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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

O Jornal Sindinova tem noticiado 
em suas últimas edições matérias 
sobre exportação e comércio ex-

terior, com o intuito de preparar os fabri-
cantes do polo calçadista de Nova Serrana 
para esta tendência de mercado, além de 
instigar o empresariado local. As facilita-
ções de exportação têm surgido, como 
a alta do dólar, os recentes estudos do 
mercado árabe, realizado pela Abicalça-
dos, para consumir o calçado brasileiro 
e a aprovação pelo Governo Federal do 
acordo que facilita o comércio exterior. No 
entanto é preciso pensar além.

O fator “preço” ainda é responsá-
vel pela decisão de compra. Ações como 

A era do consumidor. Assim pode 
ser definido este novo momen-
to do consumo em nível mundial, 

conforme a diretora de pesquisa do Gru-
po Use Fashion, Patricia Souza. Ela explica 
que as novas tecnologias, aliadas ao em-
poderamento do consumidor, cada vez 
mais conectado e informado, exigem das 
marcas e lojas um novo modelo de ges-
tão. “Quem comanda é o consumidor. Por 
isso, é preciso estudar o comportamento 
do seu público-alvo”, pondera.

A especialista afirma que acabou 
a era da “ditadura” dos grandes estilistas 
e da alta sociedade, que gerava as ma-
crotendências seguidas por todos. “Hoje, a 

O preço ainda é muito importante 
para a decisão de compra, ape-
sar de vivermos na era do valor, 

aponta a pesquisa Total Retail 2016, reali-
zada pela PwC em parceria com a Rese-
arch 2 Insight. 59% dos consumidores bra-
sileiros compram em seu varejista favorito 
devido aos bons preços. Engana-se quem 
acha que essa é uma realidade brasileira. 
No mundo todo, o índice é de 60%. “Esse 
é um critério unânime, independente do 
país ou da faixa etária”, explica Ricardo 
Neves, sócio da PwC e líder da área de 
Varejo e Consumo.

Este é o sexto ano em que a pes-
quisa é realizada globalmente e o quinto 
que o Brasil participa. Foram realizadas 
22.618 entrevistas em 25 países. Consu-

a continuidade da lei antidumping e a re-
dução do ICMS para 2% tornam o produ-
to interno mais competitivo nesse sentido. 
Ainda assim, pesquisas feitas por institui-
ções de renome, como a PwC Brasil, apon-
tam que o segundo fator decisivo para a 
compra é a confiança na marca, estabele-
cida através de canais de comunicação. O 
terceiro fator da lista é o atendimento ao 
consumidor, tanto em meios físicos quanto 
nos virtuais. Ou seja: interatividade é tudo 
e países com a China nos ensinam isso: 
66% dos consumidores daquele país com-
pram pelo menos uma vez por mês pela 
internet, graças à confiança nas marcas e 
à segurança que elas lhes proporcionam.

moda é regida pela liberdade, pluralidade 
e velocidade. Ou seja, os consumidores 
criam suas próprias regras”, complementa.

Mas o que influencia o comporta-
mento e, por consequência, as tendências? 
A resposta é “tudo”. Política, sociedade, 
comportamento humano e cultura são 
alguns dos aspectos que devem ser ana-
lisados para formar estes cenários futuros.

A diretora de pesquisa da Use 
Fashion enfatiza que ações inovadoras 
proporcionam experiências memoráveis 
aos consumidores e afetam a moda. “É 
importante lembrar que as tendências de 
consumo marcam gerações, quebram 
paradigmas e influenciam novos hábitos, 

midores do México, Polônia, Espanha, Tai-
lândia, Cingapura e Malásia foram ouvidos 
pela primeira vez neste levantamento. A 
confiança na marca é determinante para 
a escolha do PDV para 45% dos brasileiros 
e para 32% dos clientes globais.

O preço também é um critério im-
portante para as compras online. Ser mais 
barato é a maior motivação de compra no 
canal para 54% dos brasileiros e para 43% 
dos consumidores globais. Ser mais conve-
niente é o principal motivo da compra onli-
ne para 41% dos brasileiros e para 47% dos 
consumidores globais. “O Brasil está muito 
sensível a preço. Isso pode também ser um 
reflexo da crise”, fala Neves. De acordo com 
o executivo, nos mercados mais desenvol-
vidos a conveniência é um diferencial.

Está cada vez mais claro que o 
consumidor é quem dá as cartas sobre 
consumo, tendências de moda e compor-
tamento, sendo cada vez mais exigente. 
E com expectativas de crescimento de 
consumo de calçados em 8% para 2016, o 
fabricante do polo calçadista de Nova Ser-
rana deve entender qual a sua identidade 
e como ela se conecta a quem consome 
sua marca. Assim como “Alice no País das 
Maravilhas”, escolhida pela 18ª edição do 
Minas Trend Preview para enfatizar a im-
portância da essência, deve-se explorar 
novas possibilidades, com pensamento 
positivista e disposto a compartilhar o que 
se faz de melhor.

porém não são eternas. Por isso, é preciso 
monitoramento constante”, avalia Patrícia.

A atual e as novas gerações vão exigir, 
cada vez mais, conteúdos inteligentes, custo-
mização, personalização, interação e funcio-
nalidades. Neste contexto, a força das mídias 
sociais ganha uma dimensão que era impos-
sível de se imaginar há alguns anos”, relata.

Patrícia destaca que o consumidor 
não busca somente comprar: ele quer 
uma experiência emocional, uma cone-
xão com a marca. “Para isso, deve haver 
um alinhamento entre todos os elos do 
negócio, para que a proposta vendida 
seja, de fato, entregue”, conclui.

Fonte: Ablac

A pesquisa verificou oito principais 
tendências do varejo, sendo quatro de-
las mais fortes no Brasil. Além do preço 
como rei, o estudo verificou que o trá-
fego da loja não importa tanto quanto 
a conversão do cliente nos diversos ca-
nais, que redes sociais são os grandes 
influenciadores e que o talento no varejo 
finalmente importa.

As interações nas redes sociais 
contribuíram para a valorização maior das 
marcas com as quais o consumidor se 
relaciona para 89% dos brasileiros e 64% 
dos clientes globais. “No ano passado, a 
pergunta era um pouco diferente, mas 
essa interação era de 77% no Brasil”, afir-
ma Neves.

Fonte: Propmark

CONSUMIDOR CADA VEZ MAIS NO 
CENTRO DOS NEGÓCIOS

O PREÇO ‘AINDA’ É MUITO IMPORTANTE 
PARA A DECISÃO DE COMPRA
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A premissa básica de um bom em-
preendedor é conhecer as peculia-
ridades de sua atividade, a fim de 

se verificar quais são as características e 
desenvolturas necessárias para a realiza-
ção de seu empreendimento.

Na linguagem empresarial essa 
idealização recebe o nome de plano de 
negócios que, dentre outras metas e es-
tratégias gerenciais, deve prever a escolha 
da localidade, do lugar ideal para a conse-
cução dos projetos almejados.

Entretanto, nem sempre resta ob-
servado que o exercício do comércio du-
rante determinado período de tempo em 
um mesmo local – estabelecimento comer-
cial – representa um valor economicamen-
te apreciável, sobretudo, por referenciar a 
atividade nele desenvolvida, ou seja, nasce 
do ponto de vista jurídico o que a doutrina 
apelidou de “ponto comercial”, sendo impe-
rioso, portanto, que os empresários tenham 
discernimento sobre a sua proteção legal.

A AÇÃO RENOVATÓRIA:
PROTEÇÃO AO PONTO COMERCIAL

A princípio, se o empresário se 
encontra estabelecido em imóvel de sua 
propriedade, a tutela jurisdicional desta 
“plus valia” se agasalha nas normas or-
dinárias que versam sobre a propriedade 
imobiliária. Todavia, se o imóvel for obje-
to de locação, a proteção jurídica do valor 
agregado seguirá disciplina própria, atinen-
te à locação não-residencial, consoante os 
termos do artigo 51 da “Lei do Inquilinato”.

Assim, em substituição à antiga 
“Lei das Luvas”, a atual norma locatícia 
também concede ao locatário empreen-
dedor uma proteção a este importante 
bem imaterial, na espécie de renovação 
compulsória da locação, que é obtida por 
meio da denominada Ação Renovatória.

Ocorre que, este importante ins-
trumento jurídico, é dependente de cer-
tos pré-requisitos cumulativos, afinal, se é 
possível que, em razão do esforço do in-
quilino, o locador possa obter valorização 
do imóvel locado, não está afastado que 

possa aquele também obstar a total frui-
ção do direito de propriedade deste.

Neste contexto, para que a Ação 
Renovatória seja proposta faz-se necessá-
rio, ao menos, que o contrato de locação 
seja celebrado por escrito e com prazo de-
terminado; que o prazo mínimo do contra-
to a renovar ou a soma dos prazos ininter-
ruptos dos contratos escritos seja de cinco 
anos; e, que o locatário esteja explorando 
seu comércio, no mesmo ramo, pelo pra-
zo mínimo e ininterrupto de três anos.

Outrossim, é de suma importância 
que o locatário esteja em dia com todas as 
obrigações contratuais, inclusive, a quitação 
dos impostos e taxas que incidiram sobre 
o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia.

Não menos importante é a obser-
vância de seu prazo decadencial, uma vez 
que a Ação Renovatória, segundo o texto 
legal, deve ser proposta no interregno de 
um ano, no máximo, até seis meses, no 
mínimo, anteriores à data da finalização 

do prazo do contrato em vigor.
Portanto, são várias as nuances 

que gravitam no entorno desta espécie 
de ação judicial, sendo impreterível o seu 
exato conhecimento, para que não haja 
surpresa no término de cada locação. Afi-
nal, ela é o remédio jurídico que resguarda 
o locatário de seu direito ao ponto comer-
cial, restringindo as hipóteses de retoma-
da do imóvel por parte de seu locador.

Nesta perspectiva, é imprescindível 
que o locatário tome todas as precauções 
devidas no momento da celebração de 
um contrato de locação, de modo a as-
segurar as suas garantias no tocante ao 
fundo de comércio, sempre de apreciável 
valor econômico e não raro muito maior 
do que o próprio valor do imóvel loca-
do. Do contrário, todo este direito ficará à 
mercê do locador, que poderá exigir alu-
gueres com valores exacerbados, além de 
retomar a posse do imóvel utilizando-se 
de uma prévia e desmotivada notificação.

Colunista: Thiago Bonaccorsi Fernandino

tbonaccorsi@bmma.adv.br
Advogado, sócio do Bonaccorsi e Machado Advogados Associados, pós graduado em Direito de Empresa pelo CAD - Universidade Gama Filho e em Direito Processual Civil Aplica-
do pelo CEAJUFE – Centro de Estudos da Área Jurídica Federal, membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB/MG, membro do Instituto Brasileiro de Estudos Imobiliários 
– IBEI, atua nas áreas do Direito Civil e Imobiliário.

OPINIÃO
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LOJISTAS CAUTELOSOS NAS COMPRAS NA 40 GRAUS
Seca e desaceleração do consumo são alguns dos motivos

O varejo das regiões norte e nordes-
te vivem dias de cautela. Há cida-
des onde o consumo teve uma 

queda bastante significativa, motivada 
por diferentes circunstâncias, entre elas a 
seca. Com oito lojas em São José do Bel-
monte/PE, a gestora comercial da Moda 
Jovem, Camila Pereira, mal pôde parar 
para dar esta entrevista. Corria contra o 
tempo para conseguir fazer todos os pe-
didos que planejava. Pela segunda vez na 
40 Graus, sentiu falta de fabricantes com 
os quais costumava fazer negócio e su-
gere que a mostra tenha horário estendi-
do. “É pouco tempo. Levo em média uma 
hora em cada estande, então, fica muito 
corrido”, comenta.

Jocely Vieira Castro é proprietária 
de uma loja em São Lourenço da Mata/PE. 
Nesta edição do evento, teve de reduzir 

em 30% o volume de pedidos em com-
paração às compras que fez na edição de 
2015. Ela revela sua estratégia para não 
amargar resultados negativos. “Foco em 
preço. É o que o consumidor quer. Busco 
o fabricante que consegue me oferecer 
isso e produtos diferenciados”, diz.

Proprietária da Ervania Calçados, loja 
que fica a 40 minutos do Centro de Con-
venções de Natal/RN, espaço onde ocorre 
a 40 Graus, Ervania Maria de Queiroz con-
firma que a feira facilitou muito a vida do 
lojista da região. “Antes esperava a visita do 
representante. No evento, encontro todas 
as marcas que vendemos na loja e tam-
bém pesquiso novos fornecedores”, avalia. 
Nesta 4ª edição, precisou reduzir os pedi-
dos por conta da desaceleração do con-
sumo. “Mas o preço aqui está muito bom, 
quase não aumentou em relação à edição 

passada”, afirma. Os hábitos de compras 
também estão mais conservadores. “Te-
mos vendido muito as cores e modelagens 
básicas e linhas de conforto”, diz Ervania.

Lojista há 35 anos, José Flávio é 
proprietário da Patria Calçados, em Sousa/
PB. Em todos esses anos, acredita que é 

o pior momento para a o varejo. “Estamos 
enfrentando uma seca muito violenta e isso 
mexe com todos. Acabei comprando me-
nos, só para o dia a dia e reposições. Vim 
encontrar novidades”, explica, mostrando a 
sacola cheia de notas com pedidos.

Fonte: Jornal Exclusivo

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.

CRÉDITO: ROBERTA PSCHICHHOLZ/GES-ESPECIAL
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A presidenta Dilma Rousseff assinou 
no dia 25 de fevereiro, durante 
reunião do Conselho Deliberati-

vo do Programa Bem Mais Simples Bra-
sil, decreto que dispensa a autenticação 
de livros contábeis por juntas comerciais 
quando enviados por meio eletrônico à 
Receita Federal. “Esse decreto acaba com 
a obrigatoriedade do livro contábil para 
quem está no Sistema Público de Escritu-
ração Digital (Sped). Para quem não está 
no Sped, tem a opção de se modernizar 
e passar para o sistema digital”, informou 
o presidente do Conselho Deliberativo do 
Programa Bem Mais Simples Brasil, Gui-
lherme Afif Domingos.

Afif Domingos, que é presidente 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), disse que 
a economia com a migração de quem 
hoje usa livros contábeis para o sistema 
de escrituração digital será de R$ 480 
milhões por ano. Dilma também vai en-
caminhar ao Congresso Nacional projetos 
de lei em regime de urgência que des-
burocratizam a legislação de armazéns 
gerais e da profissão dos tradutores jura-
mentados e leiloeiros.

Afif Domingos afirmou que o go-
verno tomou as medidas para simplificar 
o ambiente de negócios no país. “Os pro-

Um mercado de 8,5 milhões de habi-
tantes com um PIB per capita de mais 
de US$ 64 mil ao ano, valor que está 

entre os mais elevados do mundo. É este 
o alvo do Estudo Estratégico de Calçados 
– Emirados Árabes, que será apresentado 
pela Associação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados) e pela Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil) nos próximos 
dias 21 e 23 de março, em Franca/SP, e 
Novo Hamburgo/RS, respectivamente.

O gestor de projetos da Abicalça-
dos, Cristian Schlindwein, destaca que os 
Emirados Árabes Unidos têm um merca-
do altamente promissor para o produto 
brasileiro, pois além de ser consumidor, é 
uma porta de entrada para toda a região 
árabe. No rol de mercados-alvo do Brazi-
lian Footwear, em 2015 os árabes foram 
o segundo maior destino internacional 
do calçado verde-amarelo. Para lá foram 
embarcados 1,9 milhão de pares por US$ 
21,7 milhões, incremento de 8,2% ante o 
ano anterior. O preço médio foi de US$ 
11,4 por par, mais alto do que a média ge-
ral das exportações brasileiras (US$ 7,70).

POTENCIAL
Segundo Schlindwein, em 2014 o 

jetos visam a tirar o Brasil de métodos 
medievais e trazê-lo para a era digital. É 
eliminar burocracia que não faz nenhum 
sentido no mundo digital.” A presidenta 
também assinou decreto que internaliza 
resolução do Mercosul para simplificação 
de procedimentos aduaneiros. “Esse de-
creto homologa uma decisão do Mercosul 
de criar um sistema simplificado de adua-
na entre os países o que vai facilitar muito 

consumo de calçados no País chegou a 
mais de 22 milhões de pares, um cresci-
mento de quase 6% em relação ao ano 
anterior. “O consumo de calçados nos 
Emirados vem crescendo nos últimos 
anos e quase a totalidade dele é de im-
portados, dos quais o Brasil participa com 
apenas 1%”, explica o gestor. “Com o dólar 
elevado e a possibilidade de preços mais 
competitivos para o mercado internacio-
nal, a nossa expectativa é de incremento 
nos embarques para os Emirados, mas as 
empresas precisam estar preparadas para 
esse momento”, acrescenta Schlindwein.

O estudo foi realizado pela con-
sultoria internacional Glasgow Consulting 
Group e será apresentado por Vishal Pan-
dey em inglês. Além do estudo, os even-
tos em Franca, apoiado pelo Sindifranca, 
e em Novo Hamburgo contarão com a 
participação da Francal Feiras, que apre-
sentará a edição 2016, e da Câmara de 
Comércio Árabe Brasileira (CCAB), que fará 
uma exposição com os cenários e opor-
tunidades nos mercados árabes. As vagas 
são limitadas e as inscrições podem ser 
feitas até o dia 18 de março pelo e-mail 
janaina@abicalcados.com.br ou pelo tele-
fone 51 3594 7011.

Fonte: Abicalçados

GOVERNO ANUNCIA MEDIDAS PARA 
DESBUROCRATIZAR NEGÓCIOS

ABICALÇADOS APRESENTA ESTUDO
DO MERCADO DOS EMIRADOS ÁRABES

Estudo será apresentado em Franca e Novo Hamburgo

PROGRAMAÇÃO – FRANCA/SP:

Data: 21/03

Horário: 17h

Local: Sindifranca (Rua Cecim Miguel, 2760, Parque Moema)

17h00 – Boas Vindas (Sindifranca, Francal, CCAB e Abicalçados)

17h15 – Francal 2016

17h45 – Cenários e Análise de oportunidades do mercado árabe (CCAB)

18h15 – Estudo Estratégico de Calçados - Emirados Árabes (Abicalçados)

18h45 – Coquetel oferecido pela FrancAl

PROGRAMAÇÃO - NOVO HAMBURGO/RS

Data: 23/03

Horário: 18h

Local: Sede da Abicalçados (Rua Júlio de Castilhos, 561, Centro)

18h00 – Boas Vindas (Abicalçados)

18h15 – Cenários e Análise de oportunidades do mercado árabe (CCAB)

18h45 – Estudo Estratégico de Calçados - Emirados Árabes (Abicalçados)

19h45 – Francal 2016

20h15 – Encerramento

a entrada da micro e da pequena empre-
sa no comércio internacional”, disse Afif.

BEM MAIS SIMPLES
O governo lançou, em fevereiro do 

ano passado, o Programa Bem Mais Sim-
ples Brasil e o Sistema Nacional de Bai-
xa Integrada de Empresas, com medidas 
para desburocratizar os processos para 
abertura e fechamento de pequenas e 

médias empresas.
O Bem Mais Simples prevê medi-

das como redução da papelada necessá-
ria para abrir um negócio, unificação de 
cadastros, agrupamento de serviços pú-
blicos para os empreendedores em um só 
lugar e o fim de exigências que se tor-
naram dispensáveis com o uso de novas 
tecnologias, como a internet.

Fonte: Agência Brasil

PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF PARTICIPA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PROGRAMA BEM MAIS SIMPLES BRASIL

CRÉDITO: ROBERTO STUCKERT FILHO/PR
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ALIS

Agende a sua prova e estude na melhor
faculdade do Centro-Oeste mineiro!

VESTIBULARAgendado
BOM DESPACHO

Inscrições abertas

Convênio extensivo aos cônjuges e filhos. Acesse o site e
saiba mais sobre o desconto para os cursos de pós-graduação. 

30% DE DESCONTO
NA GRADUAÇÃO
(válido para 1.º semestre de 2016)

vestibularbomdespacho.com.br | 37.3521.9550

Nova Parceria: FACULDADE ALIS + SINDINOVA.
Os colaboradores das empresas associadas ao

Sindinova podem estudar com até 30% de
desconto nas mensalidades. Confira:

*Consulte as condições em: faculdadealis.com.br.
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ENTENDA MAIS SOBRE O DIREITO ANTIDUMPING 
E PORQUE ELE É TÃO IMPORTANTE PARA O POLO 

CALÇADISTA DE NOVA SERRANA

SENADO APROVA ACORDO DE FACILITAÇÃO DE 
COMÉRCIO EXTERIOR

O Sindinova divulgou no dia 2 de 
março a notícia de que a lei anti-
dumping foi prorrogada por mais 

cinco anos, o que representa uma grande 
conquista para o setor calçadista. Entenda 
a seguir o que essa decisão do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) representa para o polo cal-
çadista de Nova Serrana.

O QUE SÃO O DUMPING E O
DIREITO ANTIDUMPING?

O dumping ocorre quando uma 
empresa exporta um produto a preço in-
ferior ao preço normal de mercado, prá-
tica considerada desleal nos termos de 
comércio em acordos internacionais. O 
direito antidumping tem como objetivo 
evitar que as produtoras nacionais sejam 
prejudicadas por importações realizadas a 
preços de dumping. No decreto original de 
2010, a taxa cobrada era de U$ 13,85 por 
par e, a partir de 2 de março de 2016, foi 

O Plenário do Senado aprovou no 
dia 3 de março a inclusão entre 
as normas da Organização Mun-

dial de Comércio (OMC) do Acordo de 
Facilitação de Comércio firmado pelo or-
ganismo em novembro de 2014. Primei-
ro documento a ser incluído na lista de 
acordos da OMC desde a sua criação, o 
texto tem como principal objetivo supe-
rar barreiras administrativas ao comércio 
exterior. O projeto segue agora à promul-
gação. Na parte da manhã, a matéria, que 
busca desburocratização de processos e 
diminuição de custos, havia sido aprovada 
pela Comissão de Relações Exteriores e 

reduzida para U$ 10,22 por par.

POR QUE O DIREITO ANTIDUMPING É 
TÃO IMPORTANTE PARA O MERCADO 

NACIONAL?
Ele defende comercialmente o 

mercado nacional contra as importações 
predatórias dos calçados oriundos da Chi-
na, que produz mais de 11,3 bilhões de pa-
res de calçados por ano e exporta mais de 
8 bilhões deles. A participação chinesa nas 
exportações mundiais de calçados chega 
a mais de 70%. Já o setor calçadista bra-
sileiro, atualmente, é composto por 7,9 
mil fábricas que produzem cerca de 900 
milhões de pares de calçados, dos quais 
cerca de 14% são exportados para mais 
de 150 países e geram até  300 mil em-
pregos diretos.

E COMO O DUMPING AFETA O POLO 
CALÇADISTA DE NOVA SERRANA?

Mais de 90% da produção de calça-

Defesa Nacional (CRE).
O Projeto de Decreto Legislativo 

(PDS) 6/2016, destinado a referendar o 
acordo, foi aprovado com voto favorável 
do relator, senador José Agripino (DEM-
-RN). Ele informou ter recebido pela manhã 
telefonema do diretor-geral da OMC, em-
baixador Roberto Azevêdo. Segundo o se-
nador, Azevêdo disse que o acordo “aten-
de perfeitamente ao que o Brasil precisa”.

O acordo prevê medidas para 
modernizar a administração aduaneira 
e simplificar procedimentos de comércio 
exterior, de forma a dar mais agilidade às 
trocas comerciais. O acordo também per-

dos do polo é destinada ao mercado na-
cional. Sem o direito antidumping, as 1200 
empresas do Arranjo Produtivo Local (en-
tre fábricas, prestadores de serviço e for-
necedores de matérias primas, acessórios 
e máquinas ligados à produção calçadista), 
perderia mercado para um produto com 
valor abaixo até mesmo do custo de pro-
dução de nossos fabricantes. Com isso, os 
91 milhões de pares produzidos anualmen-
te e os mais de 20 mil empregos diretos 
gerados no setor estariam comprometidos.

EM QUE O SINDINOVA CONTRIBUI 
PARA A DEFESA DO DIREITO ANTI-

DUMPING?
O Sindinova representa todo o 

polo calçadista de Nova Serrana perante 
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC) e a Câmara de 
Comércio Exterior (CAMEX), órgãos que re-
gulamentam o direito antidumping. Desde 
o final de 2015, o Sindinova tem participado 

mite a cooperação entre os integrantes da 
OMC para a prevenção e o combate de 
delitos aduaneiros.

REDUÇÃO DE CUSTOS
Projeções da OMC, da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e do Banco Mundial 
indicam que essa facilitação do comércio 
poderá reduzir os custos comerciais e ge-
rar um aumento de US$ 33 bilhões a US$ 
100 bilhões nas exportações globais anu-
ais e de US$67 bilhões no produto interno 
bruto (PIB) global. O governo estima que 
o tempo de processamento de exporta-

das reuniões decisórias do processo, junto à 
Associação Brasileira das Indústrias de Cal-
çados (Abicalçados), deputados federais e 
representantes de polos calçadistas de todo 
o país. Apresentar ao MDIC e à CAMEX os 
números do polo e o quanto os fabricantes 
podem perder com o fim da lei foi importan-
te para que conhecessem o nosso potencial.

Importações de calçado da China: 
2007 - US$ 148,87 milhões

2008 - US$ 218,7 milhões (46,9%)

2009 - US$ 183,56 milhões (-16,1%)

(com direito provisório a partir de setembro)

2010 - US$ 54,93 milhões (-70,1%)

(com direito estabelecido por cinco anos)

2011 - US$ 70 milhões (27,4%)

2012 - US$ 58,72 milhões (-16,1%)

2013 - US$ 60,1 milhões (2,3%)

2014 – US$ 53 milhões (-11,7%)

2015 – US$ 45,9 milhões (-13,5%)

ções poderá cair de 13 para oito dias, e o 
de processamento de importações, de 18 
para dez dias.

Segundo estudo da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), feito no Bra-
sil pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o 
longo tempo e o excesso de burocracia no 
despacho aduaneiro encarecem os bens 
em 14,22% nas compras do exterior e em 
8,65% nos embarques para outros países. 
Quando o portal único estiver implantado, 
esse custo adicional que incide sobre os 
produtos cairá para 8,36% e 5,32%, res-
pectivamente.

Fonte: Agência Senado
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COMO SERÁ O VAREJO NO FUTURO?
OLHE PARA A CHINA, APONTA PWC

VAREJO CALÇADISTA EM FRANCO CRESCIMENTO

A dinâmica e rapidez com que o 
comportamento dos consumidores 
vem mudando nos últimos anos 

tem pressionado as varejistas a mudar na 
mesma velocidade sem, algumas vezes, 
saber para onde ir. Uma pesquisa recente 
da PwC Brasil mostra alguns caminhos – e 
o melhor deles está em olhar para a Chi-
na, do outro lado do mundo.

Em sua sexta edição, o Total Retail 
entrevistou 22.618 pessoas em 25 países 
para saber quais são as tendências de con-
sumo, principalmente no que tange meios 
digitais e precificação. Constatou que os 
chineses estão bem mais avançados em 
relação ao varejo online. Der acordo com 
o levantamento, 66% deles compram pelo 
menos uma vez por mês pela web.

O índice é bem superior ao dos 
brasileiros, de 30%, e da média global, de 
28%. O aumento na confiança de uso do 

Motivadas pelo crescimento do con-
sumo de calçados -13% em 2010 e 
previsão de chegar a 8% este ano, 

segundo informações da Associação Bra-
sileira de Lojistas de Artefatos de Calçados 
(Ablac) -, as redes varejistas ligadas ao 
segmento estão abrindo novas lojas em 
todas as regiões do País. De acordo com 
o presidente da entidade, Carlos Ajita, há 
unidades recém-inauguradas e outras em 
fase de preparação, indicando que o co-
mércio de calçados, apesar da restrição 
ao crédito imposta pelo Governo Fede-
ral, projeta um cenário positivo para este 
semestre e os próximos anos. “Os lojistas 
têm sabido identificar oportunidades de 
crescimento em suas regiões de atuação 
e buscam oferecer aos consumidores lo-
jas com características inovadoras, tanto 
em visual quanto em atendimento e pro-
dutos”, enfatiza Ajita, cuja empresa - Ca-
sas Ajita - também vive dias de expansão.

O Grupo Itapuã - que comemora 
55 anos de atividades este ano - planeja 
colocar em operação 15 novas unidades 

celular por lá também é maior. Enquan-
to no Brasil 33% dizem que têm o celular 
como principal ferramenta de compra, ali-
nhado com a média global, a fatia de chi-
neses com a mesma intenção é de 59%.

Em suma, os consumidores do 
mundo estão 3 anos atrasados em rela-
ção aos chineses na adesão às compras 
via celular, aponta o estudo. “Os brasilei-
ros compram mais pela web e via celular 
hoje, mas ainda priorizam segurança, com 
transações de valores pequenos”, afirma 
Ricardo Neves, sócio e líder de varejo e 
consumo na PwC Brasil.

TENDÊNCIA REAL
Movimentos que eram antes 

apontados como tendências de compor-
tamento de consumo são hoje uma reali-
dade, mostrou o estudo. Um deles é que 
as redes sociais são os grandes influencia-

até dezembro. Entre elas, dez serão aber-
tas em Minas Gerais e cinco no Espírito 
Santo. Cada loja terá cerca de 250 metros 
quadrados e operará com os conceitos 
multimarcas e multissegmentos. As ope-
rações de varejo do grupo somam atual-
mente 102 pontos de vendas no Espírito 
Santo, em Minas Gerais e no interior do 
Rio de Janeiro, com as bandeiras Itapuã 
(sapatarias) e Itsport, uma rede de dez lo-
jas especializadas em tênis. Com as novas 
lojas, o grupo pretende ampliar o volume 
comercializado, que é de 6 milhões de pa-
res ao ano.

CRESCIMENTO
No Rio Grande do Sul, a rede Gas-

ton, do Grupo Paquetá, está ultimando os 
preparativos para a abertura da 34ª loja, 
que será maior do segmento de calçados 
no Estado. Terá 1,6 mil metros quadrados 
e estará localizada num prédio históri-
co no Centro de Porto Alegre/RS, atual-
mente em reforma. A abertura será em 
setembro, com 100 funcionários. Além 

dores da atualidade.
Para 89% dos brasileiros (contra 

64% da média global) a interação deles 
com o varejista por meio das redes sociais 
aumenta o valor e o respeito atribuído à 
marca. E a confiança é um fator decisório 
para os consumidores do país, principal-
mente para os de idade entre 35 e 54 anos.

O peso que se dá à confiança 
da marca só perde para o atributo pre-
ço – 59% das pessoas no país escolhem 
os fornecedores mais competitivos. “Por 
mais que o varejo precise ter uma série de 
novos atributos, como boa presença em 
redes sociais, o preço baixo ainda é o que 
define”, diz Neves.

A pesquisa confirma outra tendên-
cia como real: o talento em atender bem 
as pessoas no varejo finalmente impor-
ta. Isso porque não basta as lojas terem 
ótimos atendimentos online e serem pés-

da Gaston, o grupo gaúcho inclui as re-
des Paquetá, Paquetá Esportes, Dumond, 
Capodarte e Esposende, totalizando 255 
lojas, 18 das quais no exterior. Todas as 
bandeiras estão em expansão.

A Paquetá Esportes terá novas 
lojas em Rio Grande/RS, Rio de Janeiro/
RJ (duas) e Recife/PE ainda este ano. Em 
2012, abrirá uma unidade no Bourbon 
Wallig, hopping center em fase de fina-
lização na capital gaúcha, que terá tam-
bém lojas Gaston e Paquetá. A Paquetá, 
por sua vez, já possui contratos assinados 
para instalação de lojas em Londrina/PR, 
Manaus/AM, Salvador/BA e Cuiabá/MT. A 
Esposende - adquirida há sete anos pelo 
Grupo Paquetá - já inaugurou duas loja-
sem 2011 e pretende fechar o ano com 60 
unidades, o dobro do que possuía quando 
passou para o controle do grupo gaúcho.

No Rio Grande do Sul, também 
a Dullius investe para crescer. Depois de 
inaugurarem a segunda loja na cidade de 
Canoas, Claudir e Daniel Dullius lançam os 
olhares em direção ao Centro de Estado. 

simas no presencial, ou o contrário. “Ter 
vendedores bem preparados, ofertas per-
sonalizadas e ambiente convidativo faz 
sim – muita – diferença, bem como criar 
sinergia entre o espaço físico e online”, 
afirma o executivo.

NO MESMO BARCO
Os dados também mostram que 

todos os varejistas estão no mesmo barco 
e a jornada para se adequar às exigências 
atuais dos consumidores segue, no mun-
do todo, sem um líder corporativo real.

A Amazon, varejista líder em ino-
vação, detém uma fatia de mercado rela-
tivamente pequena de até 16%. “É como 
se todas as empresas estivessem em um 
mesmo ponto, o que dá lugar para que 
surja uma nova referência no setor ”, co-
menta Neves.

Fonte: Exame.com

É na cidade de Santa Maria que deverá ser 
instalada, ainda este ano, a 20ª unidade. 
Em Santa Catarina, a Carioca Calçados 
abrirá novas sapatarias em Florianópolis e 
Palhoça neste semestre. “Chegaremos a 
20 unidades, que é um marco importan-
te”, afirma o diretor Pedro Paulo de Abreu, 
que acredita num bom volume de vendas 
nos meses subsequentes.

Em Minas Gerais, a Katuxa reposi-
cionou diversas lojas nos últimos meses, 
colocando-asemlugares que, como diz o 
diretor Vitor Gomes Gontijo, “fizeram a di-
ferença”. A rede possui agora 58 pontos 
de vendas em 26 cidades. No Paraná, o 
Grupo Ajita pretende colocar em operação 
duas novas filiais, em Apucarana e Foz do 
Iguaçu, este ano. Com elas, chegará a 27 
unidades e dará sequência ao projeto de 
expansão através do qual duas lojas fo-
ram abertas em 2010: uma especializada 
em tênis e outra no novo Shopping Catu-
ay, em Maringá.

Fonte: Site Exclusivo
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E mais:
BOLSAS de até 50% de desconto por curso!
Consulte nossas condições imperdíveis 
para você estudar ainda neste semestre.

faculdadepitagoras.com.br

1ª MENSALIDADE

Consulte cursos elegíveis
para essa oferta

Oferta válida apenas para o primeiro ano do curso a partir do dia 30/01/2016. Consulte as Unidades e os cursos elegíveis para esta 
promoção (promoção não é válida para todas as unidades do grupo). Os valores a serem aplicados nas demais mensalidades do 
curso escolhido observarão os preços descritos no edital de processo seletivo (valores sem desconto desta campanha) e 
poderão variar de acordo com o curso e Instituição de Ensino escolhida. Oferta não elegível aos cursos de Medicina, 
Medicina Veterinária e Odontologia. Esta oferta não é cumulativa com alunos que ingressarem por meio do convênio 
Educa Mais Brasil, FIES ou com qualquer outra bolsa institucional disponibilizada pela Instituição de Ensino. Os 
cursos estão sujeitos à disponibilidade de vagas e à formação de turmas. Estas condições podem ser alteradas 
sem aviso prévio.

Unidades Divinópolis
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
R. Minas Gerais, 593, Centro
Tel.: (37) 2101-4877 / 3222-0684
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Em tempos de “enxergar o presente 
e organizar o futuro”, a próxima edi-
ção do Minas Trend, um dos princi-

pais eventos de lançamentos de moda e 
acessórios do país, que acontece de 04 a 
07 de abril, no Expominas, em Belo Ho-
rizonte, elegeu o tema “Essência” como 
referência da temporada Verão/2017.

O tema sintetiza a busca pelo es-
sencial dentro da indústria de moda, de 
forma a reforçar a importância da iden-
tidade das marcas como diferencial e fa-
tor competitivo junto aos consumidores. 
Na temporada, a “essência”, ou seja, o 
DNA criativo das grifes, chega como va-
lor intrínseco das coleções que procuram 
atender a atual demanda por uma moda 
autoral, diferenciada e, ao mesmo tempo, 
com forte apelo comercial.

“ESSÊNCIA” É O TEMA INSPIRACIONAL
DA TEMPORADA VERÃO/2017

Referências do clássico “Alice no País das Maravilhas” 
refletem o direcionamento da próxima ediçãoda Semana de Moda Mineira

Para exprimir este conceito, a edi-
ção Verão/2017 do Minas Trend irá trazer 
referências da obra de Lewis Carroll, “Ali-
ce no País das Maravilhas”, e a incessante 
busca da personagem por seguir cami-
nhos e descobrir novos horizontes. Nesta 
abordagem, Alice, sinônimo de coragem 
e poesia, simboliza as características do 
“essencialista” típico, aberto às novas ex-
periências, positivista mesmo mediante as 
adversidades e disposto a compartilhar 
esta vitalidade para o bem comum.

Esta incrível trajetória vai pontuar as 
atrações do evento, como na exposição 
das marcas mineiras de moda, que con-
ta com curadoria do stylist Paulo Martinez, 
inspirada no icônico tabuleiro de xadrez do 
clássico literário, e na mostra do segmento 
de joias e bijuterias inspiradas nas famosas 

“xícaras” da incansável Alice, entre outras.
Para Henrique Câmara Azevedo, 

Superintendente da FIEMG – Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais, 
realizadora do evento, esta busca pelo 
essencial, dentro do conceito desta edi-
ção, revela-se como “como uma forma 
de adequação ao cenário desafiador em 
que estamos inseridos no momento. Nos-
so objetivo é provocar uma reflexão em 
relação à busca por soluções mais práti-
cas, objetivas e realistas para superar as 
dificuldades e incrementar os negócios”.

Outra novidade será a realização 
do evento no período de 04 a 07 de abril 
- 2ª a 5ª feira -, de forma a proporcionar, 
aos expositores, compradores e visitantes, 
condições mais adequadas e acessíveis 
para a concretização de negócios. 

CALENDÁRIO DE FEIRAS

(16 A 18/08)
www.fenova.com.br

(15 A 17/03)
www.fimec.com.br

(23 A 25/05)
www.sicc.com.br

(26 A 29/06)
www.feirafrancal.com.br

SERVIÇO:

Minas Trend – Verão/2017

Data: 04 a 07 de Abril de 2016 

2ª. a 5ª. feira

Horário: 10h00/20h00

Local: ExpoMinas

Belo Horizonte – MG

Informações: 

www.minastrend.com.br

www.facebook.com/minastrend

Fonte: Site Minas Trend
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O Brasil, historicamente, sempre 
sofreu da síndrome do “salva-
dor da pátria”. A nação carece de 

heróis e vira e mexe cria os seus. De Ti-
radentes à Princesa Isabel, sempre exis-
tiram os ditos salvadores. 

O da vez agora é o tal juiz Sérgio 
Moro, que conduz a Lava Jato. A exce-
lência de capa preta parece acreditar que 
“os fins justificam os meios” e a massa, 
ou pelo menos boa parte dela, se curva 
aos seus poderes e efeitos. Heróis são 
modelos, e só existem em perfeição na 
imaginação. 

Na vida real eles são de carne e 
osso e, portanto, suscetíveis a erros e 
acertos como todos nós. Ter essa noção 
é fundamental, para que não se criem 

SALVADORES DA PÁTRIA
expectativas e para não atribuirmos a 
essas pessoas algo além do que elas 
podem e devem oferecer.

Obviamente que quem se instrui 
para prestar um determinado serviço 
tem, em tese, capacidade para fazê-
-lo. Mas, nem sempre, isso é regra. Até 
mesmo porque imprimimos nossas par-
ticularidades naquilo que produzimos. 
Temos as nossas preferências e nem 
sempre é possível agir com a absoluta 
isenção que a situação exige.

Ademais, há também um vício 
nosso em acreditar que tudo aquilo que 
é dito por uma “autoridade” é verdade e 
não se questiona. É assim com o padre, 
pastor, presidente e juiz. Normalmente 
os menos instruídos e com baixa ca-

pacidade de questionamento tendem a 
aceitar, afinal trata-se de uma autorida-
de dizendo e ela não mentiria.

Seria ótimo se fosse sempre as-
sim, mas cabe ao cidadão questionar as 
informações ditas por aí. Ouvi-las, de 
preferência, de mais de uma fonte e de 
ângulos diferentes. Isso facilita o julga-
mento e a procura da verdade que pode 
estar camuflada.

Não se trata de pregar o ceticis-
mo ou o desrespeito às autoridades, 
mas em se tratando do Brasil, e suas es-
tórias que ocultam as histórias, é sem-
pre bom ficar atento e observar o que 
move os fatos.

Heróis são figuras místicas ou 
ilustrativas. O homem normal é feito da 

dualidade. Um combate entre o bem e o 
mal que pode exprimir ora um, ora ou-
tro, de acordo com os valores morais de 
cada homem e mulher frente às situa-
ções que se defrontam.

Em qualquer civilização os líderes 
são importantes, mas não devem ser 
os salvadores da pátria. Um pretenso 
“messias” que tirará o povo da aflição. 
Líderes são catalisadores das mudanças. 
Esses entendem que a mudança efetiva 
emana do povo.

Até porque a verdadeira salvação 
vem da consciência e mudança de ati-
tude das massas. Quando isso for en-
tendimento geral, o “povo” deixará de 
ser refém de vilões e até mesmo dos 
heróis e suas intenções.

Colunista: Rodrigo Dias

artigorodrigodias@gmail.com

OPINIÃO
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Venha contribuir com o futuro da SUA Cooperativa.Venha contribuir com o futuro da SUA Cooperativa.Venha contribuir com o futuro da SUA Cooperativa.
Dia 01 de abril
1 chamada: 17h - 2 chamada 18h - 3 chamada: 19h
Auditório Sicoob Credinova 
Rua Vereador Jesus Martins, 40 - Centro

Quer saber quais 
são os resultados

da sua cooperativa?

Sorteio de brindes 
para os associados participantes

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SICOOB CREDINOVA.


