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GIRO SINDINOVA

EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Em mais uma edição do Minas Trend, 
maior evento da moda mineira, o 
polo calçadista de Nova Serrana foi 

representado e mostrou sua capacidade 
produtiva e criativa. Tanto em antecipação 
de tendências quanto em potencial com-
petitivo, as marcas Bioritz, Eivizza, Floré e 

Júlia Mezzetti apresentaram seus produ-
tos a compradores e formadores de opi-
nião do setor.

Outro evento importante do perío-
do foi a Festa do Calçado, que agitou Nova 
Serrana e trouxe à cidade mais que en-
tretenimento: trouxe a esperança de que 

é possível realizar-se eventos pacíficos e 
com a qualidade que a cidade merece. Re-
alizada numa parceria entre o Sinidnova e 
a Unika Promoções e Eventos, a festa foi 
destaque pela organização e segurança. 
Com porte de evento de capital, nenhuma 
ocorrência relevante foi registrada.

O Sindinova realizou no dia 11 de ou-
tubro mais uma edição do Café 
Empresarial. O tema discutido no 

encontro foi a busca de estratégias cole-
tivas para a redução de custos e aumen-
to da competitividade. Ações como for-

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes da Silva, e o deputado 
estadual Fábio Avelar (PTdoB/MG) 

foram recebidos na manhã de 11 de ou-
tubro pelo secretário de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
Jairo José Isaac para tratar sobre as nor-
mas de fiscalização ambiental vigentes no 
estado. A legislação atual prevê autuação 
e multa caso as empresas, enquanto fisca-

mação de grupos de compras coletivas 
e cursos de capacitação em negociação 
foram avaliadas.

Participaram do Café Empresarial os 
representantes das marcas Selena Calça-
dos, Calçados Samuel, Blitzz, Kitikero, Peke-

lizadas, tenham uma quantidade superior 
de funcionários no início do processo de 
licenciamento. Por levar em consideração 
o número de funcionários das empresas, 
muitas delas são autuadas em função da 
grande movimentação de mão de obra, 
ocorrida pela sazonalidade da produção.

Foi discutida ainda a situação da 
Superintendência Regional de Meio Am-
biente, a Supram Alto São Francisco. Cen-

no Pé, Lynd e Via Vip. Criado pelo Grupo de 
Trabalho de Mercado e Imagem do Sindi-
nova, o Café Empresarial reúne os empre-
sários para discutir os principais problemas 
do setor calçadista. A próxima edição do 
encontro terá data marcada pelo GT.

tenas de empresas do polo calçadista de 
Nova Serrana aguardam o andamento de 
processos de Licenciamento Ambiental e 
o órgão não possui capacidade de aten-
der, em termos de estrutura e pessoal, a 
análise dos pedidos que chegam ao órgão 
diariamente. Isaac foi convidado pelo de-
putado para visitar as instalações da Su-
perintendência, que deve ocorrer ainda no 
mês de outubro.

MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS TERÃO
R$ 30 BILHÕES EM LINHAS DE CRÉDITO

CAFÉ EMPRESARIAL DISCUTE REDUÇÃO
DE CUSTOS NAS EMPRESAS

PRESIDENTE DO SINDINOVA LEVA QUESTÕES DE AUTUAÇÕES 
AMBIENTAIS AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Casos de centenas de empresas do polo calçadista de Nova Serrana foram discutidos

O governo federal lançou no dia 5 de 
outubro uma linha de crédito para 
que os micro e pequenos em-

presários possam pegar empréstimos de 
bancos públicos e privados e editou um 
decreto que facilita a exportação de bens 
pelas micro e pequenas empresas. As 
ações foram apresentadas pelo presiden-
te Michel Temer no Dia Nacional da Micro 
e Pequena Empresa, celebrado também 
no dia 5.

Pelo menos R$ 30 bilhões se-
rão disponibilizados a financiamentos de 
compra de máquinas e para a moderni-
zação do segmento, com o objetivo de 
aumentar a produtividade e retomar a 
confiança dos consumidores brasileiros 
nos pequenos negócios. De acordo com 
a secretaria especial da Micro e Pequena 
(Sempe), as operações vão envolver taxas 
de juros mais baixas e condições diferen-
ciadas oferecidas pelos bancos Bradesco, 
Itaú, Santander, Banco do Brasil, Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e Caixa Econômica Fe-
deral.

Já no campo das exportações, o 
secretário da Micro e Pequena Empresa, 
José Ricardo Veiga, assinou um decreto 
que institui a figura do chamado Operador 
Logístico para executar ações no exterior 
no lugar das micro e pequenas empresas. 

Com a mudança, que visa desburocratizar 
as ações, os procedimentos de exporta-
ção serão feitos por meio do operador e 
permitirá às empresas de pequeno porte 
finalizarem seus negócios como se esti-
vessem vendendo no próprio mercado 
nacional.

De acordo com José Ricardo Vei-
ga, uma instrução normativa da Receita 
Federal vai possibilitar a ação dos opera-
dores, que poderão abrir novos guichês 
para receber mercadorias dos micro e pe-
quenos empresários. Ele destacou que a 
intenção do governo é fazer que a expor-
tação seja “tão simples” como despachar 
uma mercadoria.

COLABORAÇÃO
Sobre as linhas de crédito, o se-

cretário informou que os bancos decidi-
ram colaborar com o governo “por acre-
ditarem” no sucesso dessas ações, mas 
disse que eles têm “total liberdade” para 
estipularem suas taxas e determinarem a 
quantidade de recursos a serem disponi-
bilizados. Dos valores, R$ 10 bilhões virão 
do Banco do Brasil, R$ 10 bilhões da Caixa 
e, de acordo com Veiga, o valor no total já 
“está extrapolando os R$ 30 bilhões”.

Segundo o secretário, os bancos 
sinalizaram ao governo a sinalização em 
reduzir em até 30% suas taxas, mas esses 

A Domac há mais de 20 anos oferece 
confiança, sempre acreditando 

no mais importante: você! 

NOSSO PRODUTO É AÇO, 
NOSSO FORTE É VOCÊ. DOMAC 

MÁQUINAS, FERRAMENTAS & FERRAGENS 

NO CAFÉ EMPRESARIAL, OS EMPRESÁRIOS BUSCAM SOLUÇÕES ÀS QUESTÕES DO SETOR CALÇADISTA.

ANTÔNIO AZEVEDO

ASCOM DEP. FÁBIO AVELAR

números, por uma questão de concorrên-
cia, serão anunciadas por cada um deles. 
“Hoje está se consolidando um exemplo 
claro da interação entre o poder público 
com a iniciativa privada. É a reivindicação 
de todos que faz o país crescer”, disse Te-
mer ao participar do evento.

Além do crédito e do chamado 
Simples Exportação, o governo pretende 
criar o projeto Instituição Amiga do Em-
preendedor, para possibilitar que univer-
sidades promovam atividades de orien-
tação, capacitação e assistência técnica 
a potenciais empreendedores de micro e 
pequenos negócios.

Ao participar do evento, o peque-
no empreendedor Lourenço da Cunha 
citou as dificuldades dos empresários ini-
ciantes para se adaptarem às burocracias 
de abertura e regularização dos seus ne-
gócios. “O projeto de capacitação vai nos 
ajudar bastante com essa questão que 
não tinha naquela época”, disse, mencio-
nando experiência em que sua primeira 
empresa durou apenas um ano.

Ao parabenizar os empreendedo-
res pela data, o presidente Michel Temer 
disse que os “milhões de micro e peque-
nos empresários transformam capacidade 
empreendedora em riqueza nacional”. “Os 
senhores são os campeões nacionais do 
crescimento, os campeões nacionais em 

emprego. O emprego é o mote principal 
do nosso governo”, disse.

MERCADO
Segundo dados da Sempe, 52% 

dos empregos formais no país são gera-
dos por pequenos negócios, que repre-
sentam atualmente 27% do PIB (Produto 
Interno Bruno – a soma de todas as rique-
zas produzidas no país). O governo avalia 
que o empreendedorismo vem crescendo 
no Brasil devido a possuir um mercado 
consumidor com 100 milhões de pessoas 
e ter jovens ocupando um percentual de 
52% das atividades.
Fonte: Agência Brasil

Em 2015, foram liberados

R$ 10.432.683,10 em crédito para

61 empresas de Nova Serrana.

De janeiro a setembro de 2016,

o valor liberado ultrapassa os

R$ 7 milhões e já contemplou

49 empresas.
AS AUTUAÇÕES DE CENTENAS DE EMPRESAS DO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA FORAM DISCUTIDAS COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, JAIRO JOSÉ ISAAC
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Dados elaborados pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Calça-
dos (Abicalçados) apontam que, 

em setembro, foram embarcados 10,4 
milhões de pares para o exterior, o que 
gerou US$ 84,7 milhões. Os resultados 
demonstram para uma estabilidade, 
com leve queda frente a agosto (-3,4%) 
e incremento de 3,6% na relação com o 
mesmo mês do ano passado. Com isso, 
os calçadistas acumularam 87 milhões 
de pares embarcados por US$ 702,5 mi-
lhões entre janeiro e setembro, resulta-
dos superiores tanto em dólares (+1,1%) 
quanto em pares (+0,5%) no comparativo 
com igual ínterim de 2015.

O presidente-executivo da Abi-
calçados, Heitor Klein, destaca que a 
instabilidade cambial segue impedindo 
um resultado melhor para os exporta-
dores. “No início do ano, esperávamos 
um desempenho positivo ao longo de 
2016. Com a instabilidade cambial pro-
vocada pela crise econômica e política 
brasileira, bem como as incertezas ma-
croeconômicas, acumulamos resulta-
dos negativos na primeira parte do ano. 
Agora, com o quadro um pouco mais 
definido, já podemos vislumbrar um 
resultado pouco superior ao de 2015, 
mas o quadro ainda é nebuloso”, ava-

lia o executivo. Segundo ele, a recupe-
ração tem sido puxada por mercados 
importantes, como os Estados Unidos 
e a Argentina, país que tinha uma de-
manda represada pela política protecio-
nista aplicada pelo governo de Cristina 
Kirchner entre 2012 e 2015.

 
DESTINOS

Entre janeiro e setembro o principal 
destino do produto brasileiro foram os Es-
tados Unidos, país que importou 9 milhões 
de pares por US$ 159,7 milhões, resultados 
superiores tanto em volume (+16%) quan-
to em dólares (+16,6%) na relação com 
igual período do ano passado. Com isso, 
os Estados Unidos responderam por qua-
se 23% do total gerado com exportações 
de calçados no período analisado.

A Argentina, que segue na segun-
da posição entre os destinos do calçado 
verde-amarelo, importou 7,3 milhões de 
pares por US$ 83,35 milhões, incremen-
tos de 17,8% em volume e 57% em receita 
gerada no comparativo com o acumulado 
dos nove meses do ano passado.

O único país a registrar queda no 
pelotão de frente dos principais destinos 
foi a França. Entre janeiro e setembro os 
franceses importaram 6 milhões de pa-
res por US$ 40 milhões, quedas de 3,5% 

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS GERAM US$ 84,7 
MILHÕES EM SETEMBRO

e 2,8%, respectivamente, no comparativo 
com o mesmo período de 2015.

 
RS É O MAIOR EXPORTADOR

O Rio Grande do Sul segue sendo 
o maior exportador de calçados do Bra-
sil. Entre janeiro e setembro os gaúchos 
exportaram 20,5 milhões de pares que 
geraram US$ 313,5 milhões, resultados 
superiores tanto em pares (+46%) quanto 
em receita (+17%) no comparativo com o 
ano passado. Com isso, o Estado respon-
deu por quase 45% do total gerado com 
exportações de calçados no período.

O Ceará foi o segundo destino no 
período. Nos nove meses os cearenses 
exportaram 32,5 milhões de pares que 
geraram US$ 180,56 milhões, queda de 
5,4% em pares e incremento de 1% em 
dólares no comparativo com igual perí-
odo de 2015.

São Paulo apareceu na sequ-
ência com 7 milhões de pares embar-
cados por US$ 80,85 milhões, quedas 
tanto em pares (-2,6%) quanto em re-
ceita (-14,5%) no comparativo com o 
acumulado do ano passado.

 
IMPORTAÇÕES

Com a desvalorização de 23% ao 
longo do ano, o câmbio, ao mesmo tem-

po em que prejudica a competitividade 
dos exportadores, vem abrindo mais es-
paço para as importações de calçados. No 
mês de setembro, entraram no Brasil 2,3 
milhões de pares pelos quais foram pagos 
US$ 43 milhões, resultado 7,5% superior 
ao auferido no mesmo mês do ano pas-
sado. Se comparado ao mês de agosto, o 
número é 28,5% maior. Com o resultado 
de setembro, no acumulado entraram no 
País 18,35 milhões de pares pelos quais fo-
ram pagos US$ 273,58 milhões, números 
menores tanto em volume (-34%) quanto 
em valores (-33,7%) na relação com igual 
ínterim de 2015.

As principais origens das importa-
ções no período foram Vietnã (8,3 milhões 
de pares por US$ 152,23 milhões, quedas 
de 35% e 32%, respectivamente), Indoné-
sia (3,2 milhões de pares por US$ 58 mi-
lhões, quedas de 42,2% e 42,5%) e China 
(5,2 milhões de pares por US$ 30 milhões, 
quedas de 6,4% e 21,6%).

Em partes de calçados – cabedais, 
palmilhas, saltos, solas etc – foi importado 
o equivalente a US$ 33,3 milhões, 30,5% 
menos do que o registro acumulado en-
tre janeiro a setembro do ano passado. As 
principais origens foram China, Paraguai e 
Vietnã.
Fonte: Abicalçados

19º MINAS TREND RESSALTA A MODA
DE NOVA SERRANA PARA O MUNDO

Polo calçadista foi representado no evento por quatro marcas

“Aqui Se Cria”: este foi o tema 
do 19º Minas Trend, que acon-
teceu no período de 4 a 7 de 

outubro, no Expominas, em Belo Ho-
rizonte. Com a proposta de ressaltar a 
internacionalização da moda mineira, o 
evento promoveu os lançamentos do 
setor para a temporada Outono Inverno 
2017. De acordo com informações da or-
ganização do Minas Trend, foram creden-
ciados 600 compradores e três mil ca-
dastrados, vindos de todas as regiões do 

Brasil. Além de compradores nacionais, 
os compradores internacionais também 
são convidados, através de um programa 
desenvolvido pela FIEMG.

NOVA SERRANA
O polo calçadista de Nova Serrana 

foi representado no 19º Minas Trend pelas 
marcas Biaritz, Eivizza, Floré e Júlia Mez-
zetti, em estandes coletivos organizados 
pelo Sindinova. A estreante Eivizza mudou 
o perfil de seus produtos e teve as expec-

tativas superadas. “O Minas Trend projetou 
a nossa marca a compradores mais ali-
nhados à nossa nova proposta. Foi uma 
ótima estreia”, declara Angelo Sousa, ge-
rente comercial da marca.

Participante de mais uma edição, a 
marca Floré aposta no Minas Trend como 
forma de divulgação estratégica. “É sem-
pre bom participar do Minas Trend, pois di-
vulgamos a marca a novos públicos. Além 
disso, o evento antecipa muitas tendên-
cias e podemos estudá-las para coleções 

futuras”, explica a diretora administrativa 
da marca, Gabriela Martins.

Antecipando tendências e apro-
ximando fabricantes e lojistas, o Minas 
Trend é realizado pelo Sistema FIEMG e 
é, hoje, a principal plataforma de geração 
de negócios do setor de moda no Brasil 
e ocorre duas vezes ao ano. A 20º edi-
ção, que apresentará os lançamentos da 
temporada primavera verão 2017, tem re-
alização prevista para o mês de abril do 
próximo ano.

EDIMAR GÓISEDIMAR GÓIS

AS MARCAS BIARITZ, EIVIZZA, FLORÉ E JÚLIA MEZZETTI REPRESENTARAM O POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA NO 19º MINAS TREND
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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.

Nova Serrana aguardava os dias 7 
e 8 de outubro com ansiedade. 
Numa parceria entre o Sindinova e 

Unika Promoções e Eventos, de Belo Ho-
rizonte, a Festa do Calçado voltou a ser 
realizada após mais de 10 anos e com a 
proposta de ser um evento diferenciado. 
Para Pedro Gomes da Silva, presidente do 
Sindinova, o retorno da Festa do Calçado 
marca as comemorações dos 25 anos da 
entidade. “Temos, ao longo dos anos, de-
fendido, na medida do possível, os direitos 
das nossas indústrias e o trabalho de nos-
sos colaboradores. Esperamos que Nova 
Serrana continue sendo um grande polo 
calçadista do Brasil e a Festa do Calçado 
vem trazer momentos de alegria e des-
contração. Nova Serrana merece”, frisou 
Gomes.

Para Rodrigo Cheiricatti, diretor da 
Unika Promoções e Eventos, a ideia é fir-
mar o evento no calendário da cidade. “A 
realização da Festa do Calçado nos deu a 
certeza de que o povo de Nova Serrana 
é carente de grandes eventos e que pre-
cisamos trazer, nas próximas edições, a 
mesma qualidade que apresentamos esse 
ano. Ainda em outubro já começamos a 

trabalhar na edição de 2017, sondando 
com a população o que eles esperam para 
o próximo ano e firmando parcerias com o 
comércio e empresariado da região”. Chei-
ricatti ainda falou sobre a estrutura ofere-
cida. “Trouxemos o que há de melhor em 
estrutura para Nova Serrana, como telão 
de LED de alta resolução, equipamentos 
de som de última geração. Além disso, 
procuramos trazer artistas de grande re-
conhecimento do público”, explica.

O agente de atendimento Edgar 
Zeferino Rodrigues foi apenas na sexta-
-feira e aprovou a festa. “Foi muito bem 
organizada. Sem dúvidas estarei nos pró-
ximos, inclusive com minha família, pois 
me senti seguro durante todo o evento”, 
garante. Stephanie Michelini, assistente de 
cobrança, também elogia a Festa do Cal-
çado. “Gostei muito da estrutura da festa. 
Os shows escolhidos foram muito bons. 
Tomara que em 2017 seja ainda melhor!”, 
espera. O analista contábil Fernando Fon-
seca ressaltou o nível do evento. “Em 
momento algum vi confusões ou filas. Me 
senti numa festa bem organizada, como 
os eventos realizados nos grandes cen-
tros”, compara.

SEGURANÇA
Uma das grandes expectativas da 

Festa do Calçado foi a segurança que o 
evento ofereceria aos participantes. Chei-
ricatti afirma que a preocupação com o 
bem estar das 10 mil pessoas que apro-
veitaram a festa durante os dois dias foi 
considerada durante toda a organização. 
“Mesmo sabendo do histórico da segu-
rança da cidade, entendemos que Nova 
Serrana tem um povo pacífico, por isso 
não reduzimos esforços para garantir que 
as pessoas do bem pudessem desfrutar 
com toda tranquilidade os dois dias de 

evento. Não houve ocorrências relevan-
tes registradas pela equipe de seguranças 
nem pela Polícia Militar, que estava nas 
imediações o tempo todo”, declara.

ATRAÇÕES
Na sexta-feira 7, a noite começou 

com show da dupla Nando e Fernando. 
Em seguida, a dupla Matheus e Kauan, 
sucesso do momento, assumiu o palco 
com seus hits “O nosso santo bateu” e 
“A rosa e o beija-flor”. No sábado 8, o 
primeiro show foi da dupla Jean Victor 
e Matheus. Saindo da linha sertaneja, 
DJ Dennis botou o Centro de Conven-
ções para dançar até o chão, ao som 
de vários sucessos do funk, como “Ma-
landramente”, “Soltinha” e “Ela se joga”. 
Encerrando a Festa do Calçado, o cantor 
Juninho Mattos retomou o ritmo serta-
nejo e manteve a animação do público 
madrugada afora.

FESTA DO CALÇADO É DESTAQUE PELA 
ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA

Durante os dois dias do evento, nenhuma ocorrência policial de relevância foi registrada

EM UM SHOW COM MUITA ANIMAÇÃO, O FUNK DE DENNIS DJ NÃO DEIXOU NINGUÉM PARADO NO SÁBADO

A DUPLA MATHEUS E KAUAN EMBALOU A NOITE DE SEXTA COM SEUS HITS SERTANEJOS

FESTA DO CALÇADO

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA

Fui com toda a minha família nos dois
dias da festa e constei que a Festa do
Calçado retornou em grande estilo.

 Parabéns ao Sindinova pelo evento e à 
Unika Promoções pela organização!
Cintia Soares, diretora da Via Vip

Parabéns a toda a equipe do Sindinova e 
da Unika pela Festa do Calçado. Estava 
tudo muito bom, excelente organização.

André Augusto, proprietário
da Ámery Shoes

A festa foi muito bem organizada, com 
a equipe de segurança bem reforçada e 
as atrações foram muito bem escolhidas. 
Espero que em 2017 seja ainda melhor!

Pollyana Keroline,
proprietária da Detony
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ASSINTECAL LANÇA IAPC DE SEGURANÇA

A Associação Brasileira de Empresas 
de Componentes para Couro, Cal-
çados e Artefatos (Assintecal) acaba 

de lançar o IAPC de segurança. O IAPC Se-
gurança é um desdobramento da pesquisa 
IAPC – Índice Assintecal Produção Calça-
dista, que monitora mensalmente a produ-
ção específica de calçados de segurança.

O primeiro relatório do IAPC de Se-
gurança, lançado em agosto de 2016, foi 
formado por empresas do segmento dos 
estados de MG, PR, RS, SC e SP.

O índice permite a análise da evo-

lução da produção acumulada no ano cor-
rente com relação ao ano anterior e da va-
riação do mês em relação ao mês anterior.

COMO FUNCIONA?
No primeiro dia útil de cada mês, 

um e-mail é disparado para os calçadistas 
de segurança participantes, solicitando os 
pares produzidos no mês anterior e a ex-
pectativa para o mês seguinte.

Então, os dados brutos coletados 
são transformados em índices e tratados 
com exclusividade pela UNISINOS (Uni-

versidade do Vale do Rio dos Sinos), sem 
qualquer tipo de divulgação de nomes ou 
valores absolutos de produção ao mercado.

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS
- Comparar o desempenho da sua 

empresa em relação ao desempenho ge-
ral do mercado de segurança;

- Agilidade na tomada de decisão, 
pois possibilita ajustes na programação da 
empresa de acordo com o desempenho 
setorial;

- Panorama do mercado em cada 

polo de produção; e
- Credibilidade e total sigilo da UNI-

SINOS na condução e manipulação dos 
dados. 

Se você é calçadista e deseja re-
ceber o estudo, basta responder a sua 
produção no mês anterior e a expectativa 
para o próximo mês para o e-mail iapc@
assintecal.org.br. Para as empresas de 
componentes para calçados, interessadas 
no estudo, entrem em contato através do 
e-mail relacionamento@assintecal.org.br.
Fonte: Assintecal

O Conselho Consultivo da GDS – 
Global Destination for Shoes & 
Accessories, mostra alemã que 

ocorre duas vezes ao ano em Düsseldorf, 
definiu os períodos dos eventos para 2017. 
A principal mudança é a transferência da 
edição que apresenta o verão, cujas últi-
mas três edições ocorreram fim de julho e 
agora passam a ocorrer em setembro, de 
domingo a terça-feira, mais próximo da 
estação em curso.

O setor calçadista continua em 
movimento: o comportamento dos con-
sumidores está mudando e a feira tem de 
reagir a essas mudanças, explica Werner 
Matthias Dornscheidt, Presidente e CEO 
da Messe Düsseldorf: “Três anos atrás nós 

Jornalista, empresária e consultora de 
moda, Gloria Kalil se dedica à consultoria 
de estilo e negócios em moda e com-

portamento. Nos anos 1980, foi diretora de 
uma das mais famosas marcas de moda do 
país, a Fiorucci. Autora de diversos livros, to-
dos best-sellers, ela iniciou a carreira como 
jornalista de moda na editora Abril.

Sempre acompanhando os princi-
pais eventos de moda no Brasil e no mun-
do, Gloria Kalil também participou das duas 
primeiras edições do SENAI Brasil Fashion. 
O projeto, promovido pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial (SENAI), 
apresenta mini-coleções desenvolvi-
das por estudantes de moda orientados 
por grandes nomes do mundo da moda 
como Ronaldo Fraga, Lino Villaventura e 
Alexandre Herchcovitch. O próximo desfile 
do SENAI Brasil Fashion está marcado para 
novembro, dentro da programação da 
Olimpíada do Conhecimento, em Brasília.

Em entrevista à Agência CNI de Notí-
cias, Gloria Kalil fala sobre a crise no setor de 
moda, moda sustentável e a produção atual 
de notícias sobre o tema. Leia na íntegra:

Como você avalia a situação da indústria 
da moda brasileira?

A indústria no Brasil, de uma ma-
neira geral, está enfrentando dificuldades, 
e a moda não escapa disso. Na verdade, a 
indústria da moda está sofrendo há muito 
tempo. O primeiro grande tranco foi em 
1990, quando o então presidente Collor 
abriu, de um dia para o outro, a impor-
tação para o Brasil. Era evidente que não 
poderia haver um protecionismo absurdo 
com a indústria. Mas era evidente, tam-
bém, que isso não podia ter sido feito de 
um dia para o outro. Deveria ter anuncia-
do as mudanças, por exemplo, para daqui 
um ano, disponibilizando linhas de finan-
ciamento para modernização dos parques 
industriais, para só depois fazer a abertura. 
Mas não, tudo foi feito repentinamente e, 
como resultado, muitas indústrias têxteis 

concordamos que o comércio e a indústria 
teriam a GDS como uma plataforma de 
comunicação e informação em encontros 
anteriores – mantendo o mesmo esta-
do que antes. Muitas coisas aconteceram 
nesse meio tempo e o mercado de cal-
çados é altamente dinâmico. Com quem 
quer que você fale: todos confirmam que 
o mercado é governado por uma grande 
insegurança. Mesmo que as necessidades 
dos operadores individuais de mercado 
variem muito, uma visão surgiu claramen-
te nas conversas com o círculo de con-
sultores: O setor pretende ter uma forte 
GDS internacional. Há vários objetivos a 
serem alcançados: a GDS continua sen-
do uma base importante para a troca de 

fecharam por falta de competitividade. 
Conclusão: hoje praticamente não existe 
matéria-prima nacional, não temos pano 
no Brasil, isso porque quase todas as con-
fecções trabalham com tecidos estrangei-
ros. A indústria começou a sofrer naquela 
época e sofre hoje, como todas as ou-
tras, por falta de clientes, de dinheiro, por 
todos os problemas econômicos que es-
tamos passando. Além disso, nós temos 
impostos pesadíssimos, um câmbio que 
às vezes é favorável, às vezes não, e leis 
trabalhistas e alfandegárias obsoletas.

Neste cenário, nossas marcas conseguem 
concorrer no exterior?

Claro que não. Nós não temos ne-
nhuma marca brasileira bem sucedida no 
exterior. Essa é outra ilusão. O Brasil está 
exportando para onde? Que moda? Qual 
é a marca brasileira conhecida lá fora? Não 
existe isso. Pergunte para qualquer pes-
soa em Paris ou Nova York qual é a marca 
de moda brasileira conhecida. Só há uma: 
Havaianas. Já foram feitas várias tentati-
vas, mas não existe nenhuma marca de 
moda brasileira conhecida fora do país. 

Você acompanhou eventos importantes 
de moda como o Minas Trend, São Paulo 
Fashion Week e Fashion Rio. Onde estão 
surgindo as criações inovadoras? 

Todas as regiões estão passando 
por renovações. O problema é que nós 
temos um quadro de produção muito 
pequeno. Temos grandes e boas marcas, 
mas nem todas estão bem. Elas estão 
fazendo o que podem para sobreviver e 
trabalhando, aliás muito bem. Algumas 
conseguem se manter, mas muitas fe-
charam.

A preocupação com a moda sustentável 
chegou para ficar?

Eu acho que isso é um caminho. É 
algo que será praticamente obrigatório no 
futuro. Mas, por enquanto, é uma deman-

informações. Tendo em vista a mudança 
do mercado, o setor também sente que é 
importante ter a GDS mais próxima da es-
tação. É por isso que decidimos em con-
junto com o Conselho Consultivo realizar 
a GDS Verão 2017 no início de setembro. 
Além disso, a feira será realizada de do-
mingo a terça-feira, a fim de acomodar 
também os varejistas de menor porte”. 

Dornscheidt não considera um 
obstáculo o fato de que as datas da GDS 
possam colidir com a agenda de eventos 
do extremamente ocupado centro de ex-
posições Messe Düsseldorf: “O lema da 
Messe Düsseldorf é: Nós somos um par-
ceiro confiável para a indústria. Portanto, 
vamos reagir de maneira corresponden-

da muito reduzida por grupos com cons-
ciência ecológica. Para a grande maio-
ria isso não quer dizer nada, até porque 
é uma roupa mais cara. Evidentemente 
que a sustentabilidade é importantíssima, 
mas enquanto não for obrigatório, não vai 
funcionar. É igual ao cinto de segurança. 
É uma necessidade, mas as pessoas só 
passaram a usar depois que virou lei e co-
meçou a dar multa. 

O seu site de moda, um dos pioneiros da 
área, está no ar há 15 anos. Mas, hoje 
em dia, há uma explosão de sites e blo-
gs sobre o assunto. Virou moda falar de 
moda?

Na realidade virou moda dar palpite 
em moda. Mas moda propriamente dita já 
esteve muito mais na moda como objeto 
de desejo do que hoje. A explosão de de-
sejo de moda começou nos anos 1980 e 
foi até os anos 2000. Eu tive uma grande 
indústria de moda nos anos 1970 e 1980, a 
Fiourucci. As pessoas de todas as classes, 
de office-boy até o playboy, se matavam 
para ter um jeans Fiourucci. Hoje ninguém 
mais briga para ter roupa, todos querem 
um celular, por exemplo. Ou seja, as pes-
soas estão mais ligadas nos eletrônicos. 

Como esse aumento no número de pes-
soas falando e escrevendo sobre moda 
interfere no setor?

Nós temos muita coisa: sites, re-
vistas, televisão e as próprias blogueiras, 
que são grandes difusoras do mercado. 
Para esse momento de dificuldade da 
economia, elas são grandes vendedoras. 

temente flexível e ativamente cogerir a 
mudança no setor do calçado, embora 
isso possa significar que provavelmente 
teremos que optar por outro local”.

Messe Düsseldorf irá publicar mais 
informações e detalhes sobre a edição de 
verão da GDS no início de dezembro.

Na GDS realizada de 7 a 9 feverei-
ro, Messe Düsseldorf espera mais de 700 
marcas expondo as suas coleções inter-
nacionais nos três universos: HIGHSTRE-
ET, POP UP e STUDIO. Além disso, haverá 
uma programação informativa de tendên-
cia. Tag it! será realizada simultaneamente 
com a GDS, com aproximadamente 150 
expositores.
Fonte: GDS

Podem não ser as melhores críticas, mas 
são influenciadoras e há algumas que re-
almente sabem o que estão falando. E, 
claro, tem gente que acha que entende 
de moda, outros que não sabem nada, 
mas vai ter gente achando que ela sabe. 
Tem muita gente sem noção do que está 
escrevendo. 

A moda é para todos?
Com certeza. Nunca houve tanta 

oferta de estilos diferentes de moda para 
todos os estilos de pessoas. Hoje em dia, 
o difícil é dizer que tem uma tendência. 
Por exemplo, eu assisto ao Minas Trend, 
São Paulo Fashion Week e lançamentos 
no Rio. Com isso, os leitores me pedem 
uma lista de tendências, só que isso está 
ficando impossível porque tudo continua 
na moda. Se me perguntar qual saia está 
na moda, eu vou dizer que tem micro, 
mini, tem pelo joelho, tem midi e tem lon-
ga, então qual é o seu estilo? Porque ofer-
ta tem pra tudo. 

Afinal, o que é ter estilo?
A diferença entre moda e estilo é 

a seguinte: moda é oferta, estilo é esco-
lha. Hoje, se você quer ser funk ostenta-
ção, tem roupa para isso. Se quer se vestir 
sexy, tem. Também há opções para quem 
quer se vestir moderno ou ficar mais dis-
creto. A moda oferece todas as possibili-
dades, o estilo vai determinar a sua esco-
lha. Você vai escolher o que te representa. 
Estilo é uma escolha consciente diante de 
todas as ofertas da moda.
Fonte: Portal da Indústria

GDS VERÃO 2017 OCORRERÁ EM SETEMBRO

MODA É OFERTA, ESTILO É ESCOLHA,
DIZ GLORIA KALIL

Autora de diversos livros, a empresária e consultora de moda fala sobre a crise no setor,
a produção brasileira e a ausência de marcas do país no mercado internacional
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1. Gostar, gostar e gostar de pessoas:
É imprescindível gostar de gen-

te, de ajudar e inspirar as pessoas, de se 
relacionar levando soluções e ideias que 
melhorem a vida dos clientes. É preciso 
gostar do produto que vende e conhecer 
bem o que vai oferecer, afinal, ninguém 
ama aquilo que não conhece.

2. Perguntar, perguntar e perguntar:
Saber perguntar para entender 

e só depois atender a real necessida-
de do cliente é a forma mais efetiva de 
proceder. Alguns vendedores não se 
sentem à vontade para fazer perguntas 
e alegam que os clientes não apreciam 
esta prática.

3. Escutar, escutar e escutar:
Escutar mais e falar menos. Com o 

passar do tempo, o profissional de vendas 
que atua com excelência evoluiu e apren-

deu que não adianta mais falar, falar, falar 
e vencer o cliente pelo cansaço ou com 
alguma mentira. Ele precisa dizer a ver-
dade e escutar para descobrir a melhor 
sugestão para apresentar.

4. Treinar, treinar e treinar:
Treinar continuamente. Antiga-

mente, um vendedor fazia meia dúzia de 
cursos e, com algum tempo de trabalho, 
já se apresentava como expert.

5. Superar, superar e superar:
Superar as metas, pois elas existem 

para serem ultrapassadas. Quer distinguir 
um vencedor de um perdedor? Pergunte 
o motivo do seu insucesso. Os medíocres 
fogem da responsabilidade e atrelam seu 
insucesso a fator externo, já os verdadei-
ros campeões olham para dentro de si e 
buscam internamente uma forma de apri-
morar e vencer.
Fonte: Jornal Exclusivo

CINCO CONDUTAS ASSERTIVAS DO
VENDEDOR CONTEMPORÂNEO

Quais pontos asseguram que a em-
presa tenha realmente um forte 
sistema de gerência de vendas e 

não apenas um amontoado de ações des-
conexas oriundas da correria do dia-a-dia?

Abaixo apresento algumas ações 
que precisam ser implementadas para 
que se passe do “achismo” ao profissio-
nalismo gerencial em vendas. 

01. Os Gerentes de vendas precisam trei-
nar vendedores rotineiramente. Infeliz-
mente, muitos não fazem isto. Passam a 
bola para o “RH”, como se pudessem se 
desfazer dessa responsabilidade inerente 
à sua função. Não é realista esperar que 
vendedores ajam de maneira profissional 
se os gerentes não os apóiam com trei-
namento e desenvolvimento profissional. 
Todo o dinheiro gasto em treinamento de 
vendedores é jogado fora se não existir 
apoio efetivo da gerência no dia-a-dia. 
Para que os vendedores levem treina-
mento a sério, é fundamental que os ge-
rentes dêem o exemplo.

02. Os Gerentes de vendas eficazes re-
únem-se, em separado, com cada um 

motivam totalmente o vendedor. “Tentar”, 
no começo, é suficientemente bom. Re-
compense o esforço inicialmente e depois 
gradualmente passe a enfatizar resulta-
dos.Lembre-se que esforços vem antes 
de resultados. 

05. Encontrar um sistema de remuneração 
de vendedores adequado ao seu negócio 
é uma verdadeira arte. O que você quer 
que a remuneração do vendedor faça? 
Quais comportamentos deseja reforçar? 
Você o está recompensando por volu-
me de vendas mais lucrativas? Algumas 
empresas sabotam seus próprios resul-
tados com remuneração inadequada. Por 
exemplo, você está tão preocupado em 
abrir novos clientes que se esquece de re-
compensar vendedores que conseguem 
manter uma boa carteira. Você premia por 
bom atendimento ao cliente? Como? Inibe 
seus vendedores, estabelecendo um “teto 
máximo” no que eles podem ganhar? 
Como se sente quando um vendedor de 
sua equipe consegue, eventualmente, ga-
nhar mais do que você?

06. Os Gerentes de vendas têm que fa-

dos vendedores para planejar as vendas 
aos clientes. Nessas reuniões, os gerentes 
ensinam o vendedor a pensar estrategi-
camente. Os dois discutem viabilidade e 
potencial dos clientes, hoje e no futuro. 
Estabelecem padrões de desempenho de 
vendas para cada cliente, mecanismo de 
controle e táticas de vendas para imple-
mentar a estratégia.

03. Os Gerentes de vendas são como téc-
nicos de futebol. Devem ir a campo com os 
vendedores para observar o seu desem-
penho e ajudá-los com “feedback”. Aquele 
relatório mensal de vendas que se lê no 
escritório contém apenas resultados nu-
méricos. Claro que são importante mas só 
com números frios é difícil avaliar a eficácia 
dos esforços do vendedor. Indo a campo, 
o gerente obtém uma perspectiva mais re-
alista do que está acontecendo lá na linha 
de frente: esforço comparado a resultados. 

04. Os Objetivos de vendas são cruciais 
para o sucesso. Expectativas realistas dos 
gerentes funcionam como combustível 
para os vendedores, pois são energiza-
dos. Por outro lado, cotas irrealistas des-

7 PONTOS A PONDERAR NA GERÊNCIA DE VENDAS
zer prospecção também. Querem que os 
vendedores encontrem novos clientes. 
Mas como motivá-los ensiná-los a fazer 
isto se os próprios gerentes não o fizerem? 
Muitos gerentes esperam que a necessi-
dade torne impreterível a prospecção de 
novos negócios. Mas que tipo de decisões 
tomará se estiver contra a parede, pres-
sionados porque seus atuais clientes não 
compram o suficiente?

07. Os Gerentes de vendas têm que pro-
curar e selecionar vendedores. Não po-
dem esperar a “ vaga “. Mais uma vez, 
como ítem 6, se você perder um vende-
dor ou representante, ficará contra a pa-
rede se não houver feito a prospecção de 
novos talentos. Além disto, é muito salutar 
que os vendedores saibam que você pos-
sui um cadastro de bons candidatos. 

É ilusão acreditar que apenas uma 
liderança carismática assegura a conti-
nuidade do sucesso em vendas. Só um 
sólido sistema gerencial de vendas pode 
fazer isto. Que tal iniciar esse debate na 
sua companhia agora mesmo, usando os 
pontos acima descritos.

ricardoacaoempresarial@gmail.com

Mestre em Administração
Consultor, Coach e Professor de MBA da FGV e FDC
E-mail: ricardo@acaoempresarial.com.br

Colunista: Prof. Ricardo Moreira
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