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CESTAS BÁSICAS NÚCLEO DE EXPORTAÇÃO

PÁG 07 PÁG 09

VEJA MAIS – PÁG 06

Em visita internacional, Núcleo de Exportação do Sindinova 
traça perfil do comprador Equatoriano

Sindinova e mais cinco entidades lançam campanha para 
arrecadação de cestas básicas

Sindinova, Sicoob Credinova e CDL de 
Nova Serrana fazem doação de oito leitos 

ao Hospital São José

CERTIFICADO DIGITAL PÁG 05

Associados ao Sindinova podem fazer a certificação digital com a CDL de Nova Serrana. São oferecidos os mesmos descontos 
praticados aos afiliados à Câmara de Dirigentes Lojistas.
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sindinovans

Sindinova Nova Serrana

Sindinova oferece nova tabela com descontos 
especiais para planos de saúde da Unimed
Redução vale somente para associados ao Sindicato

Sindinova faz parceria com o laboratório 
LabClin para realização de exames de 
Covid-19

O Sindinova em parceria com a Unimed conseguiu a redução 
dos preços para planos de Saúde.

Aproveite os descontos e contrate o convênio para você e sua 

família. Vale também para migração de plano.
Confira os valores na tabela abaixo.
Mais informações no Sindinova: 37-3228-8500.

Desde o mês passado, o Sindinova fechou parcerias com o LabClin 
para realização do TESTE RÁPIDO para detecção da covid-19.

Caso esteja apresentando sintomas gripais e desconfia ser 
Covid-19, faça o teste. Os valores estão abaixo:

√ Em dinheiro: R$ 89,00;
√ Cartão:  R$ 99,00.

O resultado sai em 30 minutos. 
As empresas que optarem, podem solicitar que a coleta seja 

feita nas fábricas. Informações: (37) 3226-3330 e whatsapp (37) 
99973 1157.

Para a realização do exame, é necessário levar a autorização 
assinada e carimbada pela empresa.

CONVÊNIO
UNIMED/SINDINOVA

TABELA COM
DESCONTO
ESPECIAL

TABELA DE PREÇOS
Enf. c/ Obst

R$ 69,90
R$ 117,49
R$ 134,74
R$ 142,50
R$ 146,20
R$ 155,97
R$ 168,02
R$ 186,69
R$ 199,53
R$ 393,40

Apto c/ Obst
R$ 87,37

R$ 146,85
R$ 168,41
R$ 178,11
R$ 182,74
R$ 194,95
R$ 210,02
R$ 233,35
R$ 249,40
R$ 491,73

Fx Etária
Até 18 anos
19 a 23 anos
24 a 28 anos
29 a 33 anos
34 a 38 anos
39 a 43 anos
44 a 48 anos
49 a 53 anos
54 a 58 anos

Acima 59 anos

UNIMED/SINDINOVA

TABELA COM

A
P

ROVEITE!
A

P
ROVEITE!
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Cadastre-se no projeto de Consultoria Financeira
Se você ainda não se cadastrou no projeto, esta é a sua 

última chance. 
 O experiente consultor Cássio Alves irá te ajudar a rees-

truturar a área financeira de sua empresa.
O projeto tem 3 meses duração e contempla:

• Reestruturação do planejamento financeiro;
• Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);

• Fluxo de caixa
• Suporte e análise da reestruturação.

Obtenha mais lucro e elimine os desperdícios.
Investimento mensal de R$ 450,00. 
Restam poucas vagas!
Corra e preencha a ficha de inscrição no QR Code ao lado.

Mais informações com Edimar, 
pelos telefones (37) 99941-4770 ou 
(37) 3228-8500.
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MARCOS
37 99147-4712 TIM
37 99973-9880 CTBC

KELSON
37 99943-3564 VIVO

LUCAS
37 99139-0333

Saiba mais com
nossos representantes:

MAX TERMOPLÁSTICOS

37 3226-4990

Av. dos Sabiás . 500 . Veredas da Serra

Nova Serrana | Minas Gerais

EN
TREGA SUPER R

Á
P

ID
A

www.maxtr.com.br

O melhor em compostos termoplásticos
chegando rápido na sua empresa?

Agilidade nas entregas com rápida resposta

à demanda e suporte no pós venda.

Entre em contato.

Com a Max é possível!

Exportações de calçados sinalizam retomada
Melhor custo benefício nas consultas cadastrais para os associados

Dados elaborados pela Associação Bra-
sileira das Indústrias de Calçados (Abical-
çados) sinalizam a retomada nas exporta-
ções de calçados. No mês de março, foram 
embarcados 12,3 milhões de pares, que 
geraram US$ 70,84 milhões, alta de 38,5% 
em volume e queda de 4,5% em receita no 
comparativo com o mesmo mês do ano 
passado. Já no comparativo com feverei-
ro, as altas aconteceram tanto em volume 
(+23,3%) quanto em dólares (+15%). 

No trimestre, as exportações soma-
ram 32 milhões de pares, pelos quais foram 
pagos US$ 193,36 milhões, incremento de 
0,1% em volume e queda de 19,6% em re-
ceita no comparativo com igual ínterim do 
ano passado. As discrepâncias entre per-
centuais de volume e receita se dão pela va-
lorização do dólar ante a moeda brasileira, 
que oportuniza a formação de preços mais 
atrativos no mercado internacional, dimi-
nuindo o preço médio do calçado exportado.

O presidente-executivo da Abicalça-
dos, Haroldo Ferreira, ressalta que o dado 
sinaliza uma “normalização” no mercado 
internacional, que acontece na medida do 
avanço da vacinação em massa, principal-
mente nos Estados Unidos. “A expectati-
va, diante de uma base muito ruim do ano 
passado, é de que neste ano alcancemos um 
crescimento de cerca de 13% nas exporta-
ções, em volume”, projeta o dirigente, res-
saltando que, no entanto, os registros ainda 
devem ficar aquém dos níveis pré-crise, em 
2019.

DESTINOS
No primeiro trimestre do ano, o prin-

cipal destino do calçado brasileiro no exte-
rior foi os Estados Unidos, para onde foram 
embarcados 3,25 milhões de pares por US$ 
40,28 milhões, alta de 14,8% em volume e 
queda de 15% em receita no comparativo 
com o mesmo período do ano passado.

O segundo destino do calçado verde-
-amarelo no período foi a Argentina. Nos 
três meses, os argentinos somaram a im-
portação de 2,2 milhões de pares brasi-
leiros, pelos quais foram pagos US$ 20,33 
milhões, quedas tanto em volume (-7,5%) 
quanto em receita (-20,7%) ante período 
correspondente de 2020.

O terceiro destino do trimestre foi a 
França, para onde foram enviados 2,23 mi-
lhões de pares, que geraram US$ 14,5 mi-
lhões, incremento de 1,4% em volume e 
queda de 3,5% em receita no comparativo 
com o primeiro trimestre do ano passado.

IMPORTAÇÕES CRESCEM MAIS
DE 50% EM MARÇO

Com a sinalização de retomada gradual 
da demanda interna brasileira por calça-
dos, as importações também avançaram em 
março. No mês passado, entraram no Brasil 
2,78 milhão de pares, pelos quais foram pa-
gos US$ 32,43 milhões, altas de 40,3% em 
volume e de 53,5% em receita no compa-
rativo com os resultados de fevereiro. Já no 
comparativo com março do ano passado, os 
números apontam quedas de 25% em volu-
me e de 6% em valores. 

No acumulado do primeiro trimestre, 
as importações de calçados somaram 6,76 
milhões de pares, pelos quais foram pagos 
US$ 75,38 milhões, quedas tanto em volu-
me (-24,9%) quanto em receita (-27,5%) 
ante o mesmo período do ano passado.

No trimestre, as principais origens dos 
calçados importados seguem sendo os paí-
ses asiáticos. No período, Vietnã (2,23 mi-
lhões de pares e US$ 42,67 milhões, quedas 
de 37,3% e 29,1%, respectivamente, ante 
2020); China (3,39 milhões de pares e US$ 
10,83 milhões, quedas de 9% e 20,9%, res-
pectivamente); e Indonésia (640,58 mil pa-
res e US$ 10,57 milhões, quedas de 35,3% 
e 33,8%, respectivamente) foram as princi-

pais origens das importações.
Em partes de calçados – cabedais, so-

las, saltos, palmilhas etc -, as importações 
do trimestre somaram US$ 5,92 milhões, 

queda de 23% ante igual período do ano 
passado. As principais origens foram Para-
guai, China e Vietnã.
Fonte: Abicalçados
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Sindinova tem parceria com CDL para 
Certificação Digital

Associados ao Sindinova podem fazer a 
certificação digital com a CDL de Nova Ser-
rana. São oferecidos os mesmos descontos 
praticados aos afiliados à Câmara de Diri-
gentes Lojistas. O instrumento serve para 
otimizar processos de assinatura de docu-
mentos, reduzindo custos com burocracia, 
impressão e cartórios.

A certificação digital tem sido uma im-
portante ferramenta para todo tipo de usu-
ário, mas, especialmente, para as empresas 
que lidam com uma quantidade maior de 
dados e informações confidenciais na re-
alização de suas atividades. É o certificado 
digital que garante uma maior segurança e 
confiabilidade no tráfego dessas informa-
ções por meio da internet.

CERTIFICADO DIGITAL
O certificado digital é uma identidade 

eletrônica para pessoas ou empresas. Ele 
equivale à uma carteira de identidade do 
mundo virtual. Muito útil para agilizar as-
sinatura de documentos, é a partir dele que 
é possível obter a assinatura digital. Ela im-
prime autenticidade em transações on-line 
e outras funcionalidades. Com essa tecnolo-
gia, é possível identificar cada usuário, além 
de cada documento autenticado, mesmo à 
distância. Isso confere legitimidade aos do-
cumentos digitais, que passam a possuir 
validade jurídica. 

Ao receber um documento de papel as-
sinado, é comum analisar sua autenticidade 
e autoria, ou seja, se ele foi realmente as-
sinado pelas partes interessadas no docu-
mento. Muitas vezes, recorre-se a um car-
tório para a conferência de uma assinatura 
de uma pessoa, processo conhecido como 
reconhecimento de firma.

VANTAGENS DO CERTIFICADO DIGITAL:
• É possível assinar documentos de 

qualquer lugar;
• Validade jurídica igual ao CPF ou 

CNPJ;
• Segurança: é impossível fraudar 

uma assinatura digital;
• Praticidade e economia, com a re-

dução do volume de papel;
• Agilidade na assinatura dos docu-

mentos;
• Possibilidade de utilizar facilida-

des online de diversas empresas e órgãos 
públicos, como declaração de Imposto de 
Renda Online.

As empresas interessadas devem pro-
curar a Andreia Lara, na Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL) de Nova Serrana ou 
pelo telefone (37) 3226-2271.
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pulação. Achamos muito importante as 
entidades, representando todos os em-
presários locais, fazerem mais esta doa-
ção para o hospital São José para que ele 
tenha condições de atender aos pacientes 
e zelar pela saúde de nosso povo”, decla-
rou Lacerda.

“Mais uma vez as entidades ajudando 
o Hospital São José. O hospital é filantró-
pico, então, estas camas serão de extrema 
importância para o atendimento aos nossos 
pacientes”, enfatizou o vice-prefeito, Nel-
son Moreto.

Estiveram presentes o presidente do 
Sindinova, Ronaldo Lacerda, o vice-pre-
sidente do Conselho de Administração e 
a diretora Administrativa do Sicoob Cre-
dinova  (respectivamente), Valério Ba-
tista de Assis e Eliamar Azevedo, a vice-
-presidente da CDL, Márcia Milagre dos 
Santos e o vice-prefeito de Nova Serrana 
Nelson Moreto.

Assinaram o termo de comodato o vi-
ce-presidente do Conselho de Administra-
ção do Sicoob Credinova, Valério Assis e o 
vice-prefeito, Nelson Moreto.

Sindinova, Sicoob Credinova e CDL de Nova Serrana 
fazem doação de oito leitos ao Hospital São José

Foi realizada na quarta-feira, 31/03, a 
entrega oficial de oito leitos completos (ca-
mas e colchões) ao Hospital São José em 
Nova Serrana. A doação foi uma ação con-
junta do Sindinova, Sicoob Credinova e CDL 
de Nova Serrana.

O custo total dos equipamentos foi de 
R$ 22.661,00. As camas possuem cabeceiras 
e peseiras removíveis com regulagem de al-
tura e sete posições que podem ser aciona-
das por manivelas acopladas.

O hospital é o único na cidade que re-
aliza atendimentos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) e recebe pacientes de vários 
municípios da região. Segundo a secretá-
ria de Saúde, Gláucia Sbampato, as camas 
serão instaladas na Enfermaria Covid. Atu-
almente, o setor possui 24 leitos e, com a 
ampliação, passará a comportar 32.

Para o presidente do Sindinova, Ro-
naldo Lacerda, o momento é de dar maior 
amparo ao sistema de saúde de Nova Ser-
rana para promover segurança e proteção a 
quem busca por atendimento.

“Percebemos que aqui necessitava 
de mais leitos para atender melhor a po-

ABRAÇAR
TEMPO DE

A SI MESMO

O abraço ajuda a acalmar, aliviar dores
e também desenvolver compaixão.
E o autoabraço também!

Na foto, Valério Assis (esquerda) e Nelson Moreto (direita) assinando o termo de comodato.

Fotos: Selma Assis
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√ CDL Nova Serrana: Rua Vereador Lélis 
Camilo preto, 470, Jardim do Lago

√ Câmara Municipal de Nova Serrana: Rua 
Betsaid, 70, São Sebastião

√ Agências Sicoob Credinova:
• PA 00 – Sede - Praça Tito Pinto, 63 - 
Centro
• PA 02 - Park D. Gumercinda Martins - 
Rua José João Rodrigues, 65 
• PA 04 - Planalto - Av. Maranhão, 3350 
• PA 05 - São Geraldo - Rua Embaré, 262 

Quem optar por depósito bancário, 
duas contas foram abertas no banco Sicoob 

Credinova para receber os donativos. O va-
lor de cada cesta é de R$ 77,90 e pode ser 
feita transferência para os seguintes dados:

Sindinova
Banco Sicoob Credinova nº 756
Agência 4117
Conta Corrente: 2.038.001-1
CNPJ 64.476.781.0001-78

CDL Nova Serrana 
Banco Sicoob Credinova nº 756
Agência 4117 
Conta Corrente 20.000-0
CNPJ 00.427.704.0001-45

Sindinova e mais cinco entidades lançam campanha 
para arrecadação de cestas básicas
Contribuição também pode ser feita por depósito bancário no valor de R$ 77,90 por cesta

Iniciada no dia 5 de abril, a campanha 
de arrecadação de cestas básicas pretende 
ajudar famílias em vulnerabilidade em Nova 
Serrana. Seis entidades estão à frente desta 
iniciativa: Sindinova, Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), Sicoob Credinova, Prefeitu-
ra e Câmara Municipal de Nova Serrana e a 
Sociedade São Vicente de Paulo.

De acordo com o presidente do Sindi-
nova, Ronaldo Lacerda, o propósito da ação 
é mobilizar toda a sociedade para ajudar as 
pessoas que estão passando por escassez de 
mantimentos. 

“O objetivo desta campanha é fazer 
com que os alimentos possam chegar às fa-
mílias que, realmente, estão com necessi-

dades. Sabemos que nesta situação de hoje 
muitos perderam seus empregos, perderam 
suas rendas e estão precisando de uma aju-
da emergencial. Estamos organizando este 
trabalho para socorrer as famílias e espe-
ramos que toda a cidade possa fazer uma 
grande campanha para que tenhamos con-
dições de atender estas famílias”, ressaltou 
Lacerda.

DOAÇÕES
Para receber as doações, foram dispo-

nibilizados sete pontos de coletas, confor-
me lista abaixo.
√ Sindinova: Rua Antônio Martins, nº 75, 
Centro

Pequenas, Médias e Grandes Empresas 
Desconto Especial para Associados SINDINOVA

Empresarial ResidencialAutomóvel e Frota

Vida individual
e Grupo

Garantias
ContratuaisResp. Civil Geral

(31) 3396-3573
(31) 99231-5522

www.aplseg.com.br
calculo@aplseg.com.br

Apoiamos o projeto
Médicos sem fronteiras
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSEP - MARÇO 2021
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Em visita internacional, Núcleo de Exportação do 
Sindinova traça perfil do comprador Equatoriano
Expectativa de vendas é de mais de 30 mil pares de calçados após a viagem

Entre os dias 19 a 30 de março, o Sindi-
nova enviou a sua agente de Exportação ao 
Equador para uma missão estratégica: co-
nhecer o perfil consumidor daquele país. O 
convite surgiu da diretoria da Super Exito. O 
comprador da rede de lojas, Horacio Havala, 
esteve recentemente no Centro de Promo-
ções de Negócios (CPN).

A viagem além de possibilitar conhecer, 
com maiores detalhamentos, as caracterís-
ticas do cliente, também propiciou o estrei-
tamento de vínculos.  Segundo a responsá-
vel pelo Núcleo de Exportação do Sindinova, 
Ana Luísa Gomes, o país possui particulari-
dades entre as regiões norte e sul.

“O norte do país tem as estações opos-
tas às do sul. Enquanto a moda do norte é 
tênis branco e sapato esportivo, no sul, 
pelo fato de ser muito úmido, muito per-
to da praia, eles preferem solas de sapatos 
de cores escuras. Então, eu consegui fazer 

sapatos que exalam aroma.
“O fato mais importante de eu ter ido 

lá foi justamente conseguir fazer filtros e 
conseguir orientar. Por exemplo, para quem 
produz calçados para o público infantil, um 
diferencial lá é que as mães, tias, avós quan-
do vão comprar cheiram o calçado. Um calça-
do infantil que tem essência na sola tem uma 
vantagem de venda muito maior que um que 
não tem. E, colocar essência em uma injeção 
de sola aqui em Nova Serrana é uma coisa 
muito simples, fácil de ser feita”, ressaltou.

COMPRAS
Atualmente, com 16 lojas físicas e um 

e-commerce, a rede de lojas Super Exito pre-
tende, até o fim do ano, abrir três novos esta-
belecimentos. Os 12 mil pares comprados pela 
Super Exito, em sua vinda ao CPN no final de 
novembro do ano passado, já estão nas lojas. 

Gomes teve a oportunidade de acompa-

uma percepção do mercado equatoriano e 
dos modelos de negócios. Com isso, vamos 
poder desenvolver produtos que sejam es-
pecíficos para eles”, explica Gomes.

CALÇADOS
Ainda de acordo com Gomes, devido à 

pandemia do Coronavírus, o país passou a 
usar mais calçados fechados e a adotar pro-
tocolos mais rígidos no combate e dissemi-
nação do vírus.

“Em todos os lugares que a gente entra 
no Equador tem uma bandeja de desinfec-
ção e, com os produtos químicos, a durabi-
lidade do calçado aberto é menor que a do 
calçado fechado. Então, cerca de 80% dos 
pedidos é tênis, sapato fechado seja espor-
tivo, moda/modinha”, descreveu.

Outra peculiaridade observada por Go-
mes é em relação aos calçados infantis. Ana 
Luísa explica que os pais tendem a comprar 

nhar todo o processo de venda e afirmou que 
visitou cinco cidades e conheceu 10 lojas.

No CPN conseguimos fazer uma consoli-
dação de carga com 11 empresas e 12 mil pa-
res. Eu tive a oportunidade de ver os produtos 
dentro das lojas e o calçado brasileiro é muito 
valorizado lá", observou.

Ana Luísa também articulou novas 
possibilidades de vendas e já tem uma es-
timativa de comercializações para os pró-
ximos meses.

“Em dois anos de projeto, já exporta-
mos para o Equador 30 mil pares de calçados 
e, só nesta viagem, temos uma prospecção 
de pré-pedidos de 30.552 pares”, destacou.

Além do Equador, o Polo Calçadista de 
Nova Serrana também exporta, por meio 
do Núcleo de Exportação, para os seguintes 
países: Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolí-
via, Peru, Colômbia, Costa Rica, Panamá e 
Estados Unidos.

FOTOS: Ana Luísa Gomes
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Saiba como vender pelo WhatsApp Business

O WhatsApp é atualmente ‘o maior 
vendedor do mundo’, mas seu uso comer-
cial requer planejamento e cuidados para 
respeitar a privacidade e manter o interesse 
dos usuários, enviar informações de forma 
adequada e, principalmente, atingir os re-
sultados esperados por pequenos e médios 
negócios.

Segundo a especialista em marketing 
com ênfase em vendas e administração de 
empresas Denise Gasparetto, os brasileiros 
passaram, em média, 30,3 horas no What-
sApp – 15,65% a mais do que no ano an-
terior. “Estatísticas indicam também que 
77% dos usuários utilizam o aplicativo para 
tirar dúvidas e pedir informações às empre-
sas e 54% para fazer compras, o que signi-
fica que muitos negócios vêm sendo salvos 
devido às oportunidades de vendas geradas 
com ele”, afirmou durante evento recente 
promovido pela Associação Comercial, In-
dustrial e de Serviços de Novo Hamburgo, 
Campo Bom e Estância Velha/RS.

PREPARAÇÃO
Conforme Denise, o WhatsApp Busi-

ness, versão do aplicativo para empresas, 
requer um número de telefone diferente do 
de mensagens, que pode ser o fixo da em-
presa. “Com o perfil comercial, o usuário 
sabe que está conversando com uma em-
presa”, disse. O perfil comercial deve ser o 
cartão de visitas da empresa e conter infor-
mações essenciais, como nome, logo, site, 
e-mail, telefone e link para finalizar com-
pra ou direcionar para um contato, para 
criar uma conexão com o usuário.

Mas a especialista alerta: devido ao 
risco trabalhista, deve-se evitar o uso do 
WhatsApp pessoal por parte dos atendentes. 
Por isso, ela recomenda o uso de um núme-
ro de telefone da empresa.

ATENDIMENTO
Alguns cuidados, segundo Denise, 

são importantes no atendimento através 
do WhatsApp Business, que permite ter ‘o 
cliente na palma da mão’, como ela define. 
Entre outros, Denise destaca os seguintes:
– Utilizar uma linguagem acessível e ade-
quada ao público
– Configurar mensagens automáticas de 
boas-vindas, saudação e ausência
– Caso a empresa tenha mais de um aten-
dente, deve utilizar respostas rápidas para 
tornar a abordagem inicial mais rápida
– Evitar spam e não enviar informações 

sem autorização prévia do usuário
– Usar emojis (poucos) é uma maneira de 
humanizar o atendimento
– Treinar e motivar a equipe de atendentes
– Avaliar o feedback do cliente
– Jamais deixar de interagir com o cliente
– Não escrever mensagens com letras mai-
úsculas, pois elas dão a impressão de que se 
está gritando com o cliente

CATÁLOGOS DE PRODUTOS
– Selecionar e inserir os principais produtos 
à venda e algumas informações comerciais 
breves (marca, preço, etc).
– É importante segmentar os produtos por 
categoria
– Fornecer um link que direcione o cliente 
para o site da empresa e os demais produtos 
disponíveis.

GRUPOS
– A base de atendimento são os grupos de 
WhatsApp, que devem reunir pessoas inte-
ressadas e que autorizem sua participação
– Muitas pessoas se sentem desconfortá-
veis ao expor seus contatos. Por isso, mande 
convite pedindo se têm interesse em parti-
cipar e defina a data de início e fim do grupo
– A linguagem deve ser diferente da de gru-
pos de amigos e de família, por exemplo
– Para promover produtos e serviços, é 
fundamental que o público esteja bem afu-
nilado. Caso, contrário, será apenas perda 
de tempo e dinheiro

LISTA DE TRANSMISSÃO
“Para criar uma lista de transmissão, 

é importante que as pessoas tenham o seu 
contato salvo no celular e que vocês tenha 
o contato delas salvo no seu celular”, afir-
ma Denise Gasparetto. É preciso, também, 
segundo ela, ter autorização, cautela e bom 
senso.
– Não se deve enviar informações sem que 
o usuário tenha autorizado. Desta forma, 
evitam-se reclamações de consumidores no 
Procon e sanções previstas na Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD)
– Nem todo mundo gosta de ser bombarde-
ado com informações. Por isso, defina uma 
frequência para envio de informações.

CRIAÇÃO DE PROCESSOS DE VENDA
“Você não conseguirá fazer vendas pelo 

WhatsApp sem organizar seus clientes”, 
acrescenta Denise, que também sugere:
– Seja qual for a estratégia de organização, 

o importante é criar um sistema que facilite 
o trabalho
– Crie um cronograma de mensagens e não 
encaminhe a mesma mensagem para todas 
as pessoas
– Respeite as suas particularidades e, prin-
cipalmente, o momento da relação com o 
seu negócio
– Para clientes que enviam áudios, envie 
áudios. Para clientes que preferem escrever 
a mensagens, envie mensagens escritas
– Aproveite o status do WhatsApp para pu-
blicar algo que chame a atenção da sua rede. 
Assim, todo aquele que tiver o seu número 
salvo na agenda poderá ver sua mensagem
– Você não está proibido de enviar mensa-

gens pelo WhatsApp. Ao contrário, mas não 
restrinja a sua estratégia a isso. A oferta de 
conteúdo substitui com vantagem a abor-
dagem ostensiva de vendas
– Estabeleça uma rotina de trabalho. Ana-
lise qual o melhor momento para contatar 
seus clientes e para o envio de publicidade 
pelo WhatsApp
– Construa sua audiência via Instagram e 
Facebook. Use o Instagram para apresentar 
fotos dos produtos que você vende, lem-
brando que esta é uma rede de grande apelo 
visual. Na fanpage do Facebook, publique 
novidades e interaja com a audiência, res-
pondendo dúvidas e divulgando promoções.
Fonte: Ablac



Sim, nós usamos máscara! 1113/04/2021 A 12/05/2021 – JORNAL SINDINOVA

O que fazer para destacar seu pequeno negócio
A pandemia do coronavírus exigiu que 

empresas de pequeno e médio porte – in-
clusive varejistas – se adaptassem às mu-
danças necessárias para garantir a segu-
rança de todos. Para muitos negócios, foi e 
ainda é um desafio manter as portas aber-
tas. No entanto, até mesmo nos momentos 
de crise, é possível crescer. Mas o que fazer 
para destacar sua loja em tempos de pan-
demia? A seguir, confira as principais dicas 
para manter a sua empresa crescendo nesse 
período.

• Investir na identidade visual
• Marketing digital para se comunicar 

com o público
• Vendas pela internet
• Capacitar a equipe para as novas de-

mandas
• Oferecer produtos e serviços diferen-

ciados

INVESTIR NA IDENTIDADE VISUAL 
DE SUA EMPRESA

Como para grandes empresas, a iden-
tidade visual também é um item de muita 
importância para pequenos e médios negó-
cios. Quando a sua presença está focada no 
meio online, uma marca forte que posicione 
bem o seu negócio é ainda mais importante.

Se você já tem um logotipo, mas reali-
zou mudanças consistentes na loja pode ser 
a hora de atualizá-la demonstrando que seu 
negócio está em constante processo de me-
lhoria. Segundo o diretor da Sollide Logo, 
Dênis Costa, a identidade visual deve refle-
tir a essência da empresa e isso é possível 
quando se tem a ajuda de profissionais ca-
pacitados, que saibam aplicar esta essência 
na marca.

MARKETING DIGITAL PARA SE
COMUNICAR COM SEU PÚBLICO

Uma ótima dica para destacar seu pe-
queno negócio em tempos de pandemia é 

apostar no marketing digital para se co-
municar com seu público. Empresas que já 
faziam uso da internet antes da crise estão 
em vantagem, mesmo assim, tiveram que 
fortalecer a sua presença online, pois em 
muitos momentos, a comunicação deve ser 
exclusivamente pela internet.

Porém, quem não investiu antes da 
pandemia, não precisa ficar para trás ago-
ra. Hoje, o marketing digital é acessível 
para pequenas e médias empresas. Embo-
ra seja recomendado fazer uma estratégia 
de marketing para organizar a presença 
digital, pode-se iniciar apenas com o uso 
consistente das redes sociais. Depois, vale 
a pena investir em um site para capturar le-
ads e manter seu público informado em um 
canal exclusivo.

VENDAS PELA INTERNET
As vendas online crescerem muito de-

pois da pandemia, por isso investir na venda 
totalmente pela internet é mais uma forma 
de aumentar suas chances de seu negócio 
ficar de portas abertas.

Mesmo os consumidores que nunca ti-
nham comprado antes de forma online se 
viram obrigados a experimentar essa mo-
dalidade. E devido a todas as vantagens que 
oferece, a tendência é que tornem isso um 
hábito. Portanto, o investimento necessário 
para a empresa vender pela internet é bem 
aplicado. Afinal, mesmo com o fim da pan-
demia é possível manter a oferta desse tipo 
de venda.

CAPACITAR A EQUIPE PARA
AS NOVAS DEMANDAS

De nada adianta usar as mídias sociais 
para fazer marketing digital se os colabo-
radores não sabem o que fazer. Por isso, 
implementar as vendas pela internet não é 
o suficiente para sair da crise se sua equi-
pe não conhece as ferramentas adequadas. 

Mesmo que o uso da internet no dia a dia da 
empresa possa ser muito simples, o relacio-
namento com o cliente exige profissionalis-
mo. Ou seja, deve-se ter um comportamen-
to diferente daquele que se tem ao usar as 
redes sociais para fins pessoais.

OFERECER PRODUTOS E
SERVIÇOS DIFERENCIADOS

Várias empresas apostam na internet 
para atrair e conquistar novos clientes. E 
embora essencial, não basta. Até de forma 
online é preciso oferecer produtos e servi-
ços diferenciados para aumentar a conver-

são de vendas. Para tanto, indica-se estar 
atento às tendências do segmento de mer-
cado e às mudanças de comportamento de 
compra dos clientes. Isso acontece porque, 
depois da pandemia, o consumidor não 
passou apenas a compra online, mas sim, 
a adquirir produtos e serviços diferentes, 
conforme suas novas necessidades.

As novas demandas dependem muito 
de cada nicho de mercado. Então, deve-se 
pesquisar as tendências específicas do ramo 
no qual atua.

Fonte: Ablac
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SEGURO AUTO

sicoob.com.br

TRANQUILO COM A 
PROTEÇÃO FEITA SOB MEDI-
DA PARA VOCÊ.

SIGA

• Central de atendimento especializado 24 horas.
• Cotação em poucos minutos.
• Preços e condições comerciais diferenciadas.
• Débito direto na sua conta-corrente do Sicoob.

Procure uma cooperativa. 

Seguros Auto garantidos pelas seguradoras Azul CNPJ 33.448.150/0001-11, processo Susep 15414.001055/2004-84; HDI CNPJ 29.980.158/0001-57, processo Susep 15414.001197/2004-41; Liberty CNPJ 61.550.141/0001-72, processo Susep 
15414.100331/2004-96, 15414.901089/2015-23; Mafre CNPJ 61.074.175/0001-38, processo Susep 15414.100326/2004-83; Porto Seguro CNPJ 61.198.164/0001-60, processo Susep 15414.100233/2004-59 e Tokio Marine CNPJ 33.164.021/0001-20, 
processo Susep 15414.100335/2004-74. O registro desses planos na Susep não implica, por parte desta autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Ouvidoria: 0800 725 0996 - de segunda a sexta, das 8h às 20h - ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 - de segunda a sexta, das 8h às 20h.

Somos feitos
de valores.


