuais - isso reforça o que

das roupas se percebe nos sapatos. Anote aí,
porque o veludo vem com a maior força.
CORREIAS
Mais que uma decoração, as correias
são usadas também para fins bem práticos, mas na moda elas são mais do que
isso. Adicionadas aos calçados, as correias
e amarrações ficam lindas e combinam “super”. Principalmente com sapatos femininos,
as correias dão um ar “vintage” e moderno
ao mesmo tempo, somando a originalidade
necessária que o calçado merece.
Quem desfilou muitas correias pelas
passarelas foram: Phillip Lim, Emilio Pucci,
Celine Giambattista Valli, Altuzarra, Bottega
Veneta. Algumas dessas marcas desfilaram
mais de 20 correias em um único calçado!
SALTOS PLATAFORMAS
As plataformas levam o inverno 2017
às alturas. Você com certeza já ouviu falar
nele: David Bowie, sucesso da música que
nos deixou há um ano, mas o seu estilo está
mais vivo do que nunca. Não só nas músicas, mas também na moda, o estilo britânico tem estado bem à mostra em muitos
desfiles: saltos grossos e cunhas bem maciças foram praticamente obrigatórios nas

passarelas. Basta a sua empresa descobrir
se aposta ou não nessa sensação.
As marcas Maison Margiela, Marc Jacobs, Balenciaga, Fendi, Gucci e muitas outras desfilaram saltos altíssimos, redefinindo
o legado da plataforma.
CALÇADOS COM ZÍPERES
Práticos e moderninhos, os zíperes
são uma funcionalidade maravilhosa criada
para auxiliar pobres mortais que precisam
de mais praticidade na hora de calçar um
sapato. Pensando nisso, os zíperes foram
os queridinhos de marcas como: Rag&Bone,
Versace, Chloe.
A posição não tem ordem definida.
Pode ser na vertical, na diagonal e até mesmo
horizontalmente. Não importa a tonalidade ou
a cor, o que importa realmente é ter zíper!
ESPORTE E ESTILO MASCULINO
Andrógino: essa é a palavra de ordem para 2017. Este estilo faz parte daquele
misturado, que nós, no fim, não sabemos se
é masculino ou feminino. Sendo assim, ele
não tem uma definição. Esse tipo de calçado
e de roupa vem sendo mostrados há algum
tempo, a questão é entender a moda de um
jeito prático para usá-la.

Não é só o conforto que ajuda a popularidade desse tipo de calçado: além de
pratico e moderno, a conveniência e falta
de tempo estabelecido pela própria sociedade fazem com que esse estilo seja cada
vez mais querido e escolhido. Nos desfiles
de Alexander Wang, Burberry, Derek Lam,
Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Narciso
Rodriguez, Maison Margiela, Alexander McQueen, Derek Lam e Boss esse estilo marcou presença.
CORES E ESTAMPAS
Essa é a hora de ousar! Se você só
usa sapato preto ou marrom, saia da mesmice! O inverno vem colorido e muito lindo! Para
quem gosta de alegrar os dias de inverno, as
cores vieram para impactar. Na nova temporada de inverno Simone Rocha, Proenza
Shouler, Maison Margiela, Roberto Cavalli, entre outros, acertaram no alvo colocando em
seus desfiles sapatos em tons metálicos. Já
Saint Laurent, sapatos em tons de vermelho
e amarelo; no desfile de Derek Lam e Chloe
predominaram os tons de verdes e azuis.
Como não amar esse inverno cheio de cores?
Aproveite as dicas de tendência e
tenha um inverno cheio de vendas para
sua empresa!
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