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VEJA MAIS – PG 06

Nos dias 2 a 26 de setembro, teremos mais 
uma turma de PCP. As inscrições vão até dia 
30 de agosto. No ato da matrícula, deverão 
ser entregues as cópias das documentações 
exigidas (documento com foto e CPF).

Nos dias 27, 28 e 29 de agosto, o Sindino-
va promoverá a 12ª FEBRAC. A ocasião é a 
melhor oportunidade para que os fabrican-
tes do Polo Calçadista possam atualizar seu 
parque fabril.

O Sindinova realizou, este ano, vários 
atendimentos aos fabricantes do Polo 
Calçadista. Spot Shoes, GAIT, Xnelaria e 
Impecável foram algumas das grandes 
redes de lojas que passaram pelo CPN nos 
últimos dois meses.

ANO 07 | EDIÇÃO 093 07/08/2019 A 31/08/2019

Sindinova e FIEMG trazem 15 
importadores para a 24ª Fenova

POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA:
O BRASIL INTEIRO

ANDA COM A GENTE.
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Editorial
O mês de agosto começou e promete 

ser muito intenso. Estamos preparando, 
com muito esforço e dedicação, duas fei-
ras em nossa cidade: a 24ª Fenova e a 12ª 
Febrac. Para a Fenova, em especial, após 
muito empenho junto ao Centro Interna-
cional de Negócios da FIEMG, estamos 
trazendo, pela primeira vez, 16 importa-
dores. Esta articulação tem tudo para nos 
propiciar valiosas redes de contato com 
negociações e quiçá futuros e grandes 
acordos comerciais.

Outra novidade é que batemos o nos-

so recorde e 120 lojistas nacionais, indi-
cados pelos expositores, já confirmaram 
presença na maior feira de calçados de 
Minas Gerais.  Já para a 12ª edição da Fe-
brac, 83 marcas estarão apresentando as 
últimas novidades em máquinas, compo-
nentes e artefatos para calçados. 

Engenharia 4.0, materiais revolu-
cionários, maquinários com tecnologia 
avançada são alguns dos lançamentos que 
estarão presentes na Feira de Máquinas e 
Componentes para Calçados. Somados a 
tudo isso, a Feira é a oportunidade para 

o empresariado local conhecer a última 
linha em equipamentos e modernizar seu 
parque fabril aliando custo/benefícios. 

Os desafios são grandes, é fato, po-
rém sabemos da capacidade produtiva de 
nossas indústrias e a qualidade de nossos 
produtos. Estamos, realmente, muito en-
tusiasmados e prontos para recebê-los e 
fazer grandes negócios.

Nas páginas seguintes deste perió-
dico, você ficará por dentro destas e de 
outras notícias de nosso Sindicato. Boa 
leitura!

+ ONLINE
/sindinovaoficial

sindinova.com.br

Acesse nossos conteúdos exclusivos na internet

www.fenova.com.br
www.feirafebrac.com.br

nsfm.sindinova.com.br

sindinovans

Sindinova Nova Serrana
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Entidades doam equipamentos de informática para
a Polícia Civil

O Sindinova, o Sicoob Credinova e a 
CDL de Nova Serrana doaram, no dia 26 
de julho, três computadores e duas im-
pressoras para a delegacia Regional da 
Polícia Civil.  Os aparelhos serão utiliza-
dos em vários setores do órgão.

O presidente do Sindinova, Ronaldo La-
cerda, explicou que a instituição estava com 
alguns serviços funcionando de modo pre-
cário e exigiu que as entidades se unissem 
para evitar um colapso na segurança pública.

“Alguns serviços básicos estavam 
com dificuldades de serem realizados 
pela Polícia Civil, foram nos apresentadas 
algumas deficiências e, como são urgen-
tes, não podem esperar licitação. Chegou 
num ponto que precisava ter uma solução 
muito rápida, são serviços que não podem 
parar e a gente tem que prestar um so-
corro mais imediato. As entidades, então, 
se juntaram para comprar os equipamen-
tos para que o município, como um todo, 
não fique prejudicado com a falta destes 
atendimentos”, afirmou Lacerda.

EQUIPAMENTOS DOADOS
Segundo a delegada Dra Angelita Vi-

viane Soares Alves de Oliveira, desde que 
assumiu a regional, em abril, tem verifi-
cado as necessidades do local e buscado 
ajuda para melhorar o atendimento.

“Nós temos vários equipamentos 
com defeitos, temos muitos inquéritos e 
muitas investigações em curso, então, é 
de suma importância o empresário ter o 
conhecimento de nosso trabalho. Estou 
muito feliz por estes novos equipamen-
tos doados, eles serão disponibilizados 
em vários cartórios. Agradeço a todas as 
pessoas que investem na cidade e o quão 
é importante também ajudar a Polícia Ci-
vil”, reconheceu Oliveira. 

PRISÕES
Ainda de acordo com Angelita, no 

último mês foram presos quatro auto-
res de homicídios na cidade e que uma 
das máquinas será destinada ao setor de 

homicídios. “Um destes equipamentos 
irá para a delegacia de homicídios para 
que possamos fazer um trabalho inves-
tigativo com qualidade e também ajudar 
a população que tanto sofre”, afirmou.

A delegada Dra. Angelita Oliveira, re-
cebeu os equipamentos das mãos do pre-
sidente do Sindinova, Sr. Ronaldo Lacer-
da, do vice-presidente, Sr. Pedro Gomes 
e do presidente da CDL, Sr. Jonas Galvão.
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www.maxtr.com.br

Expositores indicam e 120 lojistas nacionais 
confirmam presença na 24ª Fenova

A 24ª edição da Fenova irá receber 120 
lojistas de todo o país indicados pelos expo-
sitores. A intenção é trazer o maior número 
de compradores à maior feira de calçados de 
Minas Gerais. 

Para incentivar a vinda dos clientes, o 
Sindinova lançou uma campanha com sub-
sídios que incluem passagem, hospedagem e 
translado desde que atendam aos requisitos 
necessários. Além destes, o Sindicato tam-
bém realizará sorteio de smartphones Sam-
sung A10 durante os três dias de exposição. 

A cada 300 pares de calçados comprados, o 
lojista ganhará um cupom para sorteio.

O agente comercial, Edimar Góis, disse 
que a presença deste volume de comprado-
res irá aquecer a feira e que os fabricantes 
estão entusiasmados com a expectativa de 
boas vendas. 

“Os 15 importadores e os 120 lojistas 
indicados pelos expositores vão fazer a di-
ferença na Fenova. Todos estão trabalhando 
juntos para termos uma feira com vários 
lançamentos, novidades e atrativa para o 

lojista fomentar as vendas de fim de ano”, 
ressalta Góis.

NOVOS EXPOSITORES
A 24ª Fenova trará marcas que irão ex-

por pela primeira vez na feira. Serão cinco 
novos fabricantes que integram o Polo Cal-
çadista de Nova Serrana. São eles: Kess/Tan-
dder, Linc, Mountrek, Via Onze e Vizzagi.

Atuando há 30 anos no mercado, as 
marcas Kess e Tandder fabricam calçados 
vulcanizados para o público infantil, femi-

nino e masculino. O destaque são os produ-
tos voltados para as linhas de futsal e casu-
ais, de cano alto e baixo.

De olho em prospecções futuras, o as-
sessor comercial da Kess e Tandder, Hugo 
Ernesto Saldanha Silva, espera que a Fei-
ra possibilite contatos com novos clientes. 
“Esperamos apresentar as nossas marcas 
para o maior número possível de lojistas 
e representantes. Temos a expectativa de 
deixar algum negócio preparado para o fu-
turo”, ressalta Silva.

Marcas confirmadas na 24ª Fenova

SIGO

VANSCY
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Sindinova e FIEMG realizam workshop de 
capacitação para exportação na 24ª Fenova

O Sindinova juntamente com a FIEMG 
promoveram no dia 29 de julho um 
workshop para capacitação referente ao 
Projeto Exportador Fenova. O intuito foi 
preparar os fabricantes que aderiram ao 
projeto para o atendimento aos importa-
dores durante a Feira. Mais de 100 pessoas 
participaram do evento.

Esta é a primeira vez que o Sindicato e 
o Centro Internacional de Negócios (CIN) 
se organizam para trazer compradores 
internacionais para a Feira de Calçados 
de Nova Serrana. Na cidade, já existem 
empresas que exportam seus produtos. 
No entanto, o propósito é abranger ainda 
mais o mercado internacional com o in-
centivo às exportações, principalmente, 
para países da América Latina. 

Segundo a gerente do Centro Inter-
nacional de Negócios da FIEMG, Rebecca 
Macedo, o projeto conta com uma estru-
tura de apoio em busca da internacionali-
zação das indústrias do Polo.

“Nova Serrana é um polo importan-
te, já tem uma maturidade exportadora e 
temos vários projetos acontecendo. Existe 
o projeto comprador internacional den-
tro da Fenova, mas a gente também tem 

uma iniciativa que é o PEIEX - programa 
de qualificação para exportação. Hoje, te-
mos 62 empresas sendo capacitadas para 
exportar dentro deste programa e isso vai 
melhorar a competitividade da indústria”, 
enfatizou Macedo.

PREPARAÇÃO
Na reunião, foi apresentado o Cen-

tro Internacional de Negócios da FIEMG, 
a importância da certificação de origem 
e ata carnet para o comércio exterior e a 
capacitação empresarial para incentivo às 
exportações das empresas e preparação 
para a 24ª Fenova.

“Nós queremos preparar melhor nos-
sas empresas para receber os importado-
res que vão vir na feira. O Sindinova tem 
como objetivo expandir os negócios dos 
fabricantes de calçados de Nova Serrana 
e uma das maneiras que nós vimos é au-
mentar as exportações. Hoje, a maioria das 
exportações é para a Argentina e um pou-
co menos para os outros países. Então, nós 
queremos diversificar e exportar para os 
outros países também”, afirmou Ronaldo 
Lacerda, presidente do Sindinova.

Ronaldo salienta que a intenção é 

conquistar estes clientes e fortalecer o co-
mércio exterior. “Nós precisamos trazer 
estes clientes não só para a Fenova, mas 
também trazê-los em outras oportunida-
des como, por exemplo, para vir atender 
os nossos associados no CPN. Esperamos, 
com isso, preparar estas empresas e gerar 
bons negócios para o polo de Nova Serra-
na” finalizou Lacerda.

CERTIFICAÇÃO
Na palestra, o analista de Negócios In-

ternacionais, Renato Silva, explicou sobre 
a importância da certificação de origem e 
ata carnet para agilizar os transações co-
merciais fora do país. De acordo com Silva, 
os dois são produtos que auxiliam o em-
presário no processo de exportação.

O certificado de origem para exporta-
ção dá benefícios fiscais para o importador. 
O ata carnet é um documento para expor-
tação e admissão temporária que facilita a 
circulação de mercadorias na aduana.

“Para todos os países que o Brasil tem 
acordo, o certificado de origem dá o bene-
fício da redução ou isenção do imposto de 
importação. Já no ata carnet, por exemplo, 
quando uma empresa precisa levar alguns 

produtos para participar de uma feira no 
exterior, ele consegue transitar por mais 
de 78 países sem pagamento de imposto 
de importação, facilitando o desembara-
ço aduaneiro. Na América Latina apenas o 
Chile, Brasil e México aderiram ao ata car-
net”, pontua Silva.

SELEÇÃO DE IMPORTADORES
Na 24ª Fenova, 16 importadores con-

firmaram presença, sendo a maioria de 
países da América do Sul. Para selecionar 
os importadores para a Feira, a FIEMG 
elaborou um questionário baseado em 
metodologias para traçar o melhor perfil 
de clientes para a feira de calçados. 

“Neste questionário são detalhados 
o perfil destes compradores, a faixa de 
preços que eles atuam, que tipo de pro-
dutos eles mais compram, o faturamento, 
ou seja, buscou-se entender e selecionar 
um perfil que seja adequado à atividade 
industrial  de Nova Serrana”, esclareceu 
Alexandre Brito, consultor de Negócios 
Internacionais da FIEMG.

Durante a 24ª Fenova, haverá uma equi-
pe da FIEMG para auxiliar os empresários no 
processo de negociações e intermediações.

Selma AssisSelma Assis
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Sindinova e FIEMG trazem 15 importadores para a 
24ª Fenova

O Sindinova, por meio do núcleo de ex-
portação, e o Centro Internacional de Negó-
cios da FIEMG irão trazer 15 importadores 
para a 24ª Fenova. A proposta, de iniciativa 
do Sindicato, irá atender, exclusivamente, 
aos fabricantes que irão expor na Fenova, 
desde que atendam aos requisitos exigidos 
no termo de adesão. 

As exigências incluíam obedecer a um 
destes critérios: ter Abvtex, ser participante 
do PEIEX ou já ser exportador. Ao todo, 60 
indústrias aderiram ao Projeto Exportação 
Fenova. O agente de Exportação, Mário Me-
nezes, ressalta que o trabalho de captação 
de lojistas

“A FIEMG tem uma estrutura muito in-
teressante em nível de metodologia, de in-
teligência. Já existe um histórico de traba-
lho como este, então eles têm nos ajudado 
bastante na parte da formatação do crono-
grama e atividade. Focamos mais os países 
vizinhos, que são os países da América do 
Sul que, na atualidade, mais compram do 
Brasil”, afirmou.

SUPORTE
Para a visitação foram oferecidos pas-

sagem, hospedagem e translado e dos 35 
importadores avaliados, 15 foram valida-
dos. Durante a Feira, cada importador será 
acompanhado por um tradutor, que ofere-
cerá todo o suporte necessário nas visitas 
aos estandes, nas interlocuções e negocia-
ções. A proposta é tornar o ambiente mais 
atrativo, dinâmico e funcional. 

Ainda de acordo com Menezes, estas 
redes aprovadas possuem de 20 a 200 lo-
jas nos países em que atuam. “Da Colômbia, 
por exemplo, tem grandes redes de lojas que 
estão vindo. Entendemos que são empresas 
sólidas, que têm interesse em trabalhar. 
Poucas conheciam o Polo de Nova Serrana. 
Então, acreditamos que este projeto vai nos 
trazer grandes benefícios”.

Além do mercado latino, a intenção é 
expandir também para outros continentes. 
“É uma possibilidade muito grande de ne-
gócios que estamos trazendo para a Fenova, 
potencializando ainda mais a demanda de 
calçados. A ideia do projeto é internaciona-
lizar o polo cada vez mais no mundo. Te-
mos foco em alguns países que já começa-
mos, mas a ideia é que a gente possa levar 
os produtos do Polo de Nova Serrana para o 

mundo inteiro”, apontou Mário.
O primeiro passo para a internaciona-

lização já foi dado e a expectativa é abran-
ger a comercialização com a Europa. “Este 
primeiro evento está sendo um laboratório 
para construirmos um planejamento estra-
tégico, o orçamento comercial, as vendas. 
Tivemos uma reunião com o cônsul da Es-
lováquia e ele está totalmente aberto a nos 
ajudar, levar esta força do mercado daqui 
para lá. Apesar de ser um país pequeno, mas 
é um portão de entrada para a Europa”, en-
fatizou Menezes.

AMPLIAÇÃO DAS VENDAS
Atualmente, a exportação representa 

3% do volume total de vendas do Arranjo 
Produtivo Local. De acordo com o presiden-
te do Sindinova, Ronaldo Lacerda, este é um 
volume muito pequeno diante da capacida-
de produtiva das fábricas calçadistas.

“No ano de 2018, nós tivemos mais de 
50 indústrias que exportaram. Já estamos 
em 2019 com 37 exportadores dentro do 
Polo, então, são muitas empresas que têm 
condições de exportar. Nós queremos fazer 
um trabalho para dobrar as exportações. 

Isso vai aumentar o volume de nossas ven-
das como vai consolidar também a qualida-
de de nossos produtos”, enfatizou Lacerda.

Ainda de acordo com Lacerda, esta 
também é uma oportunidade para que as 
empresas comecem a vislumbrar um novo 
mercado que hoje não é muito aproveitado.  
“As empresas podem expandir suas vendas 
como outras também poderão iniciar o pro-
cesso. As fábricas alcançaram um grau de 
qualificação muito bom nos últimos anos 
e o Polo está preparado para aumentar as 
suas exportações”, finalizou.

Confira abaixo a lista dos países confir-
mados para a 24ª Fenova:

2 - Argentina 
1 - Bolívia
1 - Colômbia 
1 - Costa Rica 
3 - Equador
1 - Guatemala
2 - Paraguai
1 - Peru
1 - Portugal
1 - República Dominicana 
1 – Uruguai

i

Sindinova mira comércio exterior para alavancar os negócios do Polo Calçadista
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12ª Febrac chega com muitas novidades em maquinários e 
artefatos para calçados

Nos dias 27, 28 e 29 de agosto, o Sin-
dinova promoverá a 12ª Feira de Máquinas 
e Componentes para Calçados (Febrac). A 
ocasião é a melhor oportunidade para que 
os fabricantes do Polo Calçadista de Nova 
Serrana possam atualizar seu parque fa-
bril, além de conhecer as últimas novida-
des em matérias-primas e serviços para o 
setor.

Trabalhando no ramo de máqui-
na de costura industrial, a Garudan e a 
Multcostura prometem trazer o que há 
de mais avançado em maquinários para 
o setor calçadista. Vários modelos com-
põem o aparato que estará presente na 
feira.

O gerente administrativo da Filial da 
Garudan, Gabriel Fillipe de Lima Souza 
afirma que, durante a Febrac, pretende 
colocar alguns equipamentos em funcio-
namento para que os visitantes possam 
acompanhar o processo.

“Os nossos maquinários já se encai-
xam na mais alta tecnologia e inovação. 
Vamos tentar levar, como na última edi-
ção, a máquina de costura programada 

trabalhando em todo o decorrer da feira”, 
ressaltou.

Entre as novidades estão as máqui-
nas de: costura programada, para enfei-
te, aparar fio, coluna eletrônica de uma e 
duas agulhas, as semi-eletrônicas de uma 
e de duas agulhas e a máquina de overlo-
que eletrônica.

ESTANDE COLETIVO
Representando o setor de compo-

nentes, a Assintecal garantiu a presença 
de 20 empresas na 12ª edição da Febrac. 
Desde soluções em alta performance, 
passando por moda, tecidos, revestimen-
tos, a inovações gráficas, as empresas que 
compõem o grupo trazem diversos equi-
pamentos para os calçadistas do Polo mo-
dernizarem suas fábricas.

Pela primeira vez, a Fevax, de Novo 
Hamburgo (RS), irá expor na Feira. A em-
presa atende o mercado calçadista com je-
ans, lonas e tecidos diversos. O diretor, Viní-
cius Eduardo da Luz, afirma que a intenção 
é apresentar a marca para os fabricantes e, 
com isso, conquistar novos clientes.

“Estamos indo com a ideia de abrir 
novos clientes, de colocar um represen-
tante em Nova Serrana e começar um tra-
balho. Acredito que será uma feira muito 
boa, iremos mostrar a Fevax para quem 
não conhece”, enfatizou Luz.

INDÚSTRIA 4.0
A Associação Brasileira das Indústrias 

de Máquinas e Equipamentos para os Se-
tores do Couro, Calçados e Afins (Abra-
meq) apresentará as maiores inovações 
tecnológicas atualmente no mercado. 
Todos os maquinários expostos estarão 
implementados com a engenharia da In-
dústria 4.0.

Segundo o gestor de projetos da 
Abrameq, Vinícius Fonte, a modernização 
dos equipamentos vem atender as empre-
sas em seu processo fabril. “Nosso papel 
como setor de máquinas é dar acesso ao 
polo de Nova Serrana para o que há de 
mais avançado em tecnologia para a fa-
bricação de calçados para que o polo, por 
meio de seu processo produtivo, torne-se 
cada vez mais eficiente e competitivo nes-

te mercado totalmente globalizado”, res-
saltou Fonte.

INOVAÇÃO
A Quimicolla, empresa voltada para 

a fabricação de colas industriais, desen-
volveu um produto auxiliar exclusivo para 
colagem de materiais, trata-se do Primer 
PP.  A cola é ideal para fixação de rafias, 
cordas, palha natural, palha sintética e te-
cidos porosos. 

De acordo com o diretor da empresa, 
Levi Sottomaior de Souza Filho, não existe 
artefato similar no mercado. “É uma ino-
vação e único, sem concorrentes no mer-
cado. O Primer ainda dispensa lixação”, 
enfatizou Filho.

A Febrac é um dos eventos mais 
aguardado pelos empresários do polo, 
uma vez que têm a expectativa de fa-
zer ótimos negócios e modernizarem seu 
processo produtivo. Com o crescimento 
substancial a cada edição, a FEBRAC des-
ponta como mais uma alternativa para o 
desenvolvimento local, inovação e com-
petitividade do Polo. 

ABRAMEQ

COFRATEC

BWL BUSINESS

DOT PRINT
ETIQUETAS

ERPS

GLOBAL

MECSUL

PRAMEL

RENUS

STAR PRINT

VIP ENERGIA
SOLAR 

FORMAT
EMBALAGENS

JR DUBLAGENS

MASTER
SEMI JOIAS

CREDIBOM

3 ELLOS

BRANYL

CIPATEX

ENDUTEX

FOCAL

GENESIS TINTAS

IVOMAQ

MAQUETEC

MAX
TERMOPLÁSTICOS

QUIMICOLLA

URBANO
MAQUINAS

OTB

SOARES MATERIAIS

AIR ONE

COLORGRAF

CAIMI&LIAISON

EASY TIME

GUIDO COMEX

METALVALE

MÁQUINAS
MORBACH

PFAFF

ROMA PAPEIS 

YORK

FEVAX

FUTURIZE

JOTA CLASS

STYLL MAQUINAS

ASSINTECAL

FERREIRA
COMPONENTES

ECO FLEX

COMLASA

CD EMBALAGENS

FIVELAÇO

IMACAL

KARINA

MILLION SPECIAL

MÁQUINAS
SPIER

POLIBOX

SANCRIS

TRANSDUARTE

W DA ROCHA
REPRESENTAÇÕES

BEPLAST

COMPONARTE

CIA LEGBA

SEROTOM

TRICOTA

ELASTONORDESTE

FITAS SÃO PAULO

GARUDAN DO BRASIL
E MULTCOSTURA

IMPEX

KILLING

MODELO SISTEMAS

MÁQUINAS
TECNOMAQ

POLISOLA

WEG

CREDINOVA

BOXFLEX

ELETROVALL

TUCANO
EQUIPAMENTOS

FLUIR
PNEUMÁTICA

GELISSICA

INTEXCO

LGMT

MAX
COMPRESSORES

OPENFIELD

POPPI

SIMEC

CIMAC 

WOLFSTORE

Marcas confirmadas na 12ª Feira de Máquinas e Componentes para Calçados (FEBRAC)
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Grandes redes de lojas fazem atendimento no CPN
O Sindinova, por meio do Centro de 

Promoção de Negócios (CPN), realizou, este 
ano, vários atendimentos aos fabrican-
tes do Polo Calçadista. Spot Shoes, GAIT, 
Xnelaria e Impecável foram algumas das 
grandes redes de lojas que passaram pelo 
CPN nos últimos dois meses. A Dafiti, maior 
e-commerce de moda e lifestyle da Améri-
ca Latina, também esteve no espaço dedi-
cado às rodadas de negociações para captar 
interessados em realizar marketplace.

Estabelecida no Rio de Janeiro, a Impe-
cável possui 11 lojas espalhadas na capital e 
baixada fluminense. Esta foi a primeira vez 
que a empresa veio ao Sindinova e gostou 
do suporte de atendimento e estrutura do 
local.

“Aqui o espaço é bem legal, não está 

cansativo. Estou vindo prospectar e os 
produtos são de qualidade, a gente vê que 
tem um cuidado”, ressaltou Lúcia Victor 
compradora da loja. 

A compradora analisou produtos da 
linha feminina e afirmou que as mulheres 
cariocas são adeptas aos produtos menos 
sofisticados. Segundo Lúcia, no momen-
to, o tênis é o produto de destaque na 
região e que no fim do ano, com o clima 
quente, o forte das vendas são as rastei-
rinhas.

“Vemos que aqui é um produto feito 
a nível Brasil. No Rio de Janeiro tem uma 
particularidade da mulher ser bem bási-
ca. Então, muitas vezes, tem até produ-
tos bem elaborados, muito bonitos, mas 
que não vão ser sucesso na nossa cidade”, 

destacou Lúcia.

Confira abaixo os registros dos aten-
dimentos das redes de lojas no CPN.

Selma Assis

Selma Assis

Selma Assis

Selma Assis

Selma Assis

Dafiti em prospecção a fabricantes para o marketplace

Lúcia Victor, da Impecável, conferiu a linha feminina

Xnelaria em atendimento a um fornecedor do Polo Calçadista

Gait esteve no CPN nos dias 18 e 19 de junho

Spot Shoes atendeu fabricantes dos segmentos feminino e infantil
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Opinião

Funções da área comercial

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Bom senso e modéstia são impres-
cindíveis para o líder, uma vez que não 
é seu papel decifrar e decodificar todas 
as situações que entram no seu raio de 
consciência.

Funções na área comercial são basica-
mente três:
• Trazer novos clientes
• Aumentar o volume de compras na car-
teira atual
• Atendimento técnico/operacional
Como medir o desempenho de cada uma:
• Quantidade de novos clientes (diário, se-
manal, mensal, anual).
• Faturamento médio por cliente na base no 
período de um mês, três meses, seis meses 
e um ano.
• Número de ocorrências geradas (atendi-
mento), tabulação de motivos, tempo mé-
dio de solução (diário, semanal, mensal, 
anual).
O gestor deve distribuir as tarefas individu-
ais de cada executivo em 4 grupos:
• Tarefas institucionais: Alinhamento interno
• Tarefas de planejamento: Visão de longo 
prazo
• Tarefas operativas: Rotina diária
• Tarefas de desenvolvimento humano: 

Aprendizado/Treinamento
Ok, temos acima o esqueleto da estru-

tura comercial.
Agora temos duas frentes a endereçar:

PRIMEIRA
Capacidade cognitiva
É preciso um grau de certeza suficiente 

para operar no dia a dia. Essa é a base para 
avaliar as inúmeras situações que ocorrem 
no cotidiano e entender o que está no im-
plícito no desenrolar dos fatos.

Essa convicção é formada pela lideran-
ça e pela coesão de valores que permeiam 
na área. Se forem frouxos, cada um delibe-
rará à sua forma co-criando um ambiente 
errático.

Essa entropia eu chamo de “bateção-
-de-cabeça”. Você identifica facilmente 
esse tipo de situação quando colabora-
dores trombam nas rotinas do dia a dia, 
gerando fissuras e dispêndios enormes de 
energia e tempo em reuniões internas de 
alinhamento.

Quando cada um tem uma leitura muito 
dissonante da do outro, isso em n situações 
do dia a dia, a tendência é corrosão das en-
grenagens que resulta em colapso, ou seja, 

baixa produtividade, saída de membros e 
estresse.

O gestor deve empreender um esforço 
monstruoso para avaliar as situações com 
máxima honestidade, com a expressão mais 
exata possível do que vê. Não é necessária 
uma elegância no falar e escrever e sim na 
exatidão da expressão dos fatos, ou seja, um 
esforço contínuo e imparável de ser exato.

Sua tarefa pode ficar menos pesada se 
a estrutura acima for rigorosamente aplica-
da. Assim evita-se sobreposição de funções 
e garante-se a aplicação da meritocracia, 
uma vez que os números de produção ficam 
colados no indivíduo operativo.

Bom senso e modéstia são imprescindí-
veis para o líder, uma vez que não é seu pa-
pel decifrar e decodificar todas as situações 
que entram no seu raio de consciência, mas 
sim, é esperada uma coerência e aprofun-
damento no seu tratamento, que evite com 
que a máquina comercial pare, emperre ou 
quebre, pelo contrário, funcione azeitada.

Nesse âmbito, mesmo a mais organi-
zada das estruturas comerciais, precisa de 
uma elevada capacidade cognitiva de seus 
componentes e uma liderança transparente, 
honesta/exata e aglutinadora.

SEGUNDA
Metas e expectativas
Independentemente do mercado e suas 

congênitas flutuações é necessário estipular 
um plano de vôo, ou seja as metas por indi-
cador, por indivíduo operativo (aquele que 
produz resultados mensuráveis)

A melhor maneira de estipular as metas 
é acrescentar um Delta% na performance 
histórica e premiar o bom desempenho.

O que ocorre na maioria das vezes é um 
descolamento entre as metas, o realizado e 
a responsabilidade do operador.

Por exemplo (o mais clássico): Como 
posso cobrar um número de novos clientes 
de um executivo que cuida da carteira? Ele 
dirá: “Não prospectei porque tive que aten-
der XYZ” Se XYZ for 30% do faturamento 
da empresa, acabou a reunião. Não há o que 
contra argumentar ou cobrar.

Portanto, em realidade, o cobertor é 
curto e as situações do dia a dia demandam 
por mudanças, algumas vezes estruturais. 
Portanto as metas devem ser móveis e sim, 
devem mudar para espelhar a realidade.

Posto isso, pare de ler e vamos vender.

Fonte: Portal Administradores

Colunista: Stavros Frangoulidis
Consultor especializado em Vendas Corporativas
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Opinião

Uma agenda necessária

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Chegamos ao final dos primeiros 
seis meses de 2019 – e também do se-
mestre inaugural do governo Bolsona-
ro e do novo Congresso Nacional – com 
evidentes resultados a comemorar. Nes-
ses pouco mais de 180 dias, percebe-se, 
claramente, a instalação no país de uma 
política e de uma agenda de desenvolvi-
mento. O saldo é positivo e se explicita 
por meio da concretização de sonhos com 
os quais a sociedade brasileira convive há 
décadas. A reforma da previdência, sem 
dúvida, é a mais importante das conquis-
tas e, de fato, pode mudar o país e ser 
um importante passo para conduzi-lo de 
volta aos trilhos do crescimento firme e 
sustentável.

É preciso seguir adiante, com a par-
ticipação de toda a sociedade brasileira, 
unida em um Pacto Social capaz de nos 
levar por esse caminho. É essa a única 
forma de construirmos consensos e eli-
minar radicalismos que somente obs-

truem o diálogo e destroem a possibili-
dade de avançarmos. A indústria mineira 
e a FIEMG não se furtarão a lutar por isso. 
Estamos, sempre, a favor do Brasil.

Há avanços relevantes que precisam 
acontecer e pelos quais a FIEMG e a in-
dústria trabalham há muito tempo. Refi-
ro-me ao e-Social e Bloco K, ambos cria-
dos nos tempos da velha política e de um 
Estado excessivamente intervencionista, 
sob o falacioso argumento de que é preci-
so aumentar cada vez mais a fiscalização 
sobre empresas e cidadãos. Na prática, o 
e-Social e o Bloco K elevam significativa-
mente os custos de produção e de vida no 
Brasil, corroendo a competitividade das 
empresas brasileiras e avançando com 
voracidade sobre o bolso e o orçamento 
das famílias que, hoje, trabalham os cinco 
primeiros meses do ano – 150 dias – ex-
clusivamente para pagar impostos. Feliz-
mente, neste momento, as informações 
são de que o e-Social e o Bloco K estão 

sendo revistos e terão sua abrangência 
reduzida.

Avançamos, sim, neste primeiro se-
mestre, mas devemos ter clara consciên-
cia de que esses são apenas os passos ini-
ciais na longa caminhada que temos pela 
frente e cujo objetivo é adequar o tama-
nho do Estado ao desejo e às necessida-
des da sociedade. De fato, temos hoje um 
Estado que cresceu desmesuradamente, 
hipertrofiou-se e é maior que a própria 
sociedade. Sua redução passa, necessária 
e obrigatoriamente, pela pauta das gran-
des reformas estruturais, começando pela 
conclusão da votação da reforma da pre-
vidência em segundo turno na Câmara 
e, em seguida, no Senado, no qual ainda 
existe a possibilidade de inclusão de Es-
tados e Municípios, o que é de grande im-
portância para o país.

Essa é uma decisão que Minas Gerais 
aguarda com expectativa e esperança, 
pois tem a pior situação fiscal entre todos 

os demais estados. O próprio governa-
dor Romeu Zema já advertiu, incontáveis 
vezes, que o déficit anual da previdência 
dos servidores públicos mineiros chegará 
a R$ 18 bilhões este ano e, como é cres-
cente, atingirá R$ 78 bilhões ao final do 
seu governo, em 2022, configurando uma 
situação insustentável. Essa é também a 
situação de boa parte dos 853 municípios 
do estado, principalmente dos maiores.

Na sequência da reforma da previ-
dência é preciso atacar a reforma tributá-
ria, também em regime de urgência. Nes-
te momento, algumas propostas estão 
sendo debatidas. É preciso ampliar essa 
discussão, para que encontremos a me-
lhor opção para o Brasil. Mais uma vez, o 
diálogo e a construção de um pacto social 
para seguirmos adiante se fazem neces-
sários. A indústria e a FIEMG farão sua 
parte, mobilizando a sociedade mineira.

Fonte: FIEMG

Colunista: Flávio Roscoe Nogueira
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Sistema FIEMG
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Cobrança Bancária do Sicoob. 
Soluções para fábricas, com tarifas  
que transformam custos em benefícios.

Parece que foi pensada para o seu negócio.  
E foi mesmo

• Registro de boletos on-line.

• 2ª via de boletos atualizados.

• Ferramenta de gestão on-line e gratuita. 

• Antecipação de recebíveis no mesmo dia mediante análise de crédito.

Procure sua cooperativa e negocie.

Ouvidoria: 0800 725 0996 
Atendimento: seg. a sex. - das 8h às 20h 
www.ouvidoriasicoob.com.br 
Deficientes auditivos ou de fala: 
0800 940 0458 | sicoob.com.br
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