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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

A última edição do Jornal Sindino-
va em 2015 traz em suas páginas 
matérias e artigos que ressaltam 

a importância de se trabalhar com exce-
lência e tendo como foco a qualidade e o 
constante aprendizado. Encerramos um 
ano difícil comercialmente, o que deixa 
ainda mais clara a lição de que é preciso 
buscar cada vez mais tais valores.

Termina no dia 31 de dezembro o 
prazo para obtenção da Certifica-
ção de Fornecedores da Associação 

Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX). Cria-
da em 2000, a certificação garante que 
os fornecedores de seus associados tra-
balhem com boas práticas de responsa-
bilidade social e relações do trabalho. Ela 
prevê também a realização de auditorias 
independentes para monitorar práticas, 
compromissos e aspectos de gestão liga-
dos a temas como trabalho infantil, traba-
lho forçado ou análogo ao escravo, saúde 

A partir de 1º de dezembro as em-
presas do setor financeiro estão 
obrigadas a declarar informações 

relativas às suas operações financei-
ras para o governo com a e-Financeira, 
obrigação acessória instituída pela Recei-
ta Federal através da Instrução Normati-
va nº 1.571/2015. Bancos, seguradoras e 
corretoras de valores, dentre outras, são 
responsáveis por prestar tais informa-
ções à Receita Federal. Para obter maior 
racionalidade e possibilitar a extinção de 

Para 2016, são muitas as expec-
tativas e, também, oportunidades: apri-
moramento de mão de obra, através de 
cursos técnicos; melhoria nos processos, 
através da obtenção de certificações e 
nos investimentos estratégicos; e a rein-
venção da forma de se vender, olhando 
toda a cadeia produtiva de forma criativa 
e prestando cada vez mais atenção às 

e segurança do trabalho, entre outros.
Na empresa Kitikero, certificada há 

três meses, o processo rigoroso e buro-
crático valeu a pena. “Grandes magazines 
se preocupam com as relações de tra-
balho que os fornecedores mantêm com 
seus funcionários. Estar de acordo com as 
normas garante aos fabricantes um im-
portante diferencial ao fechar contratos 
com eles”, explica a gerente Cristina Ro-
drigues. O gerente contábil da Lynd Cal-
çados, Daniel Carlos Silva Mendonça, está 
à frente do processo na empresa, iniciado 

outras obrigações atualmente vigentes, a 
e-Financeira terá novos módulos, imple-
mentados de forma gradual pela Receita, 
com vistas a descontinuar, já em 2016, a 
Declaração de Informações sobre Movi-
mentação Financeira (Dimof).

Tendo por objetivo aumentar o 
rigor na fiscalização, as movimentações 
de baixo valor também serão declaradas 
pela e-Financeira. Entram nessa catego-
ria todas as transações que ultrapassem, 
mensalmente, a quantia de 2 mil reais 

necessidades do consumidor.
Resultados serão sempre impor-

tantes, mas é necessário ao empresário, 
agora, manter o otimismo e trabalhar 
com ainda mais afinco. E o Sindinova 
propõe parceria constante nessa jornada, 
em busca da excelência que é tão pe-
culiar ao nosso polo - o terceiro maior 
do país.

em setembro, e reforça a importância da 
certificação: “com ela, além de atender-
mos aos grandes lojistas, garantimos a 
melhoria contínua em nossos processos, 
visando futuras auditorias e recertifica-
ções”, ressalta.

A ABVTEX representa as principais 
redes do varejo nacional que comercializam 
vestuário, bolsas e acessórios de moda, 
além de cama, mesa e banho, com 15% de 
seus associados responsáveis pelas vendas 
do varejo nacional. Mais informações em 
http://www.abvtex.org.br/certificacao.

para pessoa física e 6 mil para pessoa ju-
rídica. A transmissão dos dados deve ser 
acompanhada do nome, nacionalidade, 
residência fiscal, número de conta, CPF ou 
CNPJ, Número de Identificação Fiscal (NIF) 
e o nome da empresa. A e-Financeira de-
verá ser transmitida através do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED), po-
dendo ser comparada com a movimenta-
ção fiscal das empresas pelas várias ad-
ministrações tributárias (Federal, Estadual 
e Municipal).

FÁBRICAS BUSCAM EXCELÊNCIA
EM CERTIFICAÇÃO DA ABVTEX

NOVA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
AUMENTA FISCALIZAÇÃO EM
TRANSAÇÕES FINANCEIRAS
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GESTÃO ESTRATÉGICA É TEMA DE
PALESTRA NO ESPAÇO SINDINOVA

Escritório belorizontino falará aos empresários do polo

O Espaço Sindinova apresentará no 
dia 30 de novembro a palestra 
“Como alavancar a performance 

da sua empresa por meio da gestão es-
tratégica”, ministrada pelos diretores da De 
Fato Inteligência em Negócios, Flávia Na-
ves, Daniela Frota e Antônio Augusto Star-
ling. A palestra é direcionada aos associa-
dos do Sindinova e demais empresários 
que queiram conhecer novas ferramentas 
e metodologias de gestão para enfrentar 
o cenário que está previsto para 2016.

Focado em gestão estratégica e 
inovação, o escritório da belorizontina De 
Fato Inteligência em Negócios desenvol-

ve soluções e consultorias voltadas para 
empresas de pequeno, médio e grande 
porte. Atuam na implantação e monito-
ramento de programas de gestão estraté-
gica, gestão por desempenho, inovação, 
projetos de branding e posicionamento. 
Conta, ainda com profissionais estrate-
gistas, economistas, administradores, en-
tre outras áreas. Além de Belo Horizonte, 
possui filiais nas cidades do Rio de Janeiro 
e Roma, na Itália.

PENSAR FORA DA CAIXA

Um dos pontos a serem aborda-

dos na noite será a quebra de paradigmas 
nas empresas. De acordo com Antônio 
Augusto Starling, um dos palestrantes, 
as definições feitas no planejamento ten-
dem a direcionar a empresa aos resulta-
dos, tendo a ideologia como fundamento 
da formulação estratégica. No entanto, é 
necessário ser criativo e pensar diferente: 
“se continuar fazendo as coisas da mesma 
forma que fazia, alcançará os mesmos re-
sultados de sempre. Quebrar paradigmas 
passa a ser um diferencial competitivo, 
porém, desde que a decisão seja calçada 
em análises robustas dos cenários inter-
nos e externos e na performance dos in-

dicadores. Se você não sabe para onde ir, 
qualquer caminho serve”, explica.

Ainda falando sobre análise de ce-
nários para resultados satisfatórios, o pa-
lestrante afirma que planejar nos tempos 
de crise, em que é cada vez mais difícil 
prever situações, só é possível quando há 
preparo, informação e atenção. “Devido à 
instabilidade econômica e política, fica di-
fícil escolher o melhor caminho, mas inde-
pendente do caminho escolhido, se você 
tiver a informação do que está aconte-
cendo, diariamente, você tem a opção de 
alterar a estratégia ou acelerar na direção 
escolhida”, diz Starling.
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SENAI ABRE NOVAS TURMAS
PARA CURSOS TÉCNICOS
Cursos surgiram a partir da necessidade do mercado local

SANDÁLIA CONFECCIONADA POR ALUNO DO CURSO 
DE TÉCNICO EM DESIGN DE CALÇADOS

Estão abertas as inscrições para os 
cursos técnicos em Design de Cal-
çados e Eletroeletrônica do SENAI de 

Nova Serrana. Com duração de 18 meses, 
cada curso oferece 36 vagas, possuem 
registro no CREA e serão ministrados das 
18h30min às 22h30min, de segunda a 
sexta. Para se inscrever, o candidato deve 
estar matriculado ou já ter se formado no 
ensino médio. A turma a ser formada pelo 
curso de Técnico em Design de Calçados 
será a segunda da instituição (a primei-
ra se forma em dezembro de 2015). Já o 
curso de Técnico em Eletroeletrônica será 
inaugurado em 2016. 

Para o supervisor técnico do SE-
NAI, Rômulo Maciel Gomes, os cursos 

ajudam muito na formação de mão de 
obra para a cidade, bem como para todo 
o polo calçadista. “Através dos encontros 
feitos entre SENAI, Sindinova e empresá-
rios, percebeu-se a necessidade de for-
mar profissionais mais qualificados para 
o mercado local, focados em desenvol-
vimento de produtos e manutenção de 
equipamentos. Assim, as fábricas podem 
trabalhar de forma mais competitiva e 
com aumento na produtividade”, ressal-
ta.

O perfil dos candidatos, segundo 
Rômulo, é bem heterogêneo, mas, de 
forma geral, todos buscam o aperfeiço-
amento profissional. “Há aqueles que já 
trabalham no setor calçadista, bem como 

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.

os que querem se inserir nesse mercado. 
O objetivo do curso é deixar o aluno apto 
às funções, mesmo que ele não possua 
experiências anteriores”, explica Gomes. 
Graças à formação técnica, o SENAI tam-
bém percebe constante procura por tais 
profissionais e indica, sempre que solici-
tado por alguma empresa, os alunos de 
maior destaque às vagas em aberto.

As inscrições vão até 15 de janei-
ro de 2016 e podem ser feitas através 
do site do SENAI: www.senaimg.com.br. 
Os cursos se iniciarão no dia 1º de feve-
reiro. Para mais informações, entre em 
contato com a unidade SENAI de Nova 
Serrana pelos telefones (37) 3226-3599 
ou 3225-1953.
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SINDINOVA TERÁ ELEIÇÃO DE DIRETORIA

14º JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PRESTA
HOMENAGENS A PERSONALIDADES E EMPRESAS

Chapa única fará a gestão de 2016 a 2019

Personalidades foram destaque do Polo em 2015

O PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES DA SILVA, NO 13º JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO, OCORRIDO EM 2014

Será realizada no dia 2 de dezem-
bro a eleição da nova diretoria do 
Sindinova, para a gestão 2016-

2019. A chapa (veja quadro), única 

No dia 4 de dezembro, o Sindinova 
realizará seu 14º Jantar de Confra-
ternização. A solenidade, a ser re-

alizada no salão do Araguaia Campestre 
Clube, é feita anualmente com o intuito de 
reunir empresários, autoridades e mem-
bros da sociedade.

Em 2015, o evento conta com duas 
novidades. A primeira é a mudança do dia 
da semana para uma sexta-feira; a se-
gunda, o show da banda Opala SS, além 
de boate com o DJ Fernando Lima. “O Sin-
dinova resolveu mudar o dia da semana 
de quarta para sexta-feira para que todos 
possam aproveitar mais a festa. Com isso, 
incluímos mais uma atração e esperamos 

registrada para eleger-se, tem à sua 
frente o atual presidente do sindicato, 
o empresário Pedro Gomes da Silva. A 
eleição será por aclamação, em função 

que todos se divirtam muito”, explica Ca-
mila Juliana, coordenadora administrativa 
do Sindinova.

HOMENAGENS

Na ocasião, o Sindinova prestará 
homenagens a personalidades do polo 
calçadista que se destacaram durante o 
ano. Através do site do sindicato, os asso-
ciados puderam votar em cinco das sete 
categorias disponíveis (veja quadro). Os 
homenageados das categorias “Persona-
lidade do Polo de Nova Serrana” e “Pro-
motor do Desenvolvimento Social” foram 
escolhidos pela diretoria do Sindinova.

de haver apenas uma chapa concor-
rendo ao pleito.

As empresas associadas que 
estiverem regulares com o Sindinova 

poderão apresentar um representante 
legal para comparecer à sede da ins-
tituição, das 8h às 17h, e assinar a lista 
de votação

FORMAÇÃO DA CHAPA - GESTÃO 2016-2019

Presidente:
Pedro Gomes da Silva

1º vice-presidente:
Júnior César Silva

2º vice-presidente:
Rodrigo Amaral Martins

1º diretor administrativo:
Emerson Silva

2º diretor administrativo:
José Silva de Almeida

1º diretor financeiro:
Ronaldo Andrade Lacerda

2º diretor financeiro:
Fábio Lacerda Santos

Diretor de relações sociais:
Emerson de Oliveira Freitas

Diretor de marketing:
Antônio de Deus Soares

Diretor de capacitação, RH e gestão:
Sidnei Antônio Camilo

Diretora de promoções e eventos:
Helena Glória Esteves

Diretor de tecnologia e processos:
Jarbas Pinto Martins

Diretores adjuntos:
Cristiano Resende Moreira
Ivan Aparecido Brandão
Antônio Ozires Ferreira
Cristina Roberta Rodrigues Maciel
Mário Pedro Martins Almeida Amaral
Geraldo César da Silveira
Aresio Lacerda Oliveira

Membros do Conselho Fiscal:
João Sebastião Neto
Antônio Simões Pessoa
Anísio Lacerda Oliveira

Suplentes:
Rodolfo Rodrigues Lázaro Amaral
Helena Maria de Souza
Lucimar Aparecida da Silva

Delegados junto ao Conselho de
Representantes da FIEMG:
Pedro Gomes da Silva
Júnior César Silva

Delegados suplentes junto ao Conselho 
de Representantes da FIEMG:
Jarbas Pinto Matias
Ronaldo Andrade Lacerda

CATEGORIAS:

“Personalidade do Polo de Nova Serrana”

“Lojista Destaque”

“Promotor do Desenvolvimento Social”

“Empresa Destaque”

“Fornecedor Destaque”

“Empresa Revelação”

“Mérito Industrial”

Reservas de mesa:
(37) 9 9973 4784, com Edimar

FOTO: ARNO SPIER
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FABRICANTES DE NOVA SERRANA
MARCAM PRESENÇA NA ZERO GRAU

Realizada em Gramado, a feira recebeu mais de 20 expositores do polo

Representantes de mais de 25 mar-
cas do polo de Nova Serrana estive-
ram presentes na Zero Grau, feira de 

calçados e acessórios realizada em Gra-
mado, Rio Grande do Sul, de 16 a 18 de 
novembro. O evento recebeu, durante os 
três dias de realização, lojistas, fabricantes 
e profissionais do setor calçadista de todo 
o país, com o intuito de antecipar tendên-
cias de moda outono/inverno e negócios 
para o primeiro semestre de 2016.

As marcas estiveram na cidade 
gaúcha representando todo o polo cal-

çadista com suas coleções. Para Moa-
cir Aparecido da Silva, diretor comercial 
da Crômic, a feira norteia os fabricantes 
quanto à qualidade de suas coleções. 
“Expor na Zero Grau nos ajuda ver se as 
coleções serão bem aceitas no mercado 
e, considerando os negócios firmados, 
atenderemos bem às expectativas do 
consumidor”, declara Silva.

A sócia-proprietária da Lindíssima, 
Marlivânia Rodrigues Cândida, considerou 
proveitosa a participação da marca na fei-
ra. “Estar presente na Zero Grau nos pro-

porcionou fechar bons negócios e fazer 
novos contatos para a Lindíssima”, afirma. 
Cândida informa, ainda, que percebeu em 
vários visitantes de seu estande o interesse 
pela 17ª Fenova: “alguns lojistas chegaram 
a comentar que estarão em Nova Serrana, 
todos com expectativas bastante positivas”, 
garante.

FENOVA

Para divulgar a 17ª edição da Fe-
nova na Zero Grau, o Sindinova esteve 

representado por Edimar Góis, respon-
sável pelo setor de feiras da instituição. 
“Distribuímos material de divulgação da 
17ª Fenova nos estandes dos fabrican-
tes de Nova Serrana e, ainda, nos hotéis 
em que os lojistas estavam. Para des-
pertar maior interesse, uma promotora 
entregava brindes da feira aos visitantes 
da Zero Grau”, explica Góis. A 17ª Feno-
va acontece de 23 a 25 de fevereiro de 
2016, no Centro de Convenções de Nova 
Serrana.

A 17ª FENOVA FOI DIVULGADA ENTRE OS VISITANTES DA ZERO GRAU

FOTO: EDIMAR GÓIS
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FENOVA CRIA EXPECTATIVAS NOS FABRICANTES DO POLO
Marcas se preparam para apresentar suas coleções para o outono/inverno 2016

Cerca de 150 marcas já estão confir-
madas para a 17ª edição da Fenova, 
que será realizada de 23 a 25 de fe-

vereiro de 2016 no Centro de Convenções 
de Nova Serrana. A feira, que trará para 
lojistas de todo o Brasil as coleções para 
o outono/inverno 2016, é realizada duas 
vezes ao ano pelo Sindinova, em parceria 
com a Prefeitura de Nova Serrana, Sebrae 
e Fiemg.

Os fabricantes têm na Fenova uma 
oportunidade de fazer bons negócios. 
“Nossa expectativa é muito grande, pois 
Nova Serrana vem crescendo muito no 
mercado calçadista nacional” comenta o 

diretor da RDW, Renato Ferreira Rodrigues. 
O gerente de vendas da Sandili, Ismael 
Rodrigues Gualberto, também demonstra 
ânimo para a feira: “participamos de to-
das as edições e a feira tem se superado 
a cada ano”.

Para a diretora e designer da Magia 
da Terra, Suelena Maria Araújo, a Fenova 
tem movimentado bastante a linha de pro-
dução da empresa. “Estamos trabalhando 
muito, ansiosos e esperançosos de fechar 
bons negócios, sempre com pés no chão e 
levando aos lojistas produtos de qualidade 
e que acompanhem tendências e necessi-
dades de mercado”, garante Araújo.

EXPECTATIVA

A cada edição, novos expositores 
apostam no sucesso da feira como dife-
rencial para alavancar os negócios e dar 
maior visibilidade às suas marcas. É o que 
espera a diretora da Luma Luz, Lucimar 
Aparecida Silva, marca que tem as sandá-
lias de salto como carro-chefe. “Ainda es-
tamos fechando a coleção, mas estamos 
confiantes de que participar da Fenova nos 
trará um excelente retorno. Através da fei-
ra, conseguiremos fazer contato com re-
presentantes de todo o Brasil”, afirma.

Para a sócia-proprietária da Zareia 

Calçados, Sidália Aparecida Ferreira, parti-
cipar da feira pela primeira vez é dar con-
tinuidade a um trabalho que já vem sen-
do desenvolvido pela marca. “Decidimos 
participar da Fenova por acreditamos no 
potencial da feira e confiamos que esta 
será uma importante aliada na conquis-
ta de nossas metas para 2016”. A marca 
também se prepara para expor novidades 
no evento: “Nosso setor de design tem se 
dedicado ao desenvolvimento de produtos 
modernos e diferenciados, inspirados nas 
novas tendências nacionais e internacio-
nais, com preços atraentes para lojistas de 
todas as regiões do Brasil”, informa Ferreira.

OS ESTANDES DA FENOVA PROPORCIONAM A EXPOSITORES E LOJISTAS FECHAR BONS NEGÓCIOS

FOTO: CRYSTIAM DE LIMA
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A advocacia moderna, em detrimen-
to do próprio mercado globalizado, 
moldou sua atuação primando pela 

adoção de medidas preventivas, deixando 
as medidas contenciosas (processos ad-
ministrativos e/ou judiciais) como forma 
de medida ‘secundária’.

Neste sentido, a maioria das empre-
sas tem formalizado contratos fixos, ou de 
partido, com escritórios que possuam con-
dições de atender as demandas cotidianas 
nas diversas áreas de especialização. Esta 
contratação permite que a empresa pos-
sa demandar livremente os profissionais e 
que os mesmos, por conseguinte, conhe-
çam melhor a sistemática operacional da 
empresa, empregando medidas ‘sob me-
dida’ e com melhor eficácia.

Com o aumento de 250% (duzen-
tos e cinquenta por cento) dos pedidos de 
recuperação judicial no cenário nacional 

O Brasil atravessa um período de cri-
se. Isso é fato e todos nós já esta-
mos sentindo os reflexos tanto da 

crise econômica, bem como a crise políti-
ca e institucional que assola o país. O PIB 
não cresce, a inflação continua subindo 
e a nossa moeda, o Real, se desvaloriza. 
Em todos os lugares que frequentamos, 
na mídia, nas conversas com os colegas 
de trabalho, empresários, clientes, familia-
res e amigos, a incerteza e a insegurança 
perante esse cenário gera, no fundo, uma 
sensação de identidade: Ufa! Não está 
ruim só para mim! 

Mas ficar reverberando e recla-
mando da atual situação de nada adian-
ta. Muito menos cruzar os braços e deixar 
que as coisas aconteçam sem que tome-
mos uma atitude para tentar minimizar os 
impactos desse período nos negócios. As-
sim, quem conseguirá sobreviver depois 
dessa “tempestade” será aquele que con-
seguir visualizar, hoje, as deficiências da 
sua marca e investir em soluções. A crise 
tem impacto direto para quem trabalha na 
comercialização de produtos e, portanto, 
a moda – em seus diversos segmentos 
– já está vivenciando as dificuldades. As 
vendas despencaram, uma vez que os 
clientes diminuíram o seu poder de com-
pra, seja por medo do que está por vir ou 

MEDIDAS JURÍDICAS LEGAIS PARA PROTEÇÃO
(E DIMINUIÇÃO) DOS EFEITOS DA CRISE 

ATENDENDO BEM PARA VENDER SEMPRE

em relação ao mesmo período do exer-
cício pretérito tem levado os empresários 
a salvaguardar os interesses patrimoniais, 
tanto das pessoas físicas (ligadas ou não, 
como no caso de familiares, à atividade 
operacional), quanto da própria pessoa 
jurídica. Nesta ordem de ideias, a estru-
turação de um projeto societário inserindo 
holdings patrimoniais e gerenciais (contro-
ladoras das pessoas jurídicas operacionais) 
afigura-se indesviável na medida em que 
distancia os sócios e o patrimônio (jurídico 
e físico) do risco operacional da atividade 
empresária. A constituição desta estrutu-
ra, além de assegurar a proteção patrimo-
nial, facilitar demasiadamente (inclusive no 
aspecto financeiro) a questão sucessória, 
propicia, muitas das vezes, a percepção de 
alguns benefícios tributários (surgimento 
de créditos, como no caso de locação de 
bens). Em alguns casos específicos inclu-

porque, realmente, o dinheiro sumiu e a 
inadimplência aumenta a olhos vistos. 

Tratando-se de vendas, muitos 
profissionais não estão preparados para 
enfrentar um mercado que deixou de ser 
comprador, já que sempre se preocupa-
ram em criar estratégias para reverter as 
adversidades somente após o surgimento. 
Como bombeiros, vivem apagando incên-
dios e trabalham sempre em situação de 
emergência para resolver os problemas 
depois que estes aparecem, o que gera 
um desgaste na equipe, causa perda de 
receita, traz vários riscos às empresas que, 
consequentemente, podem ir da redu-
ção do quadro de funcionários à falência. 
São dias desafiadores, mas uma coisa é 
fato: as pessoas não vão deixar de com-
prar, pois elas possuem necessidades que 
precisam ser supridas. Porém, tornam-se 
cada vez mais seletivas na hora de ad-
quirir produtos e marcas, já que estão em 
um momento de recessão e suas esco-
lhas devem ser assertivas.

Com a competitividade lá em cima 
e o cliente cada vez mais exigente, num 
mundo globalizado, com acesso a vários 
canais de informação, é preciso garantir 
“algo a mais” para ter a preferência do seu 
público.  Do que adianta investir em de-
senvolvimento de produto, design, quali-

sive permite a cessão da marca, previa-
mente ‘protegida’, para outras empresas 
do mesmo Grupo ou de terceiros. Todavia, 
ressai hialino que tal medida deve ser ini-
ciada antes da existência de débitos cons-
tituídos (através, principalmente, da cita-
ção judicial), sob pena de possível arguição 
de fraude contra credores.

Outro ponto bastante utilizado nes-
te momento é o emprego de arguições, 
administrativas ou judiciais, de créditos tri-
butários. Para o Fisco não existe a possi-
bilidade de haver a cobrança indevida de 
tributo, o que claramente se apresenta no 
mínimo um absurdo, pois mesmo quando 
a norma não esteja contaminada por in-
constitucionalidade material ou formal, em 
muitos casos há a incorreta interpretação 
por parte do Fisco, tais como: 1) Créditos 
de INSS Patronal Sobre Verbas Indeniza-
tórias; 2) Créditos de PIS e COFINS Sobre 

dade, marketing, publicidade e propagan-
da se você não investir no principal elo 
entre marca e cliente, que é a sua equipe 
de vendas? Dentre tantas qualidades que 
um produto de moda precisa agregar e 
toda divulgação e branding necessários, é 
no atendimento que se encontra o fator 
preponderante para que uma marca se 
mantenha no mercado. 

As empresas de moda precisam 
entender que, além de atender bem o 
consumidor, ela precisa oferecer um dife-
rencial para que ele escolha a sua marca, 
em meio à grande variedade de ofer-
tantes, qualidade de produtos similares e 
preços semelhantes.  O que irá diferenciar 
uma marca de outra é o atendimento, 
bem como a experiência de compra que 
você proporciona ao seu cliente. Sem fa-
lar que o vendedor hoje precisa ser um 
consultor de moda, para dar segurança 
ao consumidor, já que, dependendo da 
forma que este é atendido, fará a esco-
lha de voltar ou não a comprar naquela 
loja. Portanto, é de suma importância o 
treinamento constante e os cuidados com 
as atitudes dos vendedores diante do seu 
público.

Uma equipe de vendedores/con-
sultores de moda bem treinada terá co-
nhecimento da marca, sua proposta e 

Despesas com Operadoras de Cartões de 
Credito/Débito em Decorrência do Instituto 
do que Vem a Ser Insumo; 3) Créditos de 
FGTS de 20% de Todo Valor Pago Refe-
rente Multa Rescisória do FGTS em Decor-
rência da Ilegalidade/Inconstitucionalidade 
do art. 1º da LC nº 110/2001; 4) Créditos 
de PIS e COFINS sobre ICMS e ISS confor-
me já decidido pelo STF no RE 240.785 e 
5) Créditos de CSLL e IRPJ sobre valor do 
ISS e do ICMS com base no RE 240.785. 
Empresas de diversos segmentos têm so-
brestado o receio de demandar contra os 
entes tributário-federativos e, via de regra, 
têm vislumbrado valores necessários à sua 
manutenção e soerguimento operacional.

Nesta ordem de ideias, mister se faz a 
verificação de uma estrutura jurídica - opera-
cional capaz de trazer, mormente em tempos 
de crise, medidas para diminuir ou afastar os 
efeitos deste malsinado e temido momento.

Colunista: Jardel Meireles Leão

jmeireles@bmma.adv.br 
Advogado; professor; pós-graduado em Direito Tributário; Pós-Graduado em Ciências Políticas e Estratégia; Mestre em Direito Empresarial; 
autor de diversos livros e artigos jurídicos; membro do Instituto de Estudos Empresariais; sócio do escritório BMM Advogados Associados.

Colunista: Sinara Cardoso

sinaracardoso@yahoo.com.br
Sinara é produtora de Moda, consultora de Moda, Estilo e Imagem e consultora de Marketing de Moda. Graduada em Design de Moda 
e Direito, pós-graduada em Gestão Estratégica e Marketing de Moda, com MBA em Gestão e Liderança de Pessoas.

conceito, bem como do público alvo, mer-
cado e tendências, desempenhando com 
maior destreza suas funções e criando 
canais de comunicação entre a empresa 
e cliente, correspondendo aos seus an-
seios e oferecendo, além do produto que 
ele busca, um relacionamento fortalecido 
com o seu consumidor. E essa relação 
tem que ser constante, cíclica. O trabalho 
realizado não pode ser visto apenas como 
uma simples venda, mas como a possi-
bilidade de proporcionar uma experiência 
única ao seu cliente e provar que, mesmo 
diante das dificuldades, é importante in-
vestir no produto que você oferece, criar o 
desejo de voltar sempre.

Garantir a qualidade no atendi-
mento envolve muito mais do que apenas 
atender à demanda desse consumidor 
moderno. Oferecer um bom atendimento 
não deve ser diferencial, mas sim obriga-
ção. Sua marca terá diferencial no mer-
cado e perante seus concorrentes a partir 
do momento em que você perceber a ne-
cessidade de manter relações fortalecidas 
com o seu público. Vale lembrar que trei-
namentos de equipe são um investimento 
e que não acontecem de maneira isolada. 
É trabalho constante de lapidação. E agre-
gar conhecimento nunca é demais, além 
de ser a única coisa que ninguém nos tira
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Todos os cursos reconhecidos
pelo MEC e em consonância

com o Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos

O IES-PROTEC traz

para você

CURSOS TÉCNICOS

em 2016

Curso Técnico em Finanças

Um curso que  prepara para o ENEM e 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho

Curso Técnico em Administração Integrado ao 

Ensino Médio

Agora você pode fazer o Ensino Médio e, ao

mesmo tempo, o Técnico em Administração.

MERCADO DE TRABALHO

INSTITUTO EDUCACIONAL SABER

ESCOLA INAUGURA CURSOS TÉCNICOS
Convênio com o Sindinova concede desconto aos associados

O Instituto Educacional Saber 
- IES-PROTEC oferecerá cur-
sos técnicos, em nível médio, 

nas áreas de finanças, segurança do 
trabalho e administração. Podem se 
matricular alunos que cursaram ou 
cursam o ensino médio. Pela primei-
ra vez em sua trajetória educacional, 
o IES-PROTEC oferta cursos de nível 
técnico. A iniciativa surgiu após vários 
estudos e sugestões de empresários e 

familiares, direcionando o ensino para 
a vocação econômica do município.

Em convênio com o Sindinova, 
o IES-PROTEC oferecerá 15% de des-
conto na mensalidade para seus as-
sociados. As inscrições para os cursos 
se iniciam na primeira quinzena de ja-
neiro, com data ainda a ser divulgada.

INOVAÇÃO
Os cursos oferecidos são os de 

técnico em Finanças, com duração de 
um ano, técnico em Segurança do 
Trabalho, com duração de um ano 
e meio e curso de técnico em Ad-
ministração Integrado ao Ensino Mé-
dio, com duração de três anos. Este 
abrange o ensino médio e o técnico, 
preparando o aluno para os vestibula-
res em seu núcleo comum, com foco 
no Enem, enquanto a parte técnica o 
prepara para o mercado de trabalho.

De acordo com a diretora ad-
ministrativa da instituição, Elaine San-
tos Costa, os cursos visam inovar o 
sistema educacional de Nova Serra-
na. “o IES-PROTEC pretende oferecer 
a Nova Serrana uma mão de obra 
preparada para os desafios do mer-
cado contemporâneo. Trata-se de 
cursos ideais para os jovens que es-
tudam, fazendo-os vislumbrar o fu-
turo”, afirma.

O INSTITUTO EDUCACIONAL SABER – IES-PROTEC, PASSA A OFERECER CURSOS DE NÍVEL TÉCNICO EM 2016

DIVULGAÇÃO/ARQUIVO IES
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A segurança no ambiente digital é 
uma das principais preocupações de um 
e-commerce. Os cuidados com esse item 
costumam ir do cadastro do cliente até a 
finalização do pedido e pagamento. Pelo 
menos foram essas as precauções toma-
das pela SegurançAjato, e-commerce es-
pecializado na venda de itens de seguran-
ça eletrônica, como câmeras, fechaduras 
e interfones.

“Mapeamos de acordo com cada 
fase da compra, evitando o vazamen-
to das informações por meio de cripto-
grafia. Na fase de pagamento, evitamos 
que os dados de cartão de crédito vazem 
com conexão segura no envio à opera-
dora. No sistema de geração de boletos 
para a emissão sem erros, utilizamos um 
sistema antifraude eficiente para análise 
de risco”, explica o gerente da empresa, 
Cézar Loureiro, que conta que a empresa 
adotou uma política de privacidade com o 
objetivo de proibir a divulgação de dados 
pessoais dos clientes a terceiros.

PONTOS MAIS CRÍTICOS 
A SEGURANÇA

Os especialistas consultados apon-
tam que é preciso pensar nos pontos 
críticos de segurança já na estruturação 
do e-commerce. Para isso, vale ter uma 

SEGURANÇA DAS LOJAS VIRTUAIS COMEÇA
NA ESTRUTURAÇÃO DO E-COMMERCE

equipe própria de tecnologia da informa-
ção que cuida dessa questão ou ainda a 
contratação de empresas terceirizadas es-
pecializadas.

Entre os principais pontos críticos 
estão a falha de programação, desta-
ca Vincenzo Di Giorgio, CEO da Dinatech 
Brasil, companhia especializada em segu-
rança da informação. “É necessário fazer 
as checagens de segurança para que não 
existam brechas em seu código e ocorra 
uma invasão do site. Ou seja, se algum 
hacker tem acesso ao código, muitos 
problemas podem surgir a partir daí no 
e-commerce”, explica. Ele acrescenta que 
esse ponto crítico vale para as lojas de to-
dos os tamanhos. Contudo, as empresas 
maiores geralmente têm mais verba para 
investir em segurança da informação na 
comparação com os pequenos e médios 
e-commerces.

Para proteger o cliente durante a 
compra, são exemplos de soluções os 
certificados de segurança e de criptogra-
fia – para assegurar dados confidenciais 
dos clientes (login, e-mail, senha, CPF) –, 
manter as informações da empresa sem-
pre atualizadas para evitar desconfiança 
de clientes, além de mostrar quais são os 
parceiros, fornecedores etc.

Outro ponto crítico de segurança 
em uma loja virtual, válido para estabe-

lecimentos de todos os tamanhos, é o 
checkout, ou seja, a inserção das infor-
mações pessoais e informações de pa-
gamento, de acordo com Rafael Jaku-
bowski, especialista em e-commerce e 
sócio-diretor da Sanders Estratégia Digi-
tal. “O que pode mudar é o volume de 
tráfego que as lojas grandes têm, neces-
sitando de recursos mais avançados de 
segurança, dada à exposição”, pontua. O 
especialista cita ainda a importância de 
sistemas antifraude, gateways de paga-
mento homologados com PCI Complian-
ce e um banco de dados seguro, além 
de sempre manter o desenvolvimento da 
plataforma atualizado.

O professor da IBE-FGV especialis-
ta em Tecnologia da Informação, Alexan-
dre Falsarella Ricoy, aponta ainda a impor-
tância de um datacenter seguro – tanto 
física quanto virtualmente. Ele conta que 
é importante visitar o local. “Precisa en-
trar lá e testar a segurança física também. 
Quem consegue entrar? Qual a identifica-
ção necessária? Se qualquer um consegue 
entrar, é um risco”, comenta.

Segundo Ricoy, o custo para im-
plementação de um nível básico de segu-
rança da informação para uma loja virtual 
varia de acordo com o tamanho, mas ele 
já viu projetos que investiram de R$ 10 mil 
a R$ 700 mil.

REDES SOCIAIS

Com os brasileiros sendo maio-
ria em diversas redes sociais, é preciso 
ficar de olho também na convergência 
das plataformas. “É a segurança do que 
as pessoas estão falando nas redes so-
ciais da sua marca, porque isso pode 
impactar as vendas. Se são reclama-
ções, elogios e comparação de preço”, 
frisa o professor.

Além disso, muitos e-commerces 
já permitem que seus consumidores uti-
lizem login e senha que já tenham em al-
guma rede social para configurar os dados 
de usuário para comprar na loja virtual. 
“Há dois anos era um risco alto usar lo-
gin de rede social para loja virtual. Porém 
esse risco hoje em dia já está mitigado. Eu 
mesmo uso muito. Quando estou loga-
do em algum site e perguntam se quero 
usar login de Linkedin, Facebook ou Twit-
ter, eu aceito. Primeiro por conveniência e 
segundo porque sei da segurança dessas 
redes sociais”, explica. Contudo, o e-com-
merce deve ficar atento de qual rede so-
cial quer permitir que seu consumidor use 
os dados, pois algumas não tem tanta 
segurança ou permitem a publicação de 
material de péssima qualidade.

FONTE: FECOMERCIOSP
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Fabricantes e lojistas de calçados te-
rão acesso em breve a uma série de 
informações inéditas e estratégicas 

sobre o consumo do produto no Brasil. 
Serão divulgados em janeiro, na Couro-
moda 2016, feira calçadista que ocorrerá 
em São Paulo, os resultados da pesquisa 
sobre as vendas de sete tipos de calçados 
que a Associação Brasileira de Lojistas de 
Artefatos e Calçados (Ablac) e a Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados) encomendaram à Kantar 
Worldpanel, de São Paulo/SP.

A coleta de informações é feita 
semanalmente em 11.200 lares, de todas 
as regiões. Este universo representa com 
precisão, segundo a gerente de novos ne-
gócios da Kantar Worldpanel, Rita Navarro, 
os hábitos de consumo de cerca de 50 
milhões de lares, responsáveis por 90% 
do potencial de consumo do produto no 
mercado brasileiro. Com a pesquisa de-
talhada, o industrial e o varejista poderão 
traçar estratégias comerciais adequadas à 
realidade de um setor que produziu 877 
milhões de pares no ano passado e tem 

PESQUISA INÉDITA VAI IDENTIFICAR CONSUMO DE 
CALÇADOS NO BRASIL

Estudo será lançado durante a Couromoda, em janeiro de 2016

um consumo per capita de 3,9 pares.
O calçado é uma das 170 cate-

gorias cujo consumo a Kantar monitora 
desde janeiro de 2014. “Os segmentos 
pesquisados são chinelos, tênis, sapatos 
femininos fechados, tamancos, sandálias 
e sapatos masculinos, sendo que cada 
segmento possui três divisões, conforme 
o tipo de construção”, afirma Rita.

METODOLOGIA 

Semanalmente, em dia e hora 
marcados, entrevistadoras visitam os la-
res cadastrados para verificar os produ-
tos adquiridos, cujos códigos de barras 
são lidos. Outras informações, como nota 
fiscal, loja, dia de compra e forma de pa-
gamento, por exemplo, são coletadas pe-
las entrevistadoras a partir da nota fiscal 
e inseridos num smartphone para análise 
posterior por técnicos da Kantar.

O cruzamento das informações 
permite identificar movimentos do mer-
cado, como crescimento ou decréscimo, 
segmentos que se destacam em volume 

e receita, a representatividade em relação 
ao total de consumo, classes sociais, fai-
xas etárias que aumentaram as compras, 
a frequência das mesmas e outras variá-
veis importantes.

FERRAMENTA

Os calçadistas apontam que a pes-
quisa será uma ferramenta importante de 
condução do mercado em um momento 
turbulento economicamente. “Para a in-
dústria calçadista, a pesquisa irá auxiliar 
na adoção de estratégias de produção 
que devem estar ligadas, cada vez mais, 
ao desejo do consumidor”, aponta o pre-
sidente-executivo da Abicalçados, Heitor 
Klein.

Já o presidente da Ablac, Imad Es-
per, ressalta que “ao revelar informações 
reais sobre o consumo de calçados no 
mercado brasileiro, a pesquisa vai solu-
cionar uma grande dúvida de fabricantes 
e lojistas e permitir que suas atividades 
comerciais tornem-se mais assertivas”. 
Segundo Esper, o estudo também pos-

sibilitará a identificação de eventuais 
mudanças nos hábitos de consumo das 
famílias e como isso impacta as vendas 
de calçados, com o que as lojas poderão 
rapidamente adotar medidas para fazer 
frente à nova realidade.
Fonte: Assessoria de Imprensa - Ablac/
Abicalçados

A PESQUISA

• Coleta semanal de dados em 11.200 
lares, de todo o Brasil

• Número representa 50 milhões de 
lares e 90% do potencial de consumo

• Monitoração do consumo de chine-
los, tênis, sapatos femininos fechados, 
tamancos, sandálias e sapatos mas-
culinos

• Realização Ablac, Abicalçados e Kan-
tar Worldpanel

• Apresentação dos resultados em ja-
neiro 2016

Aderimos há mais de dois anos. Sempre fomos muito bem 
atendidos em tudo o que precisamos.

A parceria com o Sindinova nos proporciona um 
custo-benefício interessante para a empresa.

É o primeiro plano de saúde ao qual nós aderimos.
A adesão foi muito interessante,

especialmente pelo preço diferenciado.

1) PODEM SER CONTEMPLADOS: ASSOCIADOS, FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DE ATÉ TERCEIRO GRAU. 2) A EMPRESA DEVE ESTAR EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES SINDICAIS. 3) PLANO 

UNIPAR EMPRESARIAL, SUJEITO A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS ROTINAS REALIZADAS PELOS CONVENIADOS. 4) OS PRAZOS DE CARÊNCIA SÃO PADRÃO E REGIDOS POR LEI PELA 

ANS. 5) CONSULTE VALORES E CONDIÇÕES NO SINDINOVA PELO TELEFONE (37) 3228-8500 COM EDIMAR.

INFORMAÇÕES: (37) 3228-8500 COM EDIMAR GÓIS

Rosângela Aparecida Dias, Sócia-proprietária da MR Dias Valéria Maria Teixeira, secretária da Ligeiro's Calçados

O MELHOR
PLANO DE SAÚDE COM

O MENOR PREÇO? 
ASSOCIADO SINDINOVA

TEM!

Através do Sindinova, o associado paga 50% 

do valor de tabela da Unimed e tem o melhor 

serviço de saúde, com atendimento em nível 

nacional para urgências e emergências, além de 

internação, exames e agendamento direto com 

o médico.

Faça a adesão de sua empresa e garanta a 

saúde de seus funcionários e dependentes!
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VESTIBULAR 
AGENDADO 2016 

 
 

DA
SEM JUROS*

PAGUE

Mude o curso da sua vida.

FACULDADE

Cursos presenciais 
a partir de R$ 260,40¹.

Saiba mais sobre descontos adicionais
para convênio empresa. Consulte condições.

faculdadepitagoras.com.br

*Oferta válida apenas para cursos da modalidade presencial e para os alunos calouros que cursarão o 1º semestre do curso escolhido, no 1º 
semestre de 2016 (2016.1). O parcelamento será com base no valor referência do curso (edital de valores 2016.1). 1 Oferta de 30%: pagamento 
de 30% da mensalidade vigente para o 1º ano do curso. No 2º ano, os pagamentos serão de 40% da mensalidade vigente. No 3º ano, os 
pagamentos serão de 50% da mensalidade vigente. No 4º ano até o final do curso, os pagamentos serão de 60% da mensalidade 
vigente. Após a conclusão do curso, o aluno pagará mensalmente 60% da última mensalidade, corrigidos pelo IPCA (índice de 
preços ao consumidor amplo) até a quitação integral do saldo devedor. Estas ofertas não estão disponíveis para todos os 
cursos. Consulte as condições de elegibilidade, disponibilidade e pagamento no site www.faculdadepitagoras.com.br. 
Sujeito a disponibilidade de vagas. Estas condições podem ser alteradas sem aviso prévio. Estas ofertas não 
contemplam o curso de Medicina.

Unidade Divinópolis
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo  •  Tel.: (37) 2101-4877
Rua Minas Gerais, 593, Centro  •  Tel.: (37) 3222-0684


