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GESTÃO DE VENDAS

INDÚSTRIAS CAPACITADAS PARA AS
VENDAS NA 18ª FENOVA

SEBRAE e Sindinova oferecem curso
para capacitar empresas
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Nova Serrana é líder em carteiras
assinadas no primeiro trimestre do ano
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MARCAS REPRESENTAM O POLO
CALÇADISTA DE NOVA SERRANA NO
MINAS TREND PREVIEW
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O que está acontecendo com o
mundo da moda?
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N

o coquetel de lançamento da 18ª
Fenova, ocorrido no dia 31 de março, o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, resumiu a necessidade de capacitação em vendas com uma
frase: “É hora de aprendermos a vender
da mesma forma que aprendemos a produzir, com qualidade e de forma madura
e fortalecida”. Tal visão reflete a importân-

EDITORIAL
cia de se expandir o potencial produtivo
do polo calçadista de Nova Serrana, buscando a melhoria constante para não deixar pontas soltas ao longo do processo.
Assim, o Sindinova começa a oferecer aos fabricantes do polo ferramentas
para capacitar seus gestores quanto às
vendas de seus produtos. A Dale Carnegie
Training, parceira do Sindinova, ministra-
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rá em maio e junho cursos voltados para
a preparação interna dos negociadores,
aprimorando a autoestima e o autoconhecimento. Já o SEBRAE/MG inicia o calendário de ações propostas ao Sindinova
com o curso de Gestão de Vendas, que
será realizado a partir do dia 6 de maio
e, além de capacitar, oferece consultoria
dentro das empresas.
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NOVA SERRANA LIDERA EMPREGO EM MINAS

N

ova Serrana foi o município com
maior volume de contratações
em fevereiro no Estado, de acordo
com o ranking do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE). Segundo os dados, foi
a única cidade do Centro-Oeste de Minas
Gerais aparecer entre os 10 maiores na
geração de vagas de trabalho com carteira assinada, no mês passado. Itaúna
e Piumhi também são destaques entres
os 110 municípios mineiros geradores de
oportunidades formais de emprego.
Conforme os números apresentados, o município contratou 2.391 trabalhadores e dispensou outros 657, ou seja,
o maior polo calçadista esportivo do país
abriu no mês passado, 1.734 oportunidades formais de emprego sendo o maior
número de abertura de vagas em Minas
Gerais, no segundo mês do ano, destacou
o MTE. No primeiro mês do ano, a cidade
calçadista já tinha aberto 839 vagas com

carteira assinada.
Após Nova Serrana, aparece Uberaba, no Triângulo Mineiro, bem distante com
444 vagas criadas em outubro, seguida de
Nova Lima, 271, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH) e Pirapora (249)
no Norte. Na 17ª posição, aparece a próxima cidade do Centro-Oeste. Itaúna gerou
com carteira assinada, 111 oportunidades
e depois aparece Piumhi na 36ª posição,
de acordo com o relatório do Ministério do
Trabalho. Divinópolis ficou na 63ª colocação no ranking com corte de 21 oportunidades de trabalho, no mês passado.
Belo Horizonte foi a cidade com
maior volume de encerramentos de
oportunidades: 4.144, ficando na 110ª posição, seguida de Contagem (808) na 109ª
e Uberlândia (495) na 108ª. Sete Lagoas
também ficou entre as piores na geração
de empregos, cortando 299 oportunidades formais em fevereiro, de acordo com

os dados do Ministério do Trabalho.
CALÇADO
Nova Serrana tem 15,6 mil trabalhadores registrados com carteira assinada
na indústria da transformação, de acordo
com o Ministério do Trabalho Emprego.
Dos 15,6 mil, o setor calçadista responde
por R$ 14,4 mil na cidade. São 1,2 mil estabelecimentos registrados na cidade no setor de calçados. 68,4% são compostos por
micro (até 19 funcionários); 17,8% pequena
(de 20 a 99 funcionários) e 3,2% média
(100 a 499 funcionários). As empresas
produzem 105 milhões de pares de sapatos femininos, masculinos e infantis por
ano. 90% da produção do principal polo
calçadista esportivo do Brasil são destinados ao mercado interno e o restante é
exportado, segundo o Sindicado Intermunicipal da Indústria Calçadista (Sindinova).
Fonte: Jornal Agora

O PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES DA
SILVA, FALOU À TV INTEGRAÇÃO SOBRE OS ALTOS
ÍNDICES DE CONTRATAÇÃO EM NOVA SERRANA.

O

retor de expansão e trainer da Dale Carnegie Training, negociar não é um dom,
mas sim uma habilidade que pode ser desenvolvida e está diretamente ligada a fatores emocionais. “Todas as pessoas têm
um nível de autoconfiança, autocontrole
e autoestima. Caso algum desses esteja
desequilibrado, seja por falta ou excesso,
sua performance em negociações será
diminuída. Portanto, é fundamental ter recursos para dosar e controlar esses três
fatores”, explica Spinola.
A Dale Carnegie Training ministrará,
em parceria com o Sindinova, mais dois
cursos ainda no primeiro semestre: o The
Dale Carnegie Course, que se inicia no dia
23 de maio e trabalha o desenvolvimento
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no final de fevereiro. “As fábricas saem da
feira com os negócios realizados e a expectativa é outra. O psicológico do empresário que tem pedido dentro de casa é
totalmente diferente do daquele que não
tem nada para fazer”, disse.
O link para assistir à matéria da TV
Integração está disponível no site do Sindinova: www.sindinova.com.br

ESPAÇO SINDINOVA RECEBE PALESTRA
INTERATIVA SOBRE NEGOCIAÇÃO EM VENDAS
Espaço Sindinova recebeu na noite do dia 7 de abril a palestra interativa “A Negociação Integral”,
ministrada pela Dale Carnegie Training, de
Belo Horizonte. Durante duas horas, os
palestrantes Rafael Spinola e Guilherme
Amaral apresentaram aos participantes
formas de se entender o que se passa na
cabeça de quem está negociando, bem
como formas de se negociar melhor. Os
74 espectadores participaram de jogos de
negociação e expuseram a realidade dos
empresários e profissionais de Nova Serrana. Problemas como a elevada concorrência, bem como a postura dos lojistas e
compradores, foram debatidos.
De acordo com Rafael Spinola, di-
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ALTO ÍNDICE DE CONTRATAÇÕES EM NOVA
SERRANA É DESTAQUE NA MÍDIA
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CRISTIANO RESENDE MOREIRA

GERALDO CÉSAR DA SILVEIRA

GIRO SINDINOVA

cidade de Nova Serrana tem sido
destaque no noticiário das últimas
semanas graças aos índices positivos de contratações no início de 2016.
Em entrevista concedida à TV Integração
no dia 31 de março, o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, atribuiu a
marca alcançada aos jovens empreendedores da cidade e à realização da Fenova,

2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:

da autoconfiança, autocontrole e autoestima, e o Treinamento de Negociação Dale
Carnegie, que será realizado nos dias 3 e
4 de Junho. Ambos os cursos já tiveram
turmas em Nova Serrana.
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CONSELHO FISCAL:
ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA
ANTÔNIO SIMÕES PESSOA
JOÃO SEBASTIÃO NETO
SUPLENTES:
HELENA MARIA DE SOUZA
LUCIMAR APARECIDA DA SILVA
RODOLFO RODRIGUES LÁZARO AMARAL
DELEGADOS JUNTO AO CONSELHO
DE REPRESENTANTES DA FIEMG:
PEDRO GOMES DA SILVA
JÚNIOR CÉSAR SILVA
ESTA PUBLICAÇÃO É PRODUZIDA PELO
SINDINOVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL
DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA
SERRANA.
RUA ANTÔNIO MARTINS, 75, BAIRRO FREI
PAULO – NOVA SERRANA-MG
TELEFONE: (37) 3228-8500
CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS
(37) 9973-4784
SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
ANTÔNIO AZEVEDO - MTB 010747/MG
IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS

PALESTRA INTERATIVA TRABALHOU OS NÍVEIS DE
AUTOCONFIANÇA DOS 74 PARTICIPANTES

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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SEBRAE OFERECE CURSO EM GESTÃO DE VENDAS
PARA ASSOCIADOS DO SINDINOVA
Iniciativa tem foco em estratégias e rotinas de vendas e faz parte das ações
propostas pela instituição ao sindicato para 2016

S

erá realizado a partir do dia 6 de
maio o curso de Gestão de Vendas,
oferecido pelo SEBRAE em parceria com o Sindinova. Com o objetivo de
desenvolver nos proprietários e gerentes
comerciais conceitos e práticas da gestão
de vendas, o curso favorece a obtenção
de resultados expressivos e controlados.
O curso é direcionado a empreendedores,
proprietários e gerentes de micro e pe-

quenas empresas do setor calçadista que
desejam conhecer mecanismos para uma
gestão de vendas eficaz. Serão ofertadas
12 vagas e cada empresa poderá indicar
dois representantes.
O curso será dividido em três encontros consecutivos, totalizando 12
horas de duração, além de oito horas
de consultorias diretamente na empresa. Entre os temas a serem abordados,

destacam-se o desenvolvimento de estratégias e estruturas de vendas, o estabelecimento de rotinas na gestão de
vendas e o desenvolvimento da força
de vendas. “A iniciativa é uma das ações
propostas pelo SEBRAE, atendendo a
uma solicitação do Sindinova, com o objetivo de capacitar os seus associados.
Este curso trará para os empresários de
Nova Serrana e região a oportunidade

de desenvolver estratégias comerciais
de forma planejada e implantar um processo de vendas com método, promovendo melhorias nos pontos de venda,
nos canais, na força de venda e na estratégia comercial como um todo”, explica o analista técnico do SEBRAE/MG
em Nova Serrana, Dênis Magela da Silva.
Para mais informações, entre em contato pelo telefone (37) 3226-8850.
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BANCO CENTRAL PREVÊ ALTA DE 6% NAS EXPORTAÇÕES
E RETRAÇÃO DE 15% NAS IMPORTAÇÕES EM 2016

A

balança comercial brasileira deverá
fechar o ano com um expressivo
superávit (as últimas previsões estimam um saldo oscilando entre US$ 43
bilhões e US$ 50 bilhões) graças a um aumento de 6% nas exportações e a uma
queda muito mais expressiva de 15% nas
importações. A previsão foi divulgada no
dia 31 de março pelo Banco Central (BC).
De acordo com o BC, “a projeção
para as vendas externas reflete o patamar
elevado da produção de culturas agrícolas
importantes na pauta de exportações e o
maior dinamismo esperado para as exportações de bens industriais, que deverão ser favorecidas pelos ganhos de competitividade decorrentes da depreciação
do real (alta do dólar)”.
Já a retração das importações, segundo o Banco Central, “repercute o ambiente de retração no consumo, no investimento e a depreciação do real”.

Ainda de acordo com o BC, a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), deve fechar
este ano em 6,6%, segundo projeção divulgada também no dia 31 no Relatório de
Inflação, editado trimestralmente pelo Banco Central (BC). A estimativa anterior, publicada em dezembro, era 6,2%. Para 2017, a
estimativa de inflação passou de 4,8% para
4,9%. Em 12 meses encerrados em março
de 2018, a projeção de inflação é 4,5%.
Esses cálculos são do cenário de
referência, elaborado com base na taxa
básica de juros, a Selic, no atual patamar
(14,25% ao ano), e o dólar a R$ 3,70. O BC
também divulga estimativas do cenário
de mercado, em que são usadas projeções de analistas de instituições financeiras para a taxa Selic e câmbio. Neste caso,
o IPCA também deve ficar em 6,9% este
ano, ante 6,3% previstos em dezembro último. Para 2017, a estimativa de mercado

foi ajustada de 4,9% para 5,4%.
INFLAÇÃO
O Conselho Monetário Nacional
(CMN) definiu como centro da meta de
inflação 4,5% para 2016 e 2017. O limite
superior é 6,5% este ano, e 6% em 2017.
Ou seja, tanto na projeção do BC quanto
na do mercado, a inflação vai ultrapassar
o teto da meta este ano.
O Banco Central espera por maior retração da economia este ano. A projeção para
a queda do Produto Interno Bruto (PIB), soma
de todos os bens e serviços produzidos, passou
de 1,9%, divulgada em dezembro, para 3,5%.
Pela projeção do BC, a produção
agropecuária deverá aumentar 0,2% este
ano (1,8% em 2015 e 2,1% em 2014). A atividade industrial deverá retrair 5,8% em
2016, terceiro recuo anual consecutivo.
O BC também projeta recuo de
2,4% para o setor terciário em 2016 e des-

taca as contrações nos segmentos de comércio (7%), transportes, armazenagem e
correio (5,6%) e outros serviços (3,1%).
O cálculo para a redução do consumo das famílias é de 3,3%. Segundo o
BC, a projeção é consistente com o cenário do mercado de trabalho, redução da
renda e crescimento modesto esperado
para o mercado de crédito.
“O consumo do governo, evidenciando a continuidade do ajuste fiscal em
curso, deverá recuar 0,7% em 2016 (-1,0%
em 2015)”, acrescentou o Banco Central.
A retração da Formação Bruta de
Capital Fixo (investimentos) é 13%, terceiro
recuo anual consecutivo. Segundo o BC,
essa expectativa de queda é influenciada
pelo corte de gastos públicos, pelo reduzido nível de utilização da capacidade de
produção da indústria e pelo nível deteriorado da confiança dos empresários.
Fonte: Agência Brasil

Cuidar hoje do amanhã.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.
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ECONOMIA

MONTEIRO NEGOCIA EM WASHINGTON AUMENTO
DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA EUA

O

Brasil vai impulsionar a agenda
comercial com os Estados Unidos.
As exportações para o mercado
americano no ano passado atingiram US$
24,2 bilhões, majoritariamente formadas
por manufaturados, que responderam
por 63,7% desse valor, mas há margem
para um crescimento “muito maior”, disse
no dia 31 de março o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Armando Monteiro, após encontro, em
Washington, com a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Penny Pritzker.
Segundo Monteiro, o encontro com
Pritzker se destinou a discutir os próximos
passos para ampliar as medidas de convergência regulatória, harmonização de
normas e facilitação de comércio, visando
a aumentar o comércio bilateral. Monteiro
afirmou que o encontro dá andamento a
uma série de ações iniciadas em fevereiro
de 2015, quando fez a primeira visita como
ministro aos Estados Unidos.
Nas negociações para ampliação
do comércio com os Estados Unidos, convergência regulatória e harmonização de
normas são pontos chave, uma vez que
as tarifas para produtos industrializados
brasileiros no mercado americano são relativamente baixas. Para muitos setores da
economia brasileira, no entanto, o cumprimento das normas técnicas gera altos
custos para o exportador.
De acordo com Monteiro, o diálogo comercial permanente com os Estados

Unidos é estratégico para o Brasil. “A primeira viagem internacional que fiz no ano
passado, quando assumi o ministério, foi
justamente aos Estados Unidos, por reconhecer a importância e o dinamismo do
mercado norte-americano e um grande
espaço para crescer nosso comércio bilateral. Tivemos uma agenda intensa em
2015 e avançamos muito nas áreas que
estabelecemos como prioritárias com o
Departamento de Comércio, que são a
convergência regulatória e a harmonização de normas. Pouco mais de um ano
depois, podemos fazer um balanço positivo e estabelecer os próximos passos”,
acrescentou o ministro.
Monteiro chegou a Washington na
quarta-feira (30) para uma agenda que
teve início com a III Reunião do Acordo de
Cooperação Econômica e Comercial, mecanismo de diálogo bilateral entre os organismos de comércio dos Estados Unidos
e o Brasil, no âmbito do Tratado de Cooperação Econômica e Comercial (Atec).
Ele participou também de um encontro na
Câmara de Comércio dos Estados Unidos
com empresários brasileiros e americanos.
BARREIRAS TARIFÁRIAS
Na reunião, que terminou no dia
31, Armando Monteiro realçou o reconhecimento, pelos dois países, dos grandes
avanços feitos no último ano para ampliar
as relações comerciais. “Nossa agenda,
estabelecida a partir do início de 2015, foi

focada em remover barreiras não tarifárias,
e evoluiu significativamente com acordos
na área de convergência regulatória, facilitação de comércio e propriedade intelectual, temas essenciais para o comércio
bilateral, majoritariamente composto por
produtos industrializados. Foi uma renovação do comprometimento com nossa
parceria e evolução constante de nossas
relações de comércio e investimentos.”
O encontro da Atec foi a primeira realizada em nível ministerial, reunindo
o representante de Comércio americano
Michael Froman e, pelo lado brasileiro os
ministros Armando Monteiro e Mauro Vieira, das Relações Exteriores.
COMÉRCIO
Bens industriais, que alcançaram
mais de 60% das exportações brasileiras
para os Estados Unidos em 2015, constituem avanço em relação aos 53% observados em 2014. Os três principais produtos de exportação do Brasil para os EUA
são, respectivamente, máquinas, aeronaves e produtos de ferro e aço.
Os Estados Unidos são o segundo
principal parceiro comercial do Brasil. O intercâmbio bilateral total, somando-se bens
e serviços, chegou próximo de US$ 100 bilhões em 2015. Os americanos são os principais investidores estrangeiros diretos (IED)
no Brasil, com estoque acumulado de investimentos da ordem de US$ 110 bilhões,
segundo dados do Banco Central do Brasil.

Ao mesmo tempo, os investimentos brasileiros nos EUA tornam-se cada vez
mais relevantes. O Brasil investiu US$ 1,9 bilhão nos Estados Unidos em 2015, elevando o estoque acumulado de IED brasileiro
nos EUA a mais de US$ 13 bilhões.
BARREIRAS
Para reduzir barreiras não tarifárias
desde fevereiro de 2015, os dois países
definiram facilitação do comércio, harmonização de normas e convergência regulatória como os temas principais do diálogo comercial.
Durante a visita oficial da presidenta
Dilma Rousseff aos Estados Unidos, entre
27 de junho e 1º de julho de 2015, foram
assinados 22 acordos nas áreas de comércio, agricultura, meio ambiente, educação,
ciência e tecnologia, turismo, defesa, política espacial e Previdência Social.
Entre esses, houve o memorando de Intenções sobre Normas Técnicas
e Avaliação da Conformidade, que busca
estreitar as relações comerciais por meio
da redução da burocracia e dos custos e
prazos no cumprimento de exigências técnicas necessárias à atividade exportadora.
Foram ainda assinados memorandos de acordos sobre registro de patentes,
promoção do crescimento de micro, pequena e média empresas e um Plano de
Ação para o Reconhecimento Mútuo do
Operador Econômico Autorizado.
Fonte: Agência Brasil

MARCAS REPRESENTAM O POLO CALÇADISTA DE
NOVA SERRANA NO MINAS TREND PREVIEW
Evento promove a semana da moda mineira, antecipando tendências e aproximando fabricantes e lojistas

CAMILA JULIANA

O ESTANDE COLETIVO DAS MARCAS FLORÉ E LOOK FASHION RECEBEU COMPRADORES E FORMADORES DE OPINIÃO DO VAREJO DA MODA

A

s marcas Look Fashion e Floré representaram o polo calçadista de
Nova Serrana na 18ª edição do Minas Trend Preview, realizado no Expominas, em Belo Horizonte, entre os dias 4 e
7 de março. Recebendo 220 fabricantes
de vários estados brasileiros e também do
exterior, o evento expôs lançamentos em
vestuário, calçados, bolsas, acessórios, bijuterias e joias para o verão/2017. Lojistas,
compradores, profissionais e formadores
de opinião do varejo de moda aproveitam
o ambiente de negócios oferecido pela
semana de moda mineira para conferir

artigos diferenciados e que se destacam
no ponto de venda.
Participando pela primeira vez do
Minas Trend Preview, a Look Fashion apresentou a prévia da coleção que será lançada no Salão Internacional do Couro e do
Calçado, a SICC 2016, no final de maio, em
Gramado, Rio Grande do Sul. De acordo
com Mario Pedro Amaral, diretor da marca,
a experiência garantiu visibilidade junto aos
formadores de opinião para que se possa
adequar seus produtos às tendências de
moda e de mercado. “É a primeira vez que
participamos do Minas Trend Preview e

queremos aplicar conceitos diferenciados
para a marca. Fizemos pesquisas para estar presentes e pudemos observar grande
aceitação de nossos produtos, através do
expressivo número de visitantes em nosso
estande”, comenta o empresário.
A Floré, que já participou de outras edições do evento, apresentou alguns
produtos da nova coleção, com cores suaves e tons pastel, que são tendência para
a próxima estação. A diretora administrativa da marca, Gabriela Martins, também
acredita que participar do Minas Trend
Preview fortalece a empresa. “É sempre

bom participar e expor ao lado de grandes marcas, pois elas atraem um novo
público pra gente, que muitas vezes nunca ouviram falar da nossa marca. A divulgação do evento por essas empresas têm
sempre um ótimo resultado, elevando o
público do evento”, afirma Martins.
O Minas Trend Preview é realizado
pelo Sistema FIEMG e fomenta a indústria
da moda mineira, antecipando tendências e aproximando fabricantes e lojistas.
O evento é hoje a principal plataforma de
geração de negócios do setor no Brasil e
ocorre duas vezes ao ano.
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INDÚSTRIAS CAPACITADAS PARA AS VENDAS
NA 18ª FENOVA
Coquetel de lançamento apresentou as atrações da feira, que têm como foco a exportação e as consultorias em design
ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA

E

mpresários do polo calçadista estiveram presentes no coquetel de
lançamento da 18ª Fenova, realizado
na noite de ontem, 31, na sede do Sindinova. Durante o evento, as atrações da
feira foram apresentadas pelo presidente
da entidade, Pedro Gomes da Silva, e do
responsável pela organização das feiras,
Edimar Góis. O destaque das atividades
do Sindinova para o evento foi o plano de
capacitação para vendas, que será realizado em parceria com o SEBRAE/MG e a
Assintecal. Dividido em três fases, o projeto terá como enfoque a melhoria do processo comercial das indústrias e a exportação. “É hora de aprendermos a vender
da mesma forma que aprendemos a produzir, com qualidade e de forma madura
e fortalecida. Este é o ano de otimizar o
comercial de nosso polo”, afirma o presidente do Sindinova.
Das empresas que já são assistidas
pela consultoria em design da Assintecal,
serão selecionadas as mais aptas ao processo de exportação para receberem a
capacitação e, durante a feira, exporem
seus produtos em um desfile de moda. A
marca infantil Tina Teen, que já participa
das consultorias, foi destaque nas últimas
edições da feira por mostrar produtos diferenciados. De acordo com a proprietária,

Jasielle de Fátima Oliveira, a intenção da
marca é manter o mesmo nível de qualidade na 18ª Fenova. “Estamos buscando informações de design, pois é isso que
faz a diferença do nosso produto. A assessoria em design na nossa coleção foi
fundamental nesse processo. Já estamos
pensando em uma nova consultoria e
estamos ansiosos pelas orientações voltadas para a exportação. Temos muito o
que aprender”, garante a empresária.
CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS
Durante o coquetel, os participantes puderam conhecer as obras do Centro
de Promoção de Negócios. Com inauguração marcada para o dia 16 de maio, o
espaço contará com seis salas para atendimento simultâneo de lojistas convidados
pelo Sindinova e oferecerá aos fabricantes, além da estrutura física, suporte em
todo o processo de negociação. Antônio Ozires Ferreira, proprietário da marca
Onity, está animado com a proposta do
espaço. “O Centro de Promoção de Negócios vai ajudar bastante aos empresários, pois não tem custo de utilização para
as empresas e não nos deixa nas mãos
das assessorias, que tendem a precificar
nossos produtos. É uma iniciativa nota mil!
Além disso, o Sindinova selecionará lojis-

O PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES DA SILVA, APRESENTOU AS ATRAÇÕES DA 18ª FENOVA AOS
EMPRESÁRIOS PRESENTES NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DA FEIRA.

tas renomados e sem negativação, que
serão atendidos em um ambiente adequado aos negócios”, comenta.
EXPECTATIVAS
Pela primeira vez na Fenova, os
proprietários da marca de calçados femininos Ámery Shoes ficaram bastante animados com a possibilidade de participar da
feira. “Queremos fortalecer a marca e torná-la mais visível ao cliente. O Pedro disse
algo que sentimos: há uma grande oferta
de produtos e precisamos tornar os nossos
mais atrativos. Acho que a feira é um degrau que usamos para termos acessos a

eles”, explica o empresário André Augusto
de Paula. Natália Fernanda Silva Ferreira,
também proprietária da marca, ressalta o
lado criativo de seus produtos. “Vejo uma
tendência interessante, com cores alegres
e que fazem a nossa marca buscar novidades. Levaremos para a feira nossas anabelas, sandálias de salto e as rasteirinhas,
que não podem faltar no verão”, garante.
Até o momento, 70% dos estandes da 18ª Fenova estão comercializados,
o que representa a participação de cerca
de 150 marcas no evento. A 18ª Fenova
será realizada de 16 a 18 de agosto no
Centro de Convenções de Nova Serrana.

16 A 18 DE AGOSTO DE 2016
10H ÀS 19H
FEIRA DE CALÇADOS

DE NOVA SERRANA

CENTRO DE CONVENÇÕES DE NOVA SERRANA
FENOVA.COM.BR

MARCAS CONFIRMADAS*

PLAY BABY

VENEZA
*Até abril/2016
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FOTOS DO COQUETEL DE LANÇAMENTO
DA 18ª FENOVA
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EDITAL SENAI SESI DE INOVAÇÃO E RECEBER
ATÉ R$ 400 MIL PARA PROJETOS

E

mpresas do setor industrial brasileiro de todos os tamanhos, inclusive startups de base tecnológica, já
podem inscrever ideias no site do Edital
SENAI SESI de Inovação 2016. No total,
R$ 23,6 milhões estão disponíveis para o
desenvolvimento de produtos, processos
e serviços inovadores. Cada projeto pode
receber até R$ 400 mil, além de apoio de
87 institutos de inovação e tecnologia do
SENAI espalhados por todo o país. Durante todo o ano, empresas podem enviar propostas para as categorias Inova-

ção Tecnológica, Protótipos de Inovação
e Inovação em Saúde e Segurança do
Trabalho e Promoção da Saúde. As avaliações serão feitas em três ciclos nesta
edição. Assim, as ideias não aprovadas
podem ser aprimoradas e reenviadas no
ciclo seguinte.
A primeira etapa para participar
do edital é cadastrar a sua ideia no site
http://plataforma.editaldeinovacao.com.
br/?anonimo. Você pode se inscrever
em qualquer época do ano. Depois vem
a etapa da qualificação, na qual, a cada

ciclo do edital, os especialistas avaliam
se as ideias estão no escopo do edital e
se tem uma proposta inovadora interessante. Os resultados serão divulgados
nos dias 16/05, 29/08 e 12/12. Se sua
ideia for qualificada, a próxima etapa é a
do plano de projeto, na qual você apresenta o plano do projeto da sua ideia e
todos os documentos obrigatórios para
comprovação dos requisitos. Os especialistas avaliam esse plano e, se ele for
aprovado, já vai para a última etapa, a
de execução. Nessa etapa, o subsídio

para o desenvolvimento do projeto está
aprovado. Aí, é só fazer a contratação
com o SENAI ou o SESI para início das
atividades.
Mais de 500 empresas já participaram do Edital SENAI SESI. Desde 2004,
foram aprovados mais de 600 projetos
em parceria com empresas industriais
brasileiras de todos os portes. Você pode
conhecer todas as empresas no site
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/
canais/edital-senai-sesi-de-inovacao/
Fonte: Agência CNI de Notícias

SISTEMA SOLA: PROJETO INOVADOR PARA
CALÇADISTAS GERA R$ 500 MIL DE ECONOMIA

A

Fimec 2016, feira realizada entre os
dias 15 e 17 de março, na Fenac,
em Novo Hamburgo/RS, trouxe
muito mais do que bons negócios para
o setor. A feira da indústria de base da
cadeia coureiro-calçadista apresentou
processos inovadores com vista ao aumento da competitividade do segmento
em tempos de recessão. Produtividade,
sustentabilidade e controle de estoque
foram destaques nos equipamentos e
produtos apresentados pelos 575 expositores do evento.
Um dos projetos inovadores presentes demonstrados foi o Sistema de
Operações Logísticas Automatizadas
(Sola), apresentado pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) no espaço da Fábrica Conceito. A
estrutura, que dispôs de maquinário, equipamentos e insumos para a produção de
calçados in loco, foi realizada em parceria
pela Fenac, Coelho Assessorial Empresarial e Instituto Brasileiro de Tecnologia do
Couro, Calçados e Artefatos (IBTeC).

A

O assessor-executivo da Abicalçados, Igor Hoelscher, explica que a ferramenta tem o objetivo de integrar a cadeia
produtiva no que tange a identificação,
processos e troca eletrônica de informação (EDI – Eletronic Data Interchange) na
linguagem global padrão GS1. “Saímos daqui com reuniões importantes na agenda
e negociações em andamento nos principais polos calçadistas brasileiros”, conta.
Segundo ele, o fato de poder apresentar o
processo na prática foi fundamental para
o sucesso da iniciativa.
PRODUTIVIDADE
Coelho, um dos idealizadores da
Fábrica Conceito, elogia a exposição do
Sola. “Tivemos uma grande procura por
parte de grandes empresas de calçados,
que buscam uma maior produtividade
através da otimização logística”, comemora Coelho. O empresário ressalta que
o Sola traz economia para a empresa
num momento de dificuldades econômicas. “Uma entrega errada no Brasil, onde

o custo logístico é absurdo, traz enormes
prejuízos para a empresa. O Sola, através
da leitura eletrônica, garante também um
controle do estoque, possibilidade de diminuição de erros e rastreabilidade completa da mercadoria”, explica, acrescentando que o sistema ainda é útil para a
exigência legal do Bloco K. “O calçadista
é muito pragmático e na feira ele pode
ver que o processo tem uma aplicação
prática importante”, avalia.
ECONOMIA
O gerente de Tecnologia da Informação da Via Marte, indústria calçadista
de Nova Hartz/RS, Ivair Kautzmann, auxiliou na apresentação para os empresários
com uma ilustração do case da própria
empresa. Em 2014, com a implantação
do Sola, a empresa economizou mais de
R$ 500 mil com a redução de erros através da otimização logística. Em 2015 a
empresa foi reconhecida com o case no
Prêmio Direções Abicalçados, na categoria
Direções Industriais.

O QUE É SOLA?
O Sola envolve identificação padrão
por código de barras, tanto para o produto (GTIN - Global Trade Item Number)
quanto para a unidade logística/volume
(SSCC - Serial Shipping Container Code),
certificação do picking correto através de
conferência eletrônica do conteúdo de
cada volume, separação correta dos volumes versus nota fiscal e despacho/coleta
correta em cada fábrica pelo transportador. “Com o Sola ganhamos em precisão,
aceleração e redução de custos”, afirma
Kautzmann, ressaltando a garantia do batimento entre a informação digital (NF-e
e DESADV) e física (mercadoria movimentada). “Por meio do programa zeramos o
nosso indicador de caixas com conteúdos
errados”, conclui o gerente.
A Fimec, que recebeu mais de 35 mil
visitantes nos três dias de evento, é considerada a maior feira da indústria de base para
a cadeia coureiro-calçadista. Em 2017, a feira
acontece entre os dias 14 e 16 de março.
Fonte: Couromoda.com

O CHIP QUE REVOLUCIONOU O CALÇADO INFANTIL

Klin, de Birigui/SP, lançou em 2015
uma linha de tênis com chip que
monitora os passos das crianças e
ajuda os pais a cuidá-las. Desenvolvido
ao longo de um ano, o Chip Klin vendeu
40 mil pares na primeira edição. “Os pais
querem mais que um calçado: querem
uma marca que contribua para o cuidado
de seus filhos. A partir desta premissa,
nasceu o Chip Klin”, explica o diretor-presidente, Carlos Alberto Mestriner.
Por meio da tecnologia Blue Low
Energy (BLE) e do Chip Klin App, disponível para Android e iOS, a novidade
controla à distância o deslocamento da
criança. Basta cadastrar o chip na configuração e pronto! O cachorrinho, mascote da Klin, aparece na tela do aparelho
móvel e acompanha o percurso da criança num raio de até 60 metros.
Carlos Mestriner diz que, desde o
início, em 1983, a empresa tem como
foco desenvolver calçados saudáveis
para crianças, pois os pais buscam pro-

porcionar um caminhar saudável aos
filhos. “A tecnologia é aliada nessa busca”, acentua o empresário, que fundou
a Klin aos 18 anos, produzindo dez pares
por dia.
Com o irmão Valdir, que juntou-se
a ele anos depois, formou uma dupla que
levou a empresa à liderança do mercado
nacional, à condição de marca ícone de
calçados infantis e a vender para mais de
70 países. Hoje, aos 32, a Klin possui sete
unidades fabris, produz 30 mil pares ao
dia e emprega 3 mil profissionais, altamente capacitados e experientes.
RÍGIDO CONTROLE DE QUALIDADE
A Klin tem processos produtivos
de excelência e um rígido controle de
qualidade. Mas, conforme o dirigente,
não define prazos para seus projetos.
“O tempo todo estamos mergulhados
no mundo das crianças e conectando ideias. Os projetos surgem naturalmente e se consolidam”, explica.

“Temos como objetivo lançar todo
semestre um projeto que impacta na
vida da criança e da mãe”, destaca o
fundador da Klin.
Com o sucesso de vendas do Chip
Klin e de outros modelos, a Klin teve desempenho positivo em 2015, ano que
Mestriner define como ‘atípico’. A empre-

sa, no entanto, trabalhou com austeridade e intensidade, procurando aproveitar
as oportunidades. “Tivemos uma pequena queda no volume de pares fabricados, mas crescemos em receita”, revela
Carlinhos, que mostra-se confiante em
relação a 2016.
Fonte: Couromoda.com

PG 9

11/04 A 24/04/2016 – JORNAL SINDINOVA

Pós-Graduação
Pitágoras
A certeza do
seu sucesso

Conheça nossos cursos*
Consultoria Empresarial

18 meses

Fisiologia do Exercício e Treinamento

18 meses

Criação e Produção Audiovisual

18 meses

MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria

18 meses

Direito Civil e Processual Civil

18 meses

18 meses

Direito do Trabalho e Previdenciário

18 meses

MBA em Gestão de Negócios com ênfase em
Marketing e Mídias Sociais
MBA em Gestão de Produção de Bens e
Serviços

Educação Especial e Inclusiva

18 meses

MBA em Gestão de Projetos

18 meses

Enfermagem Obstétrica

18 meses

MBA em Liderança e Coaching

18 meses

Engenharia de Segurança do Trabalho

18 meses

Psicologia Organizacional

18 meses

18 meses

*Os cursos estão sujeitos à disponibilidade de vagas e à formação de turmas. A carga horária presencial e EaD dos cursos pode variar de acordo com o projeto pedagógico. Os valores a serem aplicados podem variar de acordo com o
curso, modalidade e unidade de ensino. Essas condições podem ser alteradas sem aviso prévio. Para mais informações, acesse voceespecialista.com.br. ** Procure o atendimento da sua unidade para mais informações.

Consulte desconto especial para alunos e ex-alunos.**

Inscreva-se já

voceespecialista.com.br
37 2101-4808

37 98422-5561
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O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM O
MUNDO DA MODA?

hanel, Yves Saint Laurent, Armani
e Versace são algumas das principais grifes internacionais que foram
batizadas com o nome de seus próprios
estilistas. Isso porque, há algumas décadas, o designer da marca era praticamente mais importante do que a própria
Maison. O seu papel - e seu nome - conferiam credibilidade e respaldo, fazendo
com que os profissionais se tornassem
verdadeiros ícones da moda.
Contudo, este cenário mudou,
pois, mais do que problemas econômicos,
a moda enfrenta uma crise de identidade.
No segundo semestre de 2015, houve
a saída em massa de grandes diretores
criativos das principais grifes mundiais, tal
como Alber Elbaz, que abandonou a Lanvin; Raf Simons, que saiu da Dior; e Alexander Wang, da Balenciaga. Isso poderia
ser confundido como estratégia de mercado se não fossem os gritantes interesses econômicos por trás dessas atitudes.
Diferentemente de alguns mercados, o de luxo é conhecido por ter um
ritmo menos acelerado e por primar por
qualidade em vez de quantidade. Porém,
como todo segmento, está sujeito a mudanças. Recentemente, os grandes investidores têm priorizado apenas o lucro,
deixando de lado a opinião dos gênios da
moda - que, obviamente, demoram meses para criar uma coleção e talvez não
tenham a agilidade que as corporações
queiram. Porém, a escritora, pesquisadora e professora de moda Ana Carolina
Minozzo, que vive em Londres há quase uma década, destaca que é preciso
lembrar sobre o glamour infiltrado até
mesmo na palavra “diretor criativo”. “O
termo é um dos títulos mais desejados
atualmente e já carrega em si uma prova desta mudança da função do criativo
na moda”, opina. “Antes era um estilista,
aquele que entendia do gosto, da estética, da feitura, dos botões e tecidos, etc.
Hoje, ele é um businessman”, esclarece.

Segundo Ana Carolina, as empresas exigem que o diretor criativo tenha a capacidade de reverter crises econômicas e
agradar investidores.

de seus próprios lançamentos. “As redes
de moda rápida e barata respondem às
mudanças estéticas propostas por designers de grandes empresas, que foram desenvolvidas meses antes, e levam essas
ideias de tendências até as suas linhas de
produção”, observa a pesquisadora.

O ESTILISTA RAF SIMONS SAI DA DIOR NO SEGUNDO
SEMESTRE DO ANO PASSADO. SIMONS É CONSIDERADO UMA DAS MENTES BRILHANTES DA MODA NA
ATUALIDADE
A MAIORIA DOS ACIONISTAS PEDE A SAÍDA DE ELBAZ DA LANVIN, TRADICIONAL GRIFE FRANCESA,
EM OUTUBRO PASSADO. ELE ESTAVA HÁ 14 ANOS
À FRENTE DA MARCA, E PESSOAS PRÓXIMAS FALAM EM DESENTENDIMENTOS DO ESTILISTA COM A
DONA DA MAISON, SHAW-LAN WANG

É impossível, portanto, dizer que
toda essa responsabilidade não causa
uma tremenda pressão. O estilista e professor do curso de Moda da Faculdade
Santa Marcelina Marcio Banfi (São Paulo/
SP) ressalta, então, o momento acelerado no qual vivemos. “É impraticável seguir
com a velocidade que estamos. Chega
uma hora que não há dinheiro que pague.
Inclusive, podemos perceber que a moda
está mais pasteurizada e homogênea. Por
isso, acho que o momento agora é de desaceleração, de repensar a identidade das
grifes, suas individualidades”, resume.
No entanto, o diretor criativo do
vestuário não é o único que sofre com
esses novos modelos mercadológicos,
pois o cenário econômico para as grandes grifes não se resume apenas aos itens
roupas e sapatos. Óculos, acessórios, relógios e perfumes também fazem parte

do portfólio das marcas e, muitas vezes,
podem trazer resultados melhores devido
aos altos preços praticados no vestuário.
“O grande desfile, por exemplo, talvez tenha um custo muito alto para o retorno
obtido. As outras linhas das marcas têm o
poder de trazer muito mais retorno”, lembra a coordenadora do curso de Moda da
Universidade Feevale (Novo Hamburgo/
RS), Emanuele Biolo Magnus.
FAST FASHION
Falar sobre essa transformação e
não falar sobre o fast fashion é impossível.
Cada vez mais, a dinâmica da indústria da
moda passa por modificações, tornando-se mais rápida, com cortes de gasto e
tendo o lucro como único objetivo. “Muitas
empresas de moda, inclusive as de luxo,
operam em uma lógica similar. A diferença é que a produção das grifes é um pouco mais custosa, assim como o seu produto final. Mas a sede por crescimento do
negócio é exatamente a mesma”, afirma
Ana Carolina. Contudo, é inconcebível exigir que alguém reinvente “o novo” várias
vezes ao ano. Por isso, vale lembrar que
as fast fashion não criam as tendências

ALEXANDER WANG DEIXA A MAISON BALENCIAGA
NO FINAL DE JULHO PARA TOCAR SUA MARCA HOMÔNIMA. A PRIMAVERA-VERÃO 2016 É A ÚLTIMA
COLEÇÃO DO ESTILISTA PARA A MARCA

Mas isso não é de hoje. Emanuele
recorda de casos em que eram feitas produções em pequena escala, sem estarem
atrelada a estações, a fim de atender a
demanda que hoje o fast fashion abrange. “Nós não podemos dizer que o fast
fashion existe em vão, pois ele democratizou a moda. O que cabe perguntar é:
a que custo?”, questiona, ressaltando as
polêmicas envolvendo mão de obra escrava. “Se o produto chega à loja a um
preço tão barato, quem estaria lucrando?
Os direitos trabalhistas são devidamente
respeitados?”, complementa.
Já para Banfi, moda e roupa são
coisas diferentes. “O caminho natural é
voltar à identidade de cada um e entender
que a moda não se resume a roupa barata com duração de seis meses”, critica.
Fonte: Jornal Exclusivo

OPINIÃO
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ÚLTIMO INSTANTE

S

em esta conversa de que o universo
conspira contra. Se uma determinada coisa não foi devidamente calculada tende a dar errado mesmo. A tal lei
de Murphy nada mais é do que a nossa
inoperância na condução dos fatos que
vão seguir, assim, para o caminho do erro.
Exemplo? Tome um: chegava em
casa de carro com som alto, apressado e distraído. Ao entrar na garagem, processo que
já repeti uma centena de vezes, uma curva
malfeita rendeu arranhões na lateral do carro.
Com o fato, o primeiro sentimento
foi de raiva. Afinal, foi um acidente besta.
Evitável sim. Por entender dessa forma o
sentimento de raiva foi substituído pelo de
culpa. A responsabilidade foi toda minha e
não do universo, que tivesse conspirado
para aquela ocorrência.

O fato é que, de tão ligados, ficamos desligados para as coisas cotidianas.
Parece que andamos numa outra frequência dos acontecimentos que nos cercam, o que compromete a nossa leitura,
real, das situações. Influenciando, assim,
na tomada das decisões mais corretas.
Se no mundo moderno tudo é
regido pelo tempo, que parece cada vez
mais escasso, sentimos falta daquele último instante revelador. Aquele que permite tomar o caminho certo e que nos tire
das ciladas cotidianas.
A não percepção desse último instante – aquele em que se respira e serve
para organizar o desembaçar das ideias –
aponta que estamos ligeiramente robotizados. Sentir, então, passa a ser qualidade
dos esforçados que abriram mão de ser

apenas “motores”.
A culpa é minha, sua e dos outros.
De todos que estão sujeitos a este automático da vida moderna. Em que, não raras vezes, um bom dia é tão protocolar e
frio. Desconexo até.
Para piorar criamos casulos de
sobrevivência, o que é estranho. Pois no
mesmo momento em que expomos nossas vidas nas janelas abertas pelas redes
sociais, tem-se a necessidade, também,
de buscar proteção atrás dos óculos escuros, dos fones de ouvidos, das cercas elétricas e do vidro escuro do carro fechado.
É bem verdade que em determinadas ocasiões trata-se de segurança física
e patrimonial, mas o problema é quando
isso vira hábito e nos tornamos reclusos
da vida real. De nós mesmos.

Pensando assim, e sob o pretexto
de um pseudo-relaxamento momentâneo após um dia puxado de trabalho, o
som alto no meu carro e minha distração,
talvez inconsciente, foi mais um experimento de fuga. O casulo escolhido para
aquele momento.
Cada um cria o seu: bebidas, cigarros, drogas, sexo desvairado e até mesmo
o chocolate. A procura daquele instante
de prazer e fuga. Algo que reconforte.
Preencha o que está faltando.
O tal último instante tem suas simbologias e interesses, mas nada mais é do
que tempo. Essa fração da existência que
é determinante. Tanto para o que é certo
ou errado.
Tempo é o que escraviza, mas
também o que liberta. Tudo num instante.
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