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NR-12 - FISCALIZAÇÃO ADIADA POR 4 MESES

SINDINOVA BUSCA
AMPLIAR MERCADO
CALÇADISTA
O Estudo de Mercado da Região Nordeste faz parte do Programa de Apoio
à Competitividade dos APLs de Minas
Gerais e se deu em duas fases, o preenchimento de um questionário e a
apresentação do diagnóstico. O objetivo central da ação é ampliar a área de
atuação do Polo de Nova Serrana, proporcionando às empresas penetrarem
outros mercados.
VEJA MAIS > PG 07

CUIDADOS NA HORA
DE PAGAR O DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO

Após reunião realizada no último dia 11 no Ministério do
Trabalho e Emprego de Minas Gerais, ficou definido o limite
de quatro meses para a execução da norma regulamentado-

ra que define várias adequações no ambiente de trabalho.
O encontro aconteceu em Belo Horizonte e contou com a
presença de representantes do Sindinova e da FIEMG.
VEJA MAIS > PG 05

Entrevista

Os empresários devem ficar atentos
porque as empresas de todo país têm
até o próximo dia 30 de novembro
para pagar a primeira parcela do 13º
salário aos trabalhadores. A segunda
parcela deve ser paga até o dia 20 de
dezembro.
VEJA MAIS > PG 03

POLO DE NOVA
SERRANA FAZ PARTE DE
PROJETO DO EXCLUSIVO
QUE TRAÇA PERFIL
DA INDÚSTRIA
NACIONAL

Tânia Aparecida de Carvalho Saldanha é sócia proprietária da Marina Carvalho, empresa nova-serranense que
emprega 80 funcionários, tem como carro chefe a produ-

ção de calçado feminino e será a entrevista desta edição
do Jornal Sindinova.
VEJA MAIS > PG 07

O Polo de Nova Serrana integrará o
projeto “Polos Calçadistas”, uma iniciativa do jornal Exclusivo, que traça um
panorama dos principais centros produtores de sapatos e acessórios do Brasil. As informações do Polo estarão na
publicação que circula na edição do dia
02 de Dezembro do jornal Exclusivo.
VEJA MAIS > PG 03
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editorial

J

á estamos na 4ª edição! E na pauta
do Jornal Sindinova você poderá
conferir o resultado da reunião sobre a NR-12 realizada no último dia 11
de novembro em Belo Horizonte. Representantes do Sindinova e da FIEMG
se reuniram com os membros do Ministério do Trabalho e Emprego de Minas Gerais.

Um pouco mais de tempo para todas as adequações. Assim podemos definir o resultado da reunião. Serão quatro meses a mais para cumprir todas as
determinações da NR-12, uma vez que
a fiscalização em Nova Serrana terá
início em março de 2014.
É importante destacar que não se trata de prorrogação, mas sim de um acor-

do firmado entre o Sindinova, FIEMG e
Ministério do Trabalho. O Sindinova ressalta que prestará todo apoio aos empresários para que o prazo seja cumprido.
Esperamos que todos os empresários
entendam a importância de se adequarem a norma regulamentadora e aproveitem o prazo para executarem todas
as mudanças necessárias. A NR-12 de-

fine medidas de proteção para garantir
a saúde e integridade física de todos os
trabalhadores, além de instituir normas
para prevenir acidentes de trabalho.
O Sindinova espera que nosso parque fabril seja exemplo no cumprimento da NR-12 para outras cidades.
Todos saem ganhando: o polo, os colaboradores, os empresariados.

agenda de cursos novembro
Curso

Data

Instrutor

Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

Secretariado

De 19 a 28/11/2013 (3ª, 4ª
e 5ª feira)

Luana Costa
Graduada em Administração,
Pós-graduanda em Gerenciamento de Projetos

18h

R$ 190,00

R$ 247,00

21 e 28/11/2013
(5ªs feiras)

Gustavo Tomaz de Almeida
Mestrando em Administração;
Pós-graduado em Controladoria
e Gestão Financeira e Gestão
Fiscal e Tributária; Graduado em
Ciências Contábeis

6h

R$ 150,00

R$ 195,00

Mês
Novembro

Novembro

SPED FISCAL E FCI

Curso de Secretária e Recepcionista deixa turma satisfeita
Com carga horária de 15h, o curso
começou no dia 28 de Outubro e foi
até o dia 1º de Novembro. O objetivo,
de capacitar os participantes para a
prestação de um serviço eficaz, capaz
de direcionar os visitantes e atender
de forma profissional clientes e fornecedores, deixou a turma satisfeita.
De acordo com Vanderlaine Gomes
Bernardino, que atualmente trabalha
com recepcionista na Calçados Addan,
o curso já fez efeito e a ajudou a desenvolver um trabalho ainda melhor
na empresa. “Foi muito bom participar
do treinamento, a professora é ótima e
soube passar tudo de forma muito clara”, conta a recepcionista e completa:

curiosidade

“Algumas dificuldades que eu tinha na
atuação do meu trabalho no dia-a-dia
já foram solucionados com o que eu
aprendi”, reforça.
O curso abordou temas como Comunicação e marketing no departamento
de vendas; Novas tecnologias no dia a
dia da recepção; Planejamento, agenda e administração do tempo; Redação
empresarial; Organização de reuniões
e Apresentação pessoal, empresarial e
nos processos de atendimento. A instrutora foi Elizabet Afonso, Graduada em
Ciências Sociais e Especialista em RH e
Liderança e Gestão de Pessoas.
Para finalizar o curso foi realizado
um Workshop de secretariado.

Alunas e instrutora no Curso de Secretária

Grife cria sapato com garantia de mil anos

Modelo levou quatro anos para ser desenvolvido
Fonte: http://www.uselojas.com/

U

m par de sapatos criado pelo designer Christopher Shellis avaliado em 70 mil euros, aproximadamente 250 mil reais, e com garantia
de mil anos é o mais novo lançamento da joalheria

britânica House of Borgezie.
Borgezie Platinum Cleopatra Stilleto que levou
quatros anos para ser produzido é o primeiro sapato do mundo fabricado com platina, material que só
pode ser trabalhado sob temperaturas altas, cerca de
1.200 graus.
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O

Cuidados na hora de pagar o décimo
terceiro salário

s empresários devem ficar atentos porque as empresas de todo
país têm até o próximo dia 30
de novembro para pagar a primeira
parcela do 13º salário aos trabalhadores. A segunda parcela deve ser paga
até o dia 20 de dezembro. O salário
extra no final do ano pode significar
a quitação de dívidas, a viagem das
férias, ou os presentes de Natal dos
funcionários que o recebem, por outro
lado, pode representar uma dor de cabeça extra para os empresários, caso
estes não tenham se planejado adequadamente para cumprir com esta
exigência, já que o 13º salário é uma
obrigação para todas as empresas que

possuem empregados e o seu não pagamento é considerado uma infração,
de acordo com a Lei 4.090/62.
Segundo a Advogada Trabalhista
Empresarial, Dra. Sandra Regina de
Paula Vitor, o não pagamento do 13º
salário pode resultar em multas para
o empregador. A advogada explica
ainda que este abono é um direito
do trabalhador, assim como as férias,
a gratificação de férias e o fundo de
garantia. “A partir do momento que
o funcionário começa a trabalhar na
empresa e tem a sua carteira de trabalho assinada, ele já tem o direito de
receber o 13º proporcional aos meses
trabalhados, até o máximo de 12 me-

ses do ano, além dos demais benefícios”, destaca.
Saiba mais
• Se o empregado trabalhou, por
exemplo, de 1º de janeiro à 14 de
março, terá direito a 2/12 (dois doze
avos) de 13º proporcional, pelo fato
da fração do mês de março não ter
sido igual ou superior a 15 dias. Desta forma, o cálculo é feito mês a mês,
observando sempre a fração igual ou
superior a 15 dias.
• As médias dos demais rendimentos, como hora extra e comissões adicionais, também devem ser somadas
ao valor do salário usado como base

para o cálculo do décimo terceiro.
• Trabalhadores que só recebem comissão devem calcular o valor baseando-se na média aritmética das comissões
recebidas durante o ano ou conforme
Convenção Coletiva da categoria.
• Como em um salário normal,
também ocorrem uma série de descontos no décimo terceiro do trabalhador, porém somente na 2ª parcela.
Estas deduções são: Imposto de Renda (IR), a contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
Pensões Alimentícias, quando mensurado nos ofícios, e as famosas contribuições associativas previstas em
algumas convenções coletivas.

Polo de Nova Serrana faz parte de Projeto do
Exclusivo que traça perfil da indústria nacional

O

Polo de Nova Serrana integrará
o projeto “Polos Calçadistas”,
uma iniciativa do jornal Exclusivo, que traça um panorama dos principais centros produtores de sapatos e
acessórios do Brasil. As informações
do Polo estarão na publicação que circula na edição do dia 02 de Dezembro
do jornal Exclusivo, que contará ainda
com material dos polos de Belo Horizonte e da Região Nordeste, incluindo
o Ceará, a Paraíba e a Bahia.
O projeto apresenta conteúdo que
destaca a potencialidade local e valoriza as iniciativas de empresas e entidades para fortalecimento do segmento

em nível nacional e também no que se
refere ao mercado externo. Cases de
sucesso e moda também têm lugar garantido nestes especiais.
Segundo o editor-chefe do jornal
Exclusivo, Mauro Moraes, o objetivo
do projeto “Polos Calçadistas” é mostrar a todo o mercado as potencialidades e peculiaridades de cada uma das
principais regiões produtoras de calçados e acessórios do Brasil. “A ideia é
abastecer empreendedores com informações relevantes que os ajudem a direcionar seus investimentos para estes
clusters calçadistas”, explica.
Para a busca de informações, serão

feitas entrevistas com empresários e
entidades que atuam na região, assim
como, eventualmente, poderão ser ouvidos clientes das empresas da região
para falar da qualidade de seus produtos e/ou serviços.
Participação do Sindinova
Ainda de acordo com Moraes, o
Sindinova será a principal fonte do
projeto Polos em Nova Serrana, na
medida em que será responsável por
passar dados variados da indústria local, como produção, empregos diretos,
exportação, entre outras informações.
“Além do mais, o presidente da entida-

de é sempre ouvido em entrevista para
falar do panorama atual, projetos em
andamento e perspectivas de futuro
para o polo”, enfatiza.
Negócios
Para o editor-chefe do jornal Exclusivo, a série de reportagens se traduz
num importante documento que retrata a realidade dos polos calçadistas e
serve de parâmetro para investidores
- fornecedores e clientes - para estas
localidades. “As micro e pequenas empresas são a principal força motriz deste setor e recebem atenção especial no
conteúdo”, detalha Moraes.

Entendendo o Mercado - Colunista convidado desta edição: Willian Mesquita Gontijo
Administrador de Empresas e Contador

INVESTIR NA EQUIPE DE VENDAS

A

atividade de vendas continua
sendo uma das principais responsáveis pelo sucesso ou insucesso das empresas. Tudo o que se cria
em termos de estratégias de marketing
terá ou não sucesso, dependendo da
atitude, do caráter e da competência
das pessoas que lidam direta ou indiretamente com os clientes.
Uma bela marca, com propagandas
externamente criativas, logística avançada e preços adequados, pode levar a
organização a lograr êxito, mas tudo
isso depende muito da capacitação e o
tônus vital dos profissionais de vendas.
São eles que lidam com as pessoas na
hora da verdade. São esses profissionais
que estão mais próximos dos clientes e
que podem identificar melhor suas reais
necessidades e anseios e perceber o que
eles realmente percebem como valor.
Muitas empresas já dedicam o tempo e o investimento necessários em
suas equipes de vendas e reconhecem

que é daí que originam os resultados
concretos que dão sustentação à empresa. Dessa forma, essas organizações
não medem esforços para capacitar as
pessoas envolvidas e fornecer às áreas
os recursos necessários para o bom desempenho de suas atividades. Isso não
ocorre com todas as empresas, e em
Nova Serrana, são raríssimos os casos.
Muitas empresas veem as vendas sem a
devida percepção do seu valor nos resultados e na longevidade do negócio.
O primeiro sinal de que uma empresa está começando a perceber o valor das equipes de vendas é quando começam a reconhecer e trabalhar para
que seus vendedores sejam e se sintam
“profissionais de vendas”. O gestor da
empresa começa a dar aos funcionários a condição mínima de trabalho
através de capacitação, por acreditar que o tempo dedicado à atividade
pode ser mais valioso do que a prática
da atividade sem a devida preparação,

além de aumentarem o
poder de decisão dos
vendedores em suas
negociações.
É necessário que
as empresas preparem
suas equipes para que
elas sempre ajam de
forma profissional e
que transformem suas
atitudes positivas numa
coisa natural. Isso ajuda
as pessoas a pensarem
como profissionais e a
serem percebidos pelos
clientes. Somente atinge resultados brilhantes quem conhece
a arte e a ciência da profissão de vendas.
Por outro lado, torna-se importante
que os profissionais de vendas também
adotem atitudes para a sua capacitação,
independente da empresa em que trabalham. É necessário buscar, antes de
qualquer coisa, a ampliação de sua ima-

gem e a preparação profissional. Devem
administrar melhor o seu tempo, dedicando um pouco dele aos estudos, ao
conhecimento dos produtos e serviços,
à laboração de suas atividades de vendas
e, fundamentalmente, a aprender novas
formas e novas atitudes para facilitar o
seu relacionamento com os clientes.
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Sindinova consegue prorrogação de 4 meses
para cumprimento da NR-12

pós uma reunião realizada na
tarde da última segunda-feira
(11), no Ministério do Trabalho e
Emprego de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com a participação do Sindinova e a FIEMG, ficou definido o limite de
quatro meses para a execução da norma regulamentadora que define várias
adequações no ambiente de trabalho.
Para o Presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, o resultado não foi
o esperado, dado o esforço exercido pelo
Sindicato. “Lutamos muito para conseguir um prazo maior, mas tendo em vis-

ta que tínhamos 20, 30 e, no máximo,
45 dias para executar diversas adequações, o prazo de quatro meses tem sua
importância”, desabafa o presidente.
É importante destacar que não se
trata de uma prorrogação, como era
esperada pelos empresários, já que a
NR-12 já está em vigor e não é possível
alterá-la. “O que conseguimos foi à garantia de que não haverá fiscalização
neste período, então, nós colocaremos
todo nosso Parque Fabril dentro da
norma neste prazo”, finaliza Pedro.
A solicitação dos empresários era
FAÇA NEGÓCIOS NA MAIOR FEIRA
DE CALÇADOS DE MINAS GERAIS

que o prazo fosse prorrogado para dois
anos. O período foi definido através
de uma Assembleia realizada dia 08
de novembro no Espaço Sindinova. Na
ocasião, os mais de 400 empresários
presentes validaram a proposta apresentada pela equipe técnica da FIEMG,
que solicitava dois anos para todas as
adequações. Proposta que não foi aceita
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A NR-12 define várias referências
técnicas, princípios fundamentais e
medidas de proteção para garantir a
saúde e a integridade física dos traba-

lhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e
doenças do trabalho.
Consulte e veja como é fácil adquirir o seu lote!
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Relações Comerciais - Colunista convidado desta edição: Airton Manoel Dias
Palestrante Consultor de Empresas
E-mail: srdpvitor@gmail.com - (37) 3222-6690 / 9987-9192 / 8847-9204
ADSMARK
Administração e Serviços de Marketing Ltda. - Rua Dardanelos, 141, cj 121 São Paulo-SP CEP: 05468-010 Tel/Fax:3023-1996 CGC: 02531891/000138

RELAÇÕES COMERCIAIS: DE DENTRO PARA FORA DA EMPRESA
Entendo que relações comerciais são
formadas por todas as atividades que envolvem o relacionamento entre fabricantes/
vendedores com lojistas/compradores, que
formam o dia-a-dia no qual, falhas podem
ocorrer. O que não pode ocorrer é o encerramento de relações provocado por falhas
ocasionais, não solucionadas de forma adequada e rápida, ou tratadas com descaso,
com pouca seriedade. Se lojas não podem
mais viver com atrasos nas entregas, também, não admitem mais esperar por soluções demoradas. Quando um lojista liga
para o fornecedor buscando orientação, informação ou solução para um problema e o
atendimento prestado é de qualidade duvidosa, as relações comerciais começam a se
deteriorar. Enganam-se aqueles que acham
que relações comerciais são, apenas, aquelas realizadas pelo gerente, pelo diretor de
vendas, ou pelos representantes comerciais,
com os clientes da empresa. Na complexidade competitiva do mundo atual não há
mais espaço para amadores, pois mesmo
as empresas maiores e mais profissionais já
perceberam que:

Não mandam mais no mercado.
Que a força da produção não exerce mais
influência na decisão do lojista.
Que marcas e empresas são substituídas
num piscar de olhos.
Rapidez nas entregas e soluções imediatas
para pendências são importantes forças
competitivas.
Por isso essas empresas – mais profissionais – preparam de forma cuidadosa o atendimento que deve ser dado aos
clientes, começando pela própria telefonista, ou por quem atender ao telefone,
que ao identificar tratar-se de um cliente
deve dar prioridade máxima à chamada
repassando-a o quanto antes para quem
tiver conhecimento e autoridade para
prestar esclarecimentos e apresentar
soluções, ou seja, dar retorno imediato.
Esse alguém existe na sua empresa? Se
sim, essa pessoa tem autoridade para
solucionar pendências comerciais? Está
preparada para responder, para dar soluções, ou terá que anotar e ir de mesa
em mesa até que alguém se prontifique a
atender aquela situação “chata”, daquele

cliente “desagradável” (você ainda pensa
assim: “cliente desagradável”?). Ou você
ainda está naquela: “quem atender ao
telefone resolve a parada”! Obviamente
isso será feito por alguém sem qualificação e preparo mais adequado.
Nas empresas de menor porte, sem
recursos ou tamanho para justificar
a existência de uma administração de
vendas, o proprietário deve entender,
pelo menos, que uma única pessoa com
algum discernimento poderá cuidar internamente das relações com a equipe
de representantes e das relações com os
clientes da empresa. Relações essas que
representam oxigênio para o futuro da
empresa. Esse pequeno investimento na
contratação e preparo de alguém, assemelha-se a aquisição de uma nova máquina para a produção, só que ao invés
de produzir sapatos, esse investimento
produzirá relacionamentos positivos,
dos quais virão, como retorno, mais e
mais pedidos, dos mesmos clientes.
Mesmo parecendo ser tão fácil entender essa situação, é assustador verificar

e confirmar que a realidade do mercado
mostra um cenário estarrecedor, pois é
impressionante a quantidade de fabricas “deletadas” dos cadastros de fornecedores de centenas de lojistas, como
consequência dos péssimos serviços de
atendimento (visitação falha dos representantes, defeitos de fabricação, falta de
mercadoria, atraso nas entregas, problemas com transportadoras, cobranças e
bancos, etc. etc.etc.). Desleixo enorme e
total falta de visão de futuro!
Num mercado onde produtos e preços
são cada vez mais iguais, ou similares, os
serviços prestados estão fazendo toda a diferença na conquista da preferência do lojista.
Impossível querer relacionar uma lista de serviços sem começar pelo básico:
atendimento eficiente por parte da própria empresa. Sem isso a fidelidade tão
desejada e tão necessária do lojista começa a cair por terra e nem mesmo o melhor produto, o melhor representante, ou
a agradável simpatia do dono, darão jeito.
Boas vendas e não discuta relação
com seu cliente, discuta com sua equipe!

Economia - Colunista convidado desta edição: Gustavo Tomaz de Almeida
Professor da Faculdade de Nova Serrana

NOVAS OBRIGAÇÕES PARA ATENDIMENTO AO FISCO,
APLICADAS AS EMPRESAS DE NOVA SERRANA – PARTE 2

N

o último texto, escrevi sobre o
SPED Fiscal para empresas Simples Nacional, a retificação do
SPED Fiscal, o cancelamento extemporâneo de NF-e e a FCI. Neste, falarei
um pouco sobre a versão 3.0 da NF-e,
o SPED Folha de Pagamento e a confirmação de recebimento de NF-e pelo
destinatário:
- Versão 3.0 da NF-e: A partir de
01/12/2013 começam a valer os testes
para a nova versão da NF-e. Diversas
modificações foram realizadas e o contribuinte poderá utilizar esta versão

em produção a partir de 01/03/2014.
Sendo que, se o sistema da empresa
não ajustar-se até 01/12/2014, a indústria não mais conseguirá emitir NF-e,
já que nesta data o sistema da Receita
não receberá arquivos da versão 2.0, e
a empresa ficará impedida de efetuar
qualquer faturamento.
- SPED Folha de Pagamento:
A partir de 2014 começa a rodar um
novo SPED, relativo às informações do
setor de Recursos Humanos da empresa. Neste, deverão ser informados os
avisos prévios de rescisão e férias ex-

pedidos, as advertências e todo o detalhamento da folha de pagamento. Este
SPED aplica-se a todas as empresas,
ainda que comércio ou indústria, e ainda que optante pelo Simples Nacional.
- Confirmação de NF-e pelo
destinatário: Até então, as empresas
apenas tinham que emitir NF-e. Começou este ano a obrigatoriedade de
o destinatário confirmar que recebeu
ou recusou o documento fiscal e enviar uma declaração indicando esta
informação. O prazo varia entre 10 a
20 dias após a autorização do DANFE,

de acordo com cada obrigatoriedade.
Atualmente, o setor de combustível, tal
como postos de gasolina, está obrigado. Mas, como feito com a NF-e, em
breve certamente os demais seguimentos estarão enviando.
Diante de todas estas obrigatoriedades, resta então a importância da
ligação entre as indústrias aos seus
contadores, por meio dos escritórios,
para que na data da obrigatoriedade
estejam totalmente preparados para
estas novas obrigações.
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Sindinova busca ampliar mercado calçadista
Estudo de mercado prevê entrada do Polo de Nova Serrana na da Região Nordeste do país
O Estudo de Mercado da Região
Nordeste faz parte do Programa de
Apoio à Competitividade dos APLs
de Minas Gerais, que é realizado
pelo Governo de Minas, através da
Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, em parceira com
a FIEMG, SEBRAE-MG, Banco Interamericano de Desenvolvimento e
Sindinova, em uma Ação de Desenvolvimento de Novos Mercados para
o APL de Calçados de Nova Serrana.
A ação se deu em duas fases, em
um primeiro momento, as empresas
interessadas em participar enviaram
ao Sindinova um questionário, que
serviu de base para o mapeamento
feito pelos técnicos. A segunda fase,
realizada no dia 30 de Outubro, foi
a apresentação do diagnóstico desenvolvido através do mapeamento.
O processo ainda contará com outra
fase, que será a realização de uma
Rodada de Negócios, que será mais
uma atração da Fenova. Na ocasião,
um grande cliente, que foi identifica-
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do como estratégico para o APL, fará
atendimento individual a cada empresa participante, colocando frente
a frente o comprador e o fornecedor,
otimizando os negócios.
De acordo com o Presidente do

Sindinova, Sr. Pedro Gomes, o objetivo central da ação é ampliar a área
de atuação do Polo de Nova Serrana,
proporcionando às empresas penetrarem outros mercados. “O Sindinova disponibilizará um recurso

para trazermos os novos compradores identificados no estudo e assim
realizarmos esta Rodada, aproveitando o espaço da feira, que já é um
local propício para realizar novos
negócios”, enfatiza.

Entrevista
Tânia Aparecida de Carvalho Saldanha é sócia proprietária da Marina Carvalho, empresa nova-serranense que
emprega 80 funcionários, tem como carro chefe a produção de calçado feminino e completa 15 anos em 2014.
Tânia desenvolve suas próprias coleções e já fez vários cursos no Sindinova.
blema recorrente.

Tânia Aparecida de Carvalho, proprietário da Marina Carvalho

JS - Fale um pouco sobre sua história e trajetória no setor calçadista.
Desde criança vivo imersa no universo
do calçado. Meus pais já trabalhavam
com produção de sapato de couro e eu
dormia na pilha de couro. Há 25 anos,
meu marido, Geraldo Saldanha, e eu
começamos a trabalhar juntos, a fábrica fabricava tênis, que era o forte na
década de 80. Vimos a necessidade de
migrar pro feminino e há 15 anos criamos a Marina Carvalho, que hoje conta com o Rafael Peixoto como sócio.
JS – Quais as principais dificul-

dades enfrentadas nesse tempo de
mercado?
Quando fui fazer sandália achei difícil.
O sapato fechado é mais fácil, a sandália precisa de mais detalhes, um ponto
fora do quadro deixa o calçado torto.
Além disso, a sandália feminina se faz
em maior quantidade também. Outra
dificuldade que enfrentamos desde o
início da fábrica até hoje é a falta de
mão de obra qualificada. Infelizmente
o empresário contrata um funcionário
que não conhece muito do trabalho,
treina ele e quando ele está mais capacitado, sai da empresa. Esse é um pro-

JS – Qual o diferencial do seu produto?
Trabalhamos com calçado feminino
e focamos na qualidade. É preciso se
dedicar mais pra produzir feminino,
porque a concorrência é grande, por
exemplo, com o produto que vem do
Rio Grande do Sul, que faz um calçado
de boa qualidade com preço competitivo, então, quem não oferece um produto confiável, não conquista o mercado. Também buscamos desenvolver e
criar modelos originais, eu mesma desenvolvo e crio os modelos, mas busco
inspirações, é sempre necessário inovar. Outra coisa é o lançamento quase
mensal, o sapato feminino, exige uma
novidade constante.
JS – Faça um balanço do ano de 2013
e quais as expectativas para 2014?
Até o momento não podemos reclamar. Fechamos o ano todo com
pedidos e não precisamos parar a
produção por falta de pedidos, nem
ficamos com produto estocado.
Mas a expectativa para o próximo
ano não é tão boa, embora já estejamos pensando em novidades, como
o calçado infantil, que está sendo
estudado.

JS - Quais as novidades para a próxima estação? Algum item que merece destaque?
A aposta sem dúvida é a estampa de
bicho para o inverno. Essa tendência
já foi percebida através da Missão para
a Itália que o sócio da empresa, Rafael Peixoto, fez e buscou as novidades.
Faremos também sapato de bico fino e
bota de cano baixo.
JS – Quais as principais postos de
distribuição?
Temos clientes, principalmente, nos estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e em Minas também.
E ainda exportamos para Angola, que
é um país que se identifica muito com
nosso trabalho, principalmente por causa das cores e brilhos. Eles ainda pedem
algumas alterações e mistura de cores e
nós fazemos a sandália personalizada.
JS – Qual a relação da sua empresa
com o Sindinova?
O que sei sobre modelagem e design
aprendi no Sindinova. Fiz vários cursos que foram me ajudando a despertar
esse dom da criação e desenvolvimento de produto. Quero fazer ainda mais,
mas acho que é necessário pensar em
horários mais flexíveis para atender a
vários públicos.
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