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Após encontros com outros sindicatos e entidades do setor calçadistas, documento foi formatado e entregue a Associação. Em breve, 
o texto será apresentado a CNI e Ministério do Trabalho.  

85% dos consumidores da classe C entrevistados têm o costume de controlar o quanto ganham e gastam no mês.

O produtor de moda e sua importância 
na visibilidade de uma marca no mer-
cado. Confira no artigo de Sinara Car-
doso.

ARTIGO

FERIADOS 2015

DIA DA MULHER

Fique atento aos feriados nacionais 
e religiosos ao longo de 2015.

Elas já representam um número ex-
pressivo de profissionais de carteira 
assinada, e se mostram cada vez 
mais competitivas no mercado de 
trabalho
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Em mais uma reunião sobre a NR-12, 
foi concluído texto sobre a inclusão 
de máquinas no anexo IX da norma. 

O mesmo foi apresentado a Abicalçados 
– Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados, e aprovado pela entidade. Em 
seguida, será levado à CNI e ao Ministério 
do Trabalho. Um passo importante para 
o setor calçadista, que se uniu após o in-
centivo do Sindinova. 

Outra ação importante do Sindi-

A 15ª Fenova – Feira de Calçados de 
Nova Serrana, que será realizada 
entre os dias 10 e 12 de março 

está sendo divulgada em parceria com 
as Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mi-
nas Gerais e do Nordeste. Os CDLs das 
cidades de Uberlândia, Uberaba, Montes 
Claros, Juiz de Fora e Sete Lagoas têm 

cato, em prol do polo de Nova Serrana 
é a Fenova. Com a proximidade da 15ª 
edição da feira, foi mais uma vez firma-
da parceira com os CDLs busca atrair o 
público alvo da feira – os lojistas. A cre-
dibilidade da Feira de Calçados de Nova 
Serrana é fruto do emprenho do Sindi-
cato Intermunicipal das Indústrias junto 
aos associados que tem acreditado no 
evento.  

E por falar em lojistas, é preci-

realizado divulgação entre os associados.
O CDL de Aracajú também irá di-

vulgar a feira, considerada uma das maio-
res do país. O contato com as Câmaras 
de Dirigentes Lojistas de todo o Brasil, é 
mais uma estratégia para manter conta-
to com o público alvo, e aproximá-lo das 
marcas do polo calçadista mineiro.

so ressaltar um dos consumidores que 
mais crescem nos últimos anos no Brasil 
– A classe C. Segundo pesquisa do Boa 
Vista SPC em parceria com o programa 
Finanças práticas, aponta que mais de 
80% dos consumidores entrevistas tem 
o costume de controlar os recebimen-
tos e gastos. A maioria também evita 
comprometer o orçamento com novas 
dívidas, preferindo terminar aquelas já 
programadas

CENTRO DE CONVENÇÕES 
A montagem dos estandes já teve 

início, no Centro de Convenções. Os exposi-
tores têm acesso a uma página com avisos 
sobre a preparação dos estandes na Feno-
va. A expectativa é que a feira possa movi-
mentar cerca de 40 milhões de reais em ne-
gócios, e receber cerca de oito mil visitantes.

EDITORIAL

FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA 
SERRANA É DIVULGADA EM CDLS

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS 
EM 2015

Organização prepara montagem de estandes

Veja abaixo os feriados nacionais e pontos facultativos, de acordo com o
decreto nº 050/2014, da Prefeitura Municipal de Nova Serrana. 

16/02 – Dia do Sapateiro/Ponto Facultativo *

17/02 – Carnaval/Feriado Municipal *

03/04 – Paixão de Cristo/ Feriado Religioso

21/04 – Tiradentes/ Feriado Nacional

01/05 – Dia do Trabalho/Feriado Nacional

04/06 – Corpus Christi/ Feriado Religioso

07/09 – Dia da Independência/ Feriado Nacional

12/10 – Nossa Senhora Aparecida/ Feriado Nacional

02/11 – Finados/Feriado Nacional

15/11 – Proclamação da República/Feriado Nacional

24/12 – véspera Natal/ Ponto Facultativo

25/12 – Natal/Feriado Nacional

1* Para as indústrias calçadistas do polo e demais empresas do 

segmento, a segunda-feira que antecede o carnaval, é conside-

rado feriado, segundo convenção coletiva.

2* - Feriado Municipal conforme lei nº 1805/2004.
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INCLUSÃO DE MÁQUINAS EM ANEXO DA NR-12
É CONCLUÍDO

SELO SOUL NOVA SERRANA

Texto foi aprovado pela Abicalçados

Curso Data Instrutor Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

LEADER COACH
LIDERANÇA EM ALTA PERFORMANCE

16/03 a 20/03/15
(2ª a 6ª)

19h às 22h
Valéria Oliveira 15h 2x R$ 150,00 2X R$ 300,00

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E ESTOQUES
02 a 06/03/2015

(2ª a 6ª)
19h às 22h

Júlio Máximo 15h 2x R$ 150,00 2x R$ 300,00

E-SOCIAL - SPED DA FOLHA DE
PAGAMENTO (SPED SOCIAL)

16/03/2015
(2ª) de 8h às 17h 

intervalo para almoço
Isaias Jonas de Andrade 8h 2 x R$130,00 2 x R$260,00

AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - FEVEREIRO/MARÇO

Informações: Camila Juliana (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br

Por iniciativa do Sindinova – Sindicato 
Intermunicipal das Indústrias de Cal-
çados de Nova Serrana, foram inclu-

ídas cerca de quarenta e cinco máquinas 
do setor calçadista no anexo IX da Norma 
Regulamentadora – 12, depois de discuti-
da entre as entidades representativas do 
setor, sendo então formatada pelo grupo 
técnico e o advogado Dr. Gilson Pereira, 
responsável pela assessoria jurídica do 
Sindicato. O documento foi apresentado 
a Abicalçados – Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados, e aprovados en-
tidades. 

O papel do Sindinova nesta ques-
tão é de extrema importância. A atual 
normatização para a indústria calçadista 
dava espaço para diferentes interpreta-
ções. O que gerava um transtorno entre 
fabricantes de máquinas e de calçados, 
com prejuízos para ambas às parte. Com 
isso, vieram os encontros e a elaboração 
do que seria descrito no anexo IX. Con-
sequentemente, o intuito é garantir a 
qualidade do ambiente de trabalho e a 
segurança do trabalhador, a partir do mo-
mento em que os fabricantes de máqui-
nas e equipamentos e os donos de em-
presas de calçados estão alinhados com 
a adequação proposta pelo Sindinova e 

O novo símbolo que representa o 
Arranjo Produtivo Local de Nova 
Serrana, foi repensado a partir da 

reconstrução da imagem do polo, visto a 
mudança de valores e atitudes por parte 
das empresas locais. A produção de cal-
çados na cidade está diversificada, indo 

acordada pelas autoridades competentes. 
Segundo Gilson Pereira, a reunião 

dos sindicatos calçadistas, de máquinas e 
outros de todo o país, e associações li-
gadas ao setor em um curto espaço de 
tempo, demonstrou a união da classe, 
para que a regulamentação dentro das 
indústrias aconteça de forma clara tanto 
para os aplicadores da lei, quanto para os 
empresários. “Essa aprovação do texto é 
um marco importante para o setor. Com 
essa nova proposta, espera-se que dimi-
nua a subjetividade, e que os fabricantes 
atuem alinhados as determinações suge-

além do tênis. Sendo assim, o símbolo 
atual une o sapato feminino e o mascu-
lino na mesma identidade com o slogan 
“O polo que calça o país”, que reflete a 
abrangência dos produtos apresentados 
ao mercado.

Este resultado é fruto do apoio fi-

nanceiro e técnico do Programa de Apoio 
à Competitividade dos Arranjos Produti-
vos locais BID, com a FIEMG, Governo de 
Minas e SEBRAE. A criação faz parte do 
Plano de Comunicação para o setor cal-
çadista, projeto realizado em 14 de junho 
de 2013 a 20 de outubro de 2014.

SOUL NOVA SERRANA
O Polo que Calça o País

SOUL NOVA SERRANA
O Polo que Calça o País

SOUL NOVA SERRANA
O Polo que Calça o País

SOUL NOVA SERRANA
O Polo que Calça o País

SOUL NOVA SERRANA
O Polo que Calça o País

ridas”, explica.
Ainda de acordo com o advogado, 

caso haja a aprovação do Ministério do 
Trabalho, abrirá espaço para que a indús-
tria calçadista em questão tenha opor-
tunidade para propor futuramente novas 
sugestões, já que o calçado é um produto 
sazonal. “Levar essa necessidade do em-
presário que está no ramo do calçado é 
um direito. Acreditamos que juntos, con-
seguiremos chegar ao nosso objetivo”, diz.

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes acompanhou a aprovação da Abi-
calçados sobre a inclusão das máquinas. 

Para ele, significa um passo vitorioso para 
a classe. “O Sindinova mostrou aos de-
mais sindicatos e associações ligados ao 
ramo calçadista a importância de deba-
ter e ir em busca de mecanismos que nos 
ajudassem a formatar a NR-12. Para tan-
to, contamos com os conhecimentos do 
pessoal da Abrameq  além do Dr. 
Gilson. Essa aprovação nos anima ainda 
mais a acreditar na inclusão deste docu-
mento nos anexos da NR-12”, comenta.

O texto será encaminhado a CNI – 
Confederação Nacional das Indústrias, e 
em seguida para o Ministério do Trabalho. 

ENCONTRO
O presidente do Sindinova Pedro 

Gomes, juntamente com vice Júnior César 
Silva, estiveram no Ministério do Trabalho 
em Belo Horizonte, para cumprimentar o 
novo chefe de fiscalização, Marcos Henri-
que da Silva Júnior. Na oportunidade, foi 
falado sobre o trabalho encabeçado pelo 
Sindicato no que diz respeito a NR-12, bem 
como as ações para o polo de Nova Ser-
rana. Segundo Júnior, a reunião foi provei-
tosa. “Ficamos satisfeitos com o encontro 
com sr. Marcos. Ele se mostrou aberto ao 
diálogo, o que para nós é de suma im-
portância”. 



PG 4 27/02 A 13/03/2015 – JORNAL SINDINOVA

ANÚNCIO GRANVIVER

FAÇA NEGÓCIOS NA MAIOR FEIRA
DE CALÇADOS DE MINAS GERAIS

RR

fenova.com.br

10 a 12/março/2015
10 às 19hs

Centro de Convenções de Nova Serrana

CEBOLA
BIJOUTERIA
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CONSUMIDOR DA CLASSE C ESTÁ CAUTELOSO

O QUE TODO MUNDO DEVERIA SABER
SOBRE A SELIC

Uma pesquisa inédita da Boa Vista 
SCPC em parceria com o progra-
ma Finanças Práticas revelou que 

85% dos consumidores da classe C en-
trevistados têm o costume de controlar 
o quanto ganham e gastam no mês. O 
levantamento eletrônico realizado com 
mil consumidores em todo o Brasil bus-
cou mapear a classe C em seus hábitos de 
consumo e controle das finanças.

Dentro desse universo, 79% avaliam 
o quanto do orçamento já está compro-
metido até o pagamento da última parcela, 
antes de efetuarem uma nova dívida; 94% 
realizam pesquisa de preço antes de uma 
compra; e 72% levam em consideração se 
o valor da parcela caberá no orçamento.

Conscientes em relação às com-

O seu poder de compra diminui a cada 
ano, a inflação volta a incomodar, 
seus investimentos não tem o retor-

no desejado, e cada dia sobra menos di-
nheiro no fim do mês? Entenda o que está 
por trás desses efeitos, a Taxa Selic (Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia), ou 
simplesmente taxa básica de juros.

O QUE É A TAXA SELIC?

Também conhecida como taxa bá-
sica de juros da economia, a Taxa Selic é a 
menor taxa de juros da economia e serve 
de referência para todas as demais taxas 
que fazem parte da sua vida. A Selic é usa-
da como referência para empréstimos feitos 
por você, entre os bancos, entre o governo 
e os bancos e entre o governo e você.

A Selic é a menor taxa de juros 
possível de se operar dentro do sistema 
financeiro, geralmente uma taxa de juros 
para quem faz grandes transações. É a 
partir dela que os bancos definem a remu-
neração de algumas aplicações financei-
ras feita pelos clientes, e também é usada 
como referência de juros para emprésti-
mos e financiamentos. É aqui que você 
entra na jogada, o aumento da Selic inter-
fere de forma direta na sua vida financeira.

ALGO QUE TODO BRASILEIRO
DEVERIA SABER:

Banco não trabalha com dinhei-
ro de banqueiro, banco trabalha captan-
do dinheiro e emprestando a uma taxa 
maior, gerando lucro. Até aqui nada de 
errado com os bancos, afinal é uma em-
presa como outra qualquer.

O QUE MUDA EM SUA VIDA, QUAN-

pras, 57% afirmam que as ofertas não 
influenciam de forma determinante na 
aquisição de um bem ou produto, além 
do planejado. Dos respondentes, 67% 
costumam ler tabloides e folhetos de lojas 
e supermercados em busca de ofertas, e 
declaram que a maior parte dos produtos 
adquiridos é decorrente de promoções; 
83% preferem qualidade a preço; e 69% 
optam por lojas com variedades, mesmo 
que tenham que se deslocar para isso.

“Esses comportamentos reve-
lam que a maioria dos consumidores vem 
usando as informações e promoções a seu 
favor, e não consumindo por ímpeto, arris-
cando o controle de seu orçamento e a sua 
reputação no crédito”, analisa o presidente 
da Boa Vista SCPC, Dorival Dourado.

DO A SELIC AUMENTA?
Essa é a parte importante da 

economia, que você deveria saber, pois 
os bancos tomam dinheiro emprestado 
sempre abaixo da Taxa Selic que atual-
mente é 12,25% ao ano e empresta sem-
pre acima da Selic.

Se você deixa seu dinheiro guar-
dado na caderneta de poupança que ren-
de atualmente 6,78% a.a. ou em renda 
fixa, os bancos usam esse dinheiro para 
emprestar a outras pessoas e empresas. 
Portanto, os bancos emprestam esse di-
nheiro que você aplicou através de alguns 
produtos, cheque especial, empréstimos 
pessoais, financiamentos de veículos e 
outros, com uma taxa muito superior à 
Taxa da Selic, o que gera altos lucros para 
o banco.

Vale lembrar que os bancos tem 
vários custos operacionais, risco de não 
obter o dinheiro de volta, lucro dos acio-
nistas, salário de funcionários, aluguel, en-
tre outros que devem ser considerados e 
precisam de lucros. Os bancos são em-
presas que tem como principal produto: 
“emprestar dinheiro”, mas o grande pro-
blema ainda se concentra no analfabetis-
mo financeiro dos brasileiros. Sem educa-
ção financeira, as pessoas tentam resolver 
o problema buscando mais dinheiro em-
prestado em bancos e financeiras, quando 
deveriam adotar novos hábitos e costu-
mes em relação ao uso correto dinheiro 
que entra e sai.

UMA MÃO INVISÍVEL E O LADO BOM 
DA SELIC, NA VISÃO DO GOVERNO.

Com o aumento da Taxa Selic, o 
governo espera junto com o Banco Cen-
tral e outras medidas controlar a inflação, 

Na autopercepção sobre os hábitos 
de consumo, 54% da classe C declaram-
-se equilibrados, 12% econômicos e 27% 
consumistas. As mulheres e os consumi-
dores sem filhos são os que se declaram 
mais consumistas, com 35% e 29% das 
menções, respectivamente.

Para o diretor de Sustentabilidade da 
Boa Vista SCPC, Fernando Cosenza, “a pes-
quisa revela um amadurecimento do con-
sumidor, preocupado com planejamento e 
controle dos gastos, o que pode ser um re-
flexo, entre outras coisas, dos picos de ina-
dimplência registrados em anos anteriores. 
Assim, o consumidor que nos últimos cinco 
anos passou a ter mais acesso ao crédito e 
descontrolou-se, está aprendendo grada-
tivamente que o crédito é bom, se usado 

pois o aumento dos juros cobrados nos 
financiamentos, empréstimos e cartões 
de crédito desestimula o consumo. Com 
a redução do consumo, as empresas não 
vem outro caminho senão reduzir os pre-
ços de suas mercadorias e serviços, resul-
tando na redução da inflação (alta gene-
ralizada dos preços).

Outro caminho utilizado pelo Go-
verno para conter a inflação é a retirada 
de dinheiro do mercado (bancos). O Ban-
co Central oferece aos bancos a Taxa Selic 
para que os bancos emprestem dinheiro 
ao Governo; como os bancos estão sen-
tindo na pele uma inadimplência de mais 
de 57 milhões de brasileiros – cerca de 
40% das pessoas adultas sem condições 
de honrar com seus compromissos finan-
ceiros – os bancos preferem emprestar 
para o governo, pois tem mais segurança 
e boa rentabilidade.

Com o governo oferecendo uma 
Taxa Selic alta para os bancos, vai faltar 
dinheiro para que novos empréstimos 
sejam feitos, e com menos dinheiro em 
caixa, há um aumento imediato na taxa 
de juros para compra de carros, casas e 
empréstimos pessoais.

Você deve se lembrar recentemen-
te da crise de falta de tomate. Na oca-
sião, quando poucas pessoas/empresas 
tinham o tomate, o que aconteceu com 
os preços? Dispararam. Essa é a famo-
sa lei da oferta e procura. Fazendo uma 
analogia com a “crise do tomate”, menos 
dinheiro (tomate) no mercado, aumento 
nos preços (juros).

Atualmente o Brasil tem a segunda 
maior Taxa Selic do Mundo com 12,25% ao 
ano, perdendo apenas para Rússia com 
15% ao ano. Veja no quadro abaixo outros 
países e suas respectivas Taxa Selic.   

com disciplina e controle”.
Questionados sobre as taxas de ju-

ros cobradas nos parcelamentos, 58% dos 
respondentes da pesquisa afirmam ter co-
nhecimento disso em cada compra, e 66% 
consideram mais importante a taxa de juros 
do que o valor da parcela (34%). A pechin-
cha, antes de comprar um produto ou bem, 
continua em alta: 80% possuem esse hábito.

Compartilhar informações de gas-
tos pessoais com familiares é importante 
para 86% dos pesquisados. Quando preci-
sam parcelar alguma compra, 77% optam 
pelo menor número de parcelas, e quan-
do não possuem dinheiro para aquisição à 
vista de um produto, 54% preferem efetu-
ar a compra no mês seguinte.
Fonte: Ablac

PAÍS TAXA SELIC (AO 
ANO)
Rússia 15,00%
Brasil 12,25%
Indonésia 7,75%
Colômbia 4,50%
Peru 3,25%
Chile 3,00%
México 3,00%
Estados Unidos 0,25%
Fonte: http://www.fxstreet.com/economic-calendar/world-interest-rates/

O OUTRO LADO DA MOEDA, QUAN-
DO A TAXA SELIC PODE SER BOA 

PARA SEU BOLSO.

Da mesma forma que os bancos 
emprestam dinheiro para o Governo, você 
também pode se beneficiar do aumento da 
Taxa Selic, comprando Títulos Públicos (Te-
souro Direto), ou seja, agora você também 
empresta dinheiro para o Brasil e terá uma 
boa rentabilidade, segurança e liquidez. 

O Tesouro Direto é um programa 
de venda de títulos públicos a pessoas fí-
sicas desenvolvido pelo Tesouro Nacional, 
em parceria com a BM&FBOVESPA.

Investir no Tesouro Direto é sim-
ples e você não precisa de muito dinheiro 
para começar. Essa alternativa de aplica-
ção permite investimentos a partir de R$ 
70,00 (10% do valor de um título), de cur-
to, médio ou longo prazo.

O rendimento da aplicação em tí-
tulos públicos é bastante competitivo se 
comparado com as outras aplicações fi-
nanceiras de renda fixa existentes no mer-
cado, e podem ser comprados atrelados 
à Taxa Selic, IPCA ou renda fixa. Portanto, 
se você tem dinheiro comece a investir no 
tesouro direto, livre-se da inflação e bus-
que sua independência financeira.

por Anderson Gonçalves
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EMPRESÁRIA CRIA PERFIL PARA DIVULGAR 
INSPIRAÇÕES PARA MODA CALÇADISTA

As redes sociais permitem que os 
usuários possam compartilhar in-
formações pessoais com amigos 

e pessoas próximas. Um meio de se co-
municar no mundo virtual, e que ganha 
cada vez mais adeptos é o Instagram. A 
ferramenta permite a publicação de fotos 
e informações, além de vídeos.

sa nova serrananese que trabalha com 
componentes para calçados. Após uma 
conversa com o proprietário, decidimos 
então montar um perfil no Instagram”, 
explica.

Segundo ela, o objetivo é divulgar 
inspirações para a moda calçadista, as 
últimas novidades, pesquisas nacionais e 

Esta plataforma foi a aposta da 
empresária Patrícia Gois, de Nova Serra-
na. Há mais de vinte anos envolvida com 
vestuário, ela viu a necessidade de ter in-
formações de moda dentro de uma rede 
social. Principalmente por se tratar de 
um polo calçadista. “Fui convidada para 
montar a vitrine da Elastcouro, empre-

internacionais, e tudo o mais que puder 
contribuir para auxiliar o empresário da 
área. “Temos essa intenção de atrair o fa-
bricante, modelistas, designer”, diz.

Para acompanhar o perfil, basta 
procurar no Instagram por @elastcou-
roinspira. Na internet, acesse instagram.
com/elastcouroinspira.

O comércio eletrônico, conhecimen-
to por e-commerce tem conquis-
tados consumidores de todo o 

mundo, principalmente os brasileiros. Seja 
roupa ou um calçado, a viagens dos so-
nhos ou um automóvel; a comodidade de 
comprar pelo computador, smartphone 
ou tablete, tem sido a opções de milhares 
que querem fazer compras, sem precisar 
ir a uma loja física.

 Uma pesquisa da consultoria Con-
version, especializada em posicionamento 
na internet, mostraram que o e-commer-
ce nacional faturou R$ 43 bilhões em 2014 
e atingiu um crescimento de 26% em rela-
ção a 2013, quando o volume de negócios 
chegou a cerca de R$ 34 bilhões. Mais de 
100 milhões de visitas foram analisadas 
ao longo dos últimos 12 meses.

Ainda de acordo com o estudo, 

COMÉRCIO ELETRÔNICO GANHA FORÇA ENTRE 
CONSUMIDORES BRASILEIROS

os setores mais rentáveis foram viagens 
e turismo, com 15% das vendas do setor. 
Os eletrodomésticos responderam por 
14%, seguido por produtos de informática 
(11%), cosméticos, perfumaria e bem-es-
tar (10%) e eletrônicos (10%). Os estados 
que mais compraram foram, respectiva-
mente, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

Investir em uma loja virtual tem 
sido a opção de muitos empresários, se-
gundo Geórgia Morais, publicitária e es-
pecialista em marketing digital e gestão 
de e-commerce. Por quase três anos, ela 
atendeu uma rede varejista de calçados, 
na implantação de vendas on-line. “O 
objetivo foi chegar perto do público que 
mora em cidades que não tem a loja física 
da rede”, diz. Ao perceber uma procura de 
empresas interessadas em estar presente 

na internet, Geórgia viu a chance de pres-
tar consultoria a esses clientes. “Muitos 
empreendedores tem me procurado para 
montar um e-commerce. Acredito que a 
tendência seja essa. A loja física não vai 
deixar de existir, e o comércio eletrônico 
será um complemento”, explica.

O analista de sistemas Jefferson 
Salvador Costa afirma que aqueles que 
já têm ou pretendem montar um negócio 
virtual, devem dar atenção ao M-com-
merce. “O M -commerce (mobile-com-
merce), exige que a loja virtual atenda não 
somente pelo computador. Tem que estar 
preparado para funcionar tanto no com-
putador, tablet e celular”, explica. Jeffer-
son ainda aponta um detalhe importante 
de quem vende pela internet. “É preciso 
atenção sobre a forma de envio e a forma 
de pagamento”, diz. 

DICAS PARA TER UM COMÉRCIO
ELETRÔNICO:

- Antes de dar início, invista em 
uma consultoria para ajuda-lo nesse pro-
cesso. Feito isso, contrate um profissional 
especializado no assunto.

- Seja coerente com o prazo de 
entrega. Esse é um dos pontos que geram 
satisfação ou a ira dos clientes. Pra isso 
é preciso preparar uma logística para não 
prolongar a entrega do pedido.

- Investir no M-commerce também 
é fundamental. Possibilitar que o cliente 
possa acessar a página em diferentes pla-
taformas, são uma das forma de fidelizar 
o comprador.

- Divulgação também é o ponto 
alto. Redes sociais, anúncios em blogs que 
tenham a ver com o produto são um do 
caminhos para se destacar na web.

Estados do Sul e Sudeste lideram compras
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BRASIL ENCERRA COM ÊXITO A
PARTICIPAÇÃO NA IFLS

O Brasil, país convidado da 31ª edição 
da IFLS- International Footwear 
and Leather Show, encerrou com 

bons resultados a participação na feira 
colombiana, reiterando o reconhecimen-
to no mercado pelos seus produtos com 
valor agregado, excelência na fabricação, 
tecnologia e conforto de seus calçados. 
Durante os quatro dias do evento, as 14 
empresas expositoras realizaram 423 
contatos, superando os 382 da edição 
passada. Juntas, as companhias fizeram 
negócios na ordem de US$ 925 mil, com 
expectativa de chegar a US$ 9,4 milhões 

que auxilia a participação das empresas 
na mostra calçadista.

Para Alexandre Salomão, da área 
de exportação da marca masculina Sollu, 
o balanço da segunda participação da 
empresa no evento foi positivo. “Recebe-
mos contatos de qualidade, que buscam 
por produtos diferenciados. Esperamos 
que isso nos resulte em boas vendas para 
o país”, destaca.

Com a mesma perspectiva está 
Nélci Schildt, gerente de exportação da 
marca Dakota. “Estamos observando uma 
boa aceitação da marca, das linhas, dos 

materiais utilizados na coleção, das ten-
dências. Temos a possibilidade de realizar 
vários trabalhos a longo prazo porque es-
tamos chegando com tecnologias dife-
renciais para abrir ainda mais o mercado.”

Participaram da IFLS com o apoio 
do Brazilian Footwear as marcas Pampili, 
Pegada, Dakota, Tanara, Rebote, Vizza-
no, Beira Rio, Moleca, Molekinha, Modare, 
Grendha, Rider, Cartago, Ipanema, Zaxy, 
Grendene Kids, Klin, Sollu, Malu Super 
Comfort, Ramarim, Usaflex, Startech, Di-
versão, Kidy e Kildare.
Fonte: Assessoria de Imprensa Abicalçados 

nos próximos 12 meses em decorrência 
da feira.

“Acredito que esse resultado pode 
ser atribuído ao esforço de capacitar ainda 
mais as empresas para o mercado, além 
do nosso trabalho de matchmaking, que 
trouxe bons contatos para as marcas”, 
comenta Maria Patrícia de Freitas, analis-
ta de Promoção Comercial da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados). A entidade é realizadora, com 
apoio da Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-
-Brasil), do programa Brazilian Footwear, 

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.
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Uma boa gestão financeira garante 
a saúde de sua empresa e, porque 
não dizer também, a sua tranqui-

lidade. Mantendo a liquidez, os compro-
missos assumidos com terceiros são hon-
rados em dia, além de ampliar seus lucros 
sobre investimentos. A manutenção de 
uma liquidez confortável e seus resulta-
dos satisfatórios são frutos de uma série 
de decisões e atitudes tomadas diaria-
mente. Para cuidar da gestão financeira, 
o empresário precisa lidar com números 
e informações o tempo todo. Se a em-
presa tem números confiáveis, ele conse-
gue informações para tomar decisões e 
essas informações são obtidas por meio 
dos controles financeiros. Então, podemos 
dizer que a finalidade dos controles finan-

Com a crescente evolução do mer-
cado, a moda deixou de ser vista 
como futilidade e tornou-se um fe-

nômeno social, de caráter temporário, já 
que depende da aceitação de um novo 
padrão ou estilo para substituir uma ten-
dência anterior, quando essa já se encon-
tra massificada. Assim, a moda evolui e se 
modifica através de ciclos, que fazem com 
que o consumidor também altere as suas 
necessidades de acordo com a natureza 
e suas condições climáticas, bem como o 
seu desejo pelo novo. 

Assim, as empresas de moda pre-
cisam se comunicar diretamente com o 
seu cliente, descobrir seus anseios e ne-
cessidades, tanto explícitos quanto implí-
citos, e transformar produtos em objetos 
de desejo. A propaganda ainda é “a alma 
do negócio” e uma imagem de moda 
bem construída consegue encantar e se-
duzir as pessoas.

A cada ciclo, as marcas de moda 
precisam investir em marketing e publi-
cidade para criar campanhas inovadoras. 

A IMPORTÂNCIA DOS CONTROLES FINANCEIROS

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTOR DE MODA

ceiros é a geração de informações úteis e 
confiáveis para o empresário tomar deci-
sões. 

Diariamente as finanças da empre-
sa são expostas a várias movimentações. 
Controlar essas movimentações diárias é 
a função básica do setor financeiro. Elas 
serão utilizadas para criação de um flu-
xo mensal, onde será possível evidenciar 
fatores que afetam a vida financeira da 
empresa. A realização diária dos controles 
bancários, de caixa, de cheques, de esto-
ques, contas a pagar e contas a receber; 
contribuem para realização de relatórios 
de visibilidade financeira de curto prazo, 
como por exemplo, a necessidade de ca-
pital de giro do período. 

Com estas informações, o empre-

A produção de moda é peça de grande 
importância nesse cenário, já que é preci-
so que exista alguém que faça tudo fun-
cionar, que coordene toda a equipe, bem 
como entenda e torne viável o trabalho 
do estilista ou designer, para que atinja o 
seu o objetivo: criar desejos no seu cliente 
para que ele compre o seu produto.

Inicialmente, o produtor faz um 
briefing junto aos responsáveis pela ideali-
zação da campanha, para saber a mensa-
gem que a marca deseja passar e a forma 
como será a sua divulgação. Por exemplo, 
em uma mídia impressa – catalogo ou 
editorial – esse profissional irá auxiliar na 
concepção do conceito, definição da loca-
ção e/ou cenários, escolha dos modelos 
(casting), indicar demais profissionais etc. 

Após uma definição do tema da 
campanha e da equipe de trabalho, o pro-
dutor é quem irá viabilizar os meios para 
que seja possível a construção da imagem 
do produto de moda, antes pesquisado e 
idealizado. Ele irá em busca de todos os 
elementos necessários, ou seja, fará a 

sário pode ainda projetar um fluxo de cai-
xa e se preparar para possíveis faltas de 
recursos ou sobras, o que garante a to-
mada de decisão com referências sólidas 
e antecipadamente. A preocupação com 
o capital de giro decorre principalmente 
da onerosidade do capital de terceiros que 
se faz necessário em casos onde o capital 
destinado ao giro das operações é inefi-
ciente. 

Com base nos controles financei-
ros o empresário pode tomar decisões 
com impacto positivo na saúde financeira 
da empresa. Entre as decisões de impac-
to positivo podemos ressaltar: redução de 
estoques de materiais ou de mercadorias 
(estoques excedentes); redução dos pra-
zos de recebimentos de vendas com au-

edição das peças, montagem dos looks, 
captação de roupas, sapatos e acessórios 
de acordo com a proposta do trabalho, 
sendo também o responsável pela devo-
lução de todas as peças emprestadas em 
perfeito estado. 

Além do produtor de moda exis-
te a figura do stylist, que é o responsável 
por toda a parte visual do modelo - de-
fine o tipo de maquiagem/cabelo, monta 
as produções (looks), ou seja, executa o 
estilo a ser apresentado naquele trabalho. 

Muitas vezes as duas atribuições – 
produtor e stylist - são desempenhadas 
por um mesmo profissional, que fica res-
ponsável pela produção de moda e estilo. 

Além de moda, o produtor/stylist 
precisa entender de tudo um pouco – fo-
tografia, cinema, arte, música, maquia-
gem etc - já que é ele quem faz a coorde-
nação da equipe - fotógrafo, maquiador, 
modelo, dentre outros – bem como é 
quem irá construir a imagem antes ideali-
zada. Desse modo, deve estar sempre em 
busca de informação e conectado com 

OPINIÃO

mento das vendas à vista ou ações efe-
tivas de cobrança e melhoria no crediário 
para reduzir os valores em atrasos com as 
vendas a prazo; aumento de prazos para 
pagamentos aos fornecedores; entrada 
de novos recursos no caixa com integrali-
zação de capital dos sócios e/ou vendas à 
vista de equipamentos ociosos; e aumen-
to dos lucros.

Sem os controles financeiros a 
empresa opera no escuro, sem margem 
para negociações e direcionamento para 
investimentos. Em suma, os controles fi-
nanceiros vislumbram o dia da empresa 
através de números, possibilitando co-
nhecimento de índices, cálculo de proje-
ções, necessidades futuras, e possibilida-
de de expansão e inovação.

todas as tendências de moda e mercado 
e, ainda, ter um apurado senso estético e 
muita organização. Ter espirito de lideran-
ça e equipe, uma ótima rede de contatos, 
facilidade de expressão e interação social, 
uma completa agenda de prestação de 
serviços, bem como um acervo extenso 
são também muito relevantes para essa 
profissão. 

A figura desse profissional hoje é 
uma peça muito importante na constru-
ção das campanhas de moda, pois ele 
não é apenas aquele que monta os looks, 
como alguns ainda o enxergam, mas um 
elo importante de ligação entre os vários 
profissionais envolvidos, pois é o respon-
sável pela comunicação/contato entre to-
dos os demais.   E uma equipe coordena-
da e sintonizada, garante uma campanha 
bem feita e consegue atingir o seu obje-
tivo: despertar o desejo de consumo, que 
com a concretização da compra, comple-
ta o ciclo que faz a engrenagem da moda 
funcionar.

MODA
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As empresárias Valéria Soares da Sil-
va e Marilene Ferreira da Silva têm 
alguns pontos em comum. Ambas 

são fabricantes de calçados femininos e 
estão há mais de uma década no mercado. 
Valéria e o marido entendiam de produção, 
mas pouca experiência administrativa. “Eu 
e meu marido tínhamos conhecimento do 
setor de produção. Com isso, acreditamos 
que poderíamos ter nosso negócio”. Para 
Marilene Ferreira também não foi um co-
meço fácil, mas sabe que atualmente está 
ainda mais complicado, devido a uma série 
de questões burocráticas. No entanto, ela 
afirma que o sexo feminino tem muita gar-
ra, principalmente no que diz respeito ao 
trabalho. “Dizem que temos que matar um 
leão por dia. Mas hoje, se quisermos sobre-
viver temos que matar vários ao dia”, diz. 

Assim como Valéria e Marilene, mi-

MULHERES SE DESTACAM NO MERCADO DE 
TRABALHO E SE MOSTRAM COMPETITIVAS

lhares de mulheres estão inseridas no mer-
cado de trabalho e boa parte empregadas 
com carteira assinada. Uma pesquisa men-
sal de emprego do IBGE, sobre a evolução 
do trabalho de carteira assinada de 2003 a 
2012, mostra o crescimento de mulheres de 
carteira assinada no setor privado. Enquan-
to na população ocupada a participação 
feminina aumentou 2,6 pontos percentuais 
(de 43,0% em 2003 para 45,6% 2012), a po-
pulação ocupada feminina com carteira de 
trabalho assinada no setor privado cresceu 
9,8 pontos percentuais (de 34,7% em 2003 
para 44,5% em 2012).

De acordo com a psicóloga San-
dra Franco, a mulher contemporânea está 
cada vez mais participativa, principalmen-
te no que diz respeito ao emprego. Elas 
querem mostrar que podem atuar em se-
tores que antes tinham pouca represen-

tatividade feminina, como na política ou a 
chefia de uma grande empresa. “Elas são 
mais sensíveis e flexíveis ao se posiciona-
rem, focadas em resultados, conduzem 
com maestria equipes de trabalho. Estão 
se capacitando e se especializando cada 
vez mais, tornando-se tão competitivas 
quanto os homens”, explica. 

A psicóloga ainda afirma que, 
mesmo atuante no mercado de traba-
lho, ainda existe o controle das tarefas e 
a educação dos filhos. No entanto, o que 
se percebe atualmente é o planejamento 
conjunto do casal para lidar com as tare-
fas da casa e administração de ganhos e 
gastos. “Em muitos casos a mulher con-
temporânea se posiciona como provedo-
ra, sendo o eixo de sustentação econô-
mico da família. Hoje sua atuação agrega 
muito mais atividades”, diz. 

Maioria possui carteira assinada

ORLANDO PREMIUM OUTLETS É UM PARAÍSO DAS 
COMPRAS NA DISNEY

Enquanto as crianças de todas as ida-
des desfrutam das emoções de co-
nhecer vários parques localizados em 

Orlando, compradores experientes viven-
ciam a emoção de encontrar as melhores 
grifes do planeta em economia de 25 a 
65 por cento em dois dos mais incríveis 
destinos de compras da cidade.

Localizado próximo do Walt Disney 
World está o Orlando Premium Outlets, 
um espaço plano com 150 lojas outlet 
de designers e marca. A impressionante 
lista de nomes de lojas inclui Armani Ex-
change, Banana Republic, Barneys New 
York Outlet, BCBG Max Azria, Brooks Bro-
thers, Burberry, Coach, Cole Haan, Fendi, 
J. Crew, Marni, Michael Kors, Nike , Polo 
Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Tag 
Heuer e muito mais.

Outro shopping visitado pelos bra-
sileiros, próximo da Universal Studios, é o 

pas e acessórios antes de ir a um outlet. 
Se você vai a um shopping primeiro, por 
exemplo, e se encanta com os preços e 
sai comprando, com certeza quando che-
gar ao outlet vai se arrepender. Como os 
outlets trabalham com coleções passa-
das, os preços são bem mais em conta. E 
aí você vai perceber que pagou por uma 
camiseta no Florida Mall, o dobro do que 
custa no Premium Outlets. Então a primei-
ra parada tem que ser no outlet – revela.

A empresária Erika Augusta, que 
possui uma loja em Divinópolis com o 
mesmo nome, visitou a Disney recente-
mente e conta a sua experiência ao co-
nhecer os shoppings e outlets de Orlando.

- Orlando é sem dúvida o paraíso 
das compras e possui os maiores e me-
lhores Outlets e Shoppings do mundo. 
Fazer compras nos incríveis outlets dessa 
cidade é o sonho de todos os Brasileiros 

e a rotina de muitos que viajam com a 
família para a Disney. A cidade possui uma 
quantidade enorme de lojas, outlets e 
shoppings. Os itens que os brasileiros mais 
compram são eletrônicos, roupas, perfu-
mes, relógios e bolsas – conta.

Ricardo Henrique, empresário do 
setor de moda, visitou a cidade com a 
família e revela que é necessário reserva 
um dia para conhecer todas as lojas dos 
Outlets.

- Em qualquer um dos Outlets Pre-
mium de Orlando, você vai precisar de no 
mínimo um dia inteiro para conhecer todo 
o espaço. Nós chegamos lá as 8:00 da 
manhã e saímos as 21:00,  mesmo assim 
só fomos nas principais lojas e não con-
seguimos ver tudo e fazer todas as com-
pras. Os dois outlets são realmente gigan-
tes e possuem preços incríveis em todas 
as lojas – conclui.

Orlando Premium Outlets - Internacional 
Dr, que é composto com 180 lojas in-
cluindo Converse, Dooney & Bourke, Ja-
nie and Jack, Judith Ripka, Juicy Couture, 
Kate Spade New York, Lacoste, Last Call 
by Neiman Marcus, The North Face, Polo 
Ralph Lauren, Saks Fifth Avenue Off 5th, 
St. John, Sony, Thomas Pink, True Religion, 
Under Armour, Victoria´s Secret e entre 
outras marcas famosas.

Ambos os centros de compras têm 
grandes seleções para todos os membros 
da família, incluindo Carter´s, Gap Outlet, 
Gymboree Outlet e Oshkosh B’Gosh. 

Andreza Silva, especialista em via-
gens à Disney, criou um blog com dicas 
sobre compras em Orlando. Ela afirma 
que os melhores preços na Florida estão 
nos outlets.

- Sugiro para todo mundo: não 
saia fazendo nenhuma compra de rou-

por Rodrigo Bessa

Marilene Ferreira fabrica calçados femininos
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