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EDITORIAL

M

ais uma vez, a cidade de Nova
Serrana é destaque no noticiário
devido aos altos índices de emprego. Desta vez, o Cadastro Geral dos
Empregos e Desempregados (Caged) declarou a cidade como a terceira maior em
contratações no país. Tal resultado reforça
o potencial produtivo do município, bem
como das demais cidades que compõem
nosso Arranjo Produtivo Local, que têm
em Nova Serrana a referência maior em

produção calçadista.
Pensando neste cenário, o Sindinova prepara aos seus associados
o Centro de Promoção de Negócios,
um espaço que permitirá o fomento
às vendas de tudo o que for produzido pelas indústrias ao longo do ano.
Com inauguração marcada para o dia
13 de junho, as primeiras rodadas de
negócios ocorrerão na mesma semana
e terão o patrocínio da Codemig para
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subsidiar a presença de grandes lojistas
nacionais e internacionais.
Ainda reforçando as ações de promoção do APL, a organização da 18ª Fenova está a todo vapor. A menos de 100
dias da feira, empresários já movimentam
seus setores de design para definir o que
será exposto em seus estandes. Há muito otimismo e, especialmente, qualidade
para reforçar o título de “terceiro maior
polo calçadista do Brasil”.
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NOVA SERRANA É 1ª DE MG E 3ª DO PAÍS
QUE MAIS CONTRATOU NO TRIMESTRE
Dados do Caged são referentes aos três primeiros meses de 2016.
Foram criadas 3.248 novas vagas; empresários avaliam principal setor.

N

ova Serrana foi a cidade mineira
que mais abriu novos postos de
trabalho em 2016, segundo dados
do Cadastro Geral dos Empregos e Desempregados (Caged) do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE). Foram 3.248
novas vagas e o principal responsável foi o
setor calçadista. O número também deixa
a cidade com a 3ª colocação no país.
Em reportagem publicada em outubro de 2015, o G1 mostrou que, apesar
da retração econômica que influenciou
no fechamento de fábricas de calçados
e na dispensa de trabalhadores em 2015,
a cidade do Centro-Oeste de Minas era a
décima entre as que mais geraram empregos de janeiro a agosto de 2015 em
todo o Brasil.
O chefe de Governo, Maurício
Lacerda, comemorou a colocação no
ranking e afirma que Nova Serrana é uma
cidade ímpar. “Há uma grande movimentação do comércio, que está aquecido por
conta desses empregos gerados. Na realidade estamos vivendo momentos difíceis
em todo o Brasil, mas Nova Serrana tem
superado esses obstáculos”, enfatizou.
SEM CRISE
Alessandra Lacerda é empresária
do ramo calçadista em Nova Serrana e
segundo ela, mesmo com a crise sempre
manteve mais de 30 funcionários na empresa. Neste ano, mais seis pessoas foram
contratadas. “Muito tem se falado em crise
e para ser bem sincera eu não tive crise na
minha fábrica. Digo, inclusive, que a produção aumentou, pois geralmente só aumenta depois do mês de agosto e nos últimos anos mantive minha produção com
alta em todos os meses”, destacou.
Na fábrica da empresária são produzidos tênis para adultos e crianças, comercializados em todo país. “Tenho muitos
representantes em Minas Gerais, mas vendo um pouco para cada estado, incluindo
Rio de Janeiro, Brasília e Manaus”, destacou.

RECÉM-CONTRATADOS
Walisson Junior de Souza, de 23
anos, foi um dos contratados pela empresária. Ele conta que ficou desempregado
por três meses antes de ser admitido no
setor de produção da fábrica. “Trabalho
desde os 12 anos e meu primeiro emprego foi com fabricação de sandálias, junto
com meu pai. Estou muito satisfeito em
estar empregado novamente. Gosto do
que faço, gosto do ramo calçadista”, disse.
Andreia de Souza Rodrigues, 24
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anos, foi contratada em janeiro e disse
que ficou seis meses desempregada. Ela
é de Montes Claros, no Norte de Minas,
e está com 24 anos. Andreia conta que
se mudou aos 18 para Nova Serrana em
busca de emprego. “Sempre soube que a
cidade era boa para emprego e desde os
18 anos nunca fiz outra coisa que não fosse trabalhar com calçados”, disse.
Agda Borges trabalha há um mês
como coladora de solado em outra fábrica do município. A jovem de 26 anos
também está entre os recém-contratados
do setor e comemora o novo emprego.
“Em Nova Serrana é muito difícil ficar sem
emprego. É sempre uma questão de tempo mesmo, porque sempre tem empregos na cidade, graças a Deus”, comentou.
POLO CALÇADISTA
Nova Serrana tem 89.859 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é a
mineira mais bem colocada. Referência na
produção de calçados para venda nacional
e também exportação, o município enfrentou no mesmo ano uma situação delicada, causada pela vigência de um imposto que prejudicava a indústria calçadista.
O Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana
(Sindinova) estima que o segmento gere
20 mil postos de trabalho diretos e outros 21 mil indiretos no polo. O economista
Marcos Paulo Ferreira, autor de uma pesquisa sobre impactos da indústria calçadista de Nova Serrana na economia mineira, acredita que a colocação alcançada
pela cidade se deve a este setor econômico. “Crises econômicas afetam cidades de
acordo com a situação negativa do segmento que é o carro-chefe. Nova Serrana
não vive uma fase boa na indústria calçadista, mas o fato é que existem outros
municípios em situação pior”, pontuou.
O presidente do Sindinova, Pedro
Gomes, concorda com o posicionamento
do economista e reforça que percebe na
cidade os reflexos dos números do Caged.
“Como não é uma estimativa, mas sim a
soma das carteiras assinadas, podemos

observar que, apesar da crise, a geração
de empregos em Nova Serrana ainda é
boa”, afirmou.
Ele acrescenta que isso não significa, porém, que o setor viva um bom momento. “Existe emprego, mas ainda em
quantidade menor do que até bem pouco
tempo atrás. Muitas empresas fecharam
as portas neste ano por causa da crise.
Estimamos um fechamento de ano com
redução de 5% a 10% na produtividade. É
uma situação que só poderá melhorar a
partir do ano que vem”, ressaltou.
Uma empresária que preferiu não
ser identificada é exemplo de que, mesmo
com contratações em alta, não significa
que o setor viva um bom momento. Depois de 23 anos em atividade no município
ela se prepara para fechar a fábrica. “Agora só estou aguardando a licença de um
funcionário terminar para então encerrar a
firma”, disse.
Ela atribui ao fechamento problemas como a burocracia e dificuldade de
crédito pra financiamento de capital de giro
e também a oscilação nas vendas. A fábrica dela já teve 43 funcionários. No início do
ano passado mais de 10 foram demitidos
para equilibrar as contas, mas não foi suficiente. “Optamos por fechar, mas sabemos que o setor em Nova Serrana é assim
mesmo. Os empresários sempre conseguem recuperar e ânimo é a palavra que
nos motiva. Já recomeçamos e sabemos
que é devagar e sempre”, complementou.
PRODUTOS DE CONSUMO POPULAR
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
Afonso Gonzaga, acredita que Nova Serrana desponta entre as geradoras de emprego porque produz bens consumidos
em massa pelas classes econômicas C e
D. “Apesar das dificuldades, ainda é uma
cidade empregadora porque em tempos
de crise, as classes A e B migram para as
classes C e D. Com a grande oferta de calçados de baixo custo, o consumo aumenta e, como efeito disso, cresce a demanda
por mão de obra nas fábricas”, comentou.
Fonte: G1 Centro-Oeste de Minas
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BALANÇA COMERCIAL ACUMULA SUPERÁVIT DE
US$ 10,011 BILHÕES ATÉ A SEGUNDA SEMANA DE ABRIL

C

om um superávit de US$ 1,623 bilhão registrado nas duas primeiras
semanas do mês de abril, com seis
dias úteis, a balança comercial acumulou
durante o ano um saldo de US$ 10,011
bilhões e revertendo o déficit registrado
no mesmo período de 2015, de US$ 5,417
bilhões. Os números parciais de abril são
resultado de exportações de US$ 4,662
bilhões e de importações de US$ 3,039
bilhões. Os dados foram divulgados nesta
segunda-feira (11) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC).
De acordo com os dados do
MDIC, a média diárias das exportações
nas duas primeiras semanas de abril foi
de US$ 777,1 milhões, 2,5% acima da
média diária de abril de 2015 (US$ 757,8
milhões), em razão do aumento nas
vendas de produtos semimanufatura-

dos (20,2%) – por conta, principalmente,
de catodos de cobre, açúcar em bruto,
ferro fundido, manteiga, gordura e óleo
de cacau, ouro em forma semimanufaturada, celulose, semimanufaturados de
ferro e aço e ferro-ligas – e de básicos
(5,1%) – especialmente soja em grãos,
carne suína e de frango, fumo em folhas, farelo de soja.
No tocante aos produtos manufaturados, houve queda de -5,2% nas
vendas externas, por conta de óxidos e
hidróxidos de alumínio, aviões, autopeças, motores e geradores elétricos, motores para veículos automóveis, bombas
e compressores, máquinas para terraplanagem. Na comparação com a média diária de março de 2016 (US$ 727 milhões),
a média diária até a segunda semana de
abril registrou alta de 6,9% em virtude do
crescimento das vendas externas de produtos básicos (18,2%) e de semimanufatu-

rados (7,5%). Já os produtos manufaturados tiveram queda (-7%).
Em relação às importações, a média diária até a segunda semana de abril
de 2016 (US$ 506,5 milhões) foi 30,9%
menor que a média de abril do ano passado (US$ 733,3 milhões). Nesse comparativo, decresceram os gastos com siderúrgicos (-55%), combustíveis e lubrificantes
(-53,8%), automóveis e partes (-37,9%),
equipamentos mecânicos (-34,2%), equipamentos elétricos e eletrônicos (-32,7%),
borracha e obras (-32,5%). Na comparação com março de 2016, que teve média
diária de US$ 525,4 milhões, registrou-se
queda de 3,6%, como resultado das reduções em produtos farmacêuticos (-31,9%),
combustíveis e lubrificantes (-24,9%), siderúrgicos (-11,5%), instrumentos de ótica
e precisão (-9,0%), equipamentos mecânicos (-5,7%) e adubos e fertilizantes
(-3,9%).

ANO
De janeiro até a segunda semana de abril, as exportações totalizaram
US$ 45,236 bilhões e as importações US$
35,225 bilhões, gerando um superávit US$
10,011 bilhões e revertendo o déficit registrado no mesmo período de 2015, de US$
5,417 bilhões.
As exportações acumularam média diária de US$ 675,2 milhões, valor 4%
menor que o verificado no mesmo período de 2015 (US$ 703,4 milhões). Já as
importações apresentaram desempenho
médio diário de US$ 525,7 milhões, valor 32,9% abaixo da média registrada no
mesmo período de 2015 (US$ 783 milhões). No ano, a corrente de comércio
soma US$ 80,460 bilhões, com desempenho médio diário de US$ 1,200 bilhão,
19,2% menor que o verificado em 2015
(US$ 1,486 bilhão).
Fonte: MDIC
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O BRASIL VAI BOMBAR, AFIRMAM ECONOMISTAS

O

país irá superar a crise econômica
na qual está mergulhado e esta
recuperação deve ser mais rápida e positiva do que se imagina. Esta foi
a mensagem deixada aos empresários e
acadêmicos que assistiram ao 1º Fórum
Econômico do Vale do Sinos, realizado
no dia 28 de abril, no Teatro Feevale, em
Novo Hamburgo/RS. O ex-ministro Luiz
Carlos Mendonça de Barros disse que o
período de crise se encaminha para o final
e o economista e debatedor do programa
Manhattan Connection, da Globo News,
Ricardo Amorim ressaltou que devem
“chover” investimentos no Brasil em um
futuro próximo. “Vamos nos surpreender
com o crescimento do Brasil”, garantiu ele,
apontando que a retomada deve começar já no segundo semestre.
Amorim lembrou que os ciclos da
economia costumam durar entre 4 e 7
anos e que o período de retração atual já dura 6 anos. Além disso, apontou
que os erros causados pelo diagnóstico
equivocado do cenário econômico por

parte do governo federal - estímulo ao
consumo e não à indústria e redução da
margem de lucro das empresas - já estão sendo corrigidos. Segundo Amorim,
o valor da taxa de câmbio já foi corrigido
e a alta da inflação começa a ser resolvida. A única questão que ainda permanece pendente é a necessária redução
das contas públicas, que ainda representam um desafio.
Outro fator que fundamenta o
otimismo de Amorim é que, de acordo
com uma pesquisa realizada por ele mesmo, sempre que o Produto Interno Bruto
(PIB) cai muito - e caiu 3,8% em 2015 -,
apresenta forte crescimento na sequência. Além disso, os investimentos, tanto
estrangeiros quanto de empresas daqui,
devem tomar fôlego assim que o cenário
político ficar mais estável, já que o Brasil é um dos poucos países atrativos para
investidores. O que falta, segundo Amorim, é retomar a confiança do mercado no
país, o que deve acontecer assim que a
política ficar mais estável.

GERAÇÕES
Na avaliação de Mendonça de Barros, que é ex-presidente do BNDES e ex-ministro das Comunicações, a realidade
brasileira assusta muito mais jovens economistas, que não vivenciaram a instabilidade econômica do período anterior ao
Plano Real, em que a inflação era altíssima. “Quem já viveu mais, sabe que já tivemos crise pior que esta e sabemos que
o Brasil tem capacidade de superar”, disse.
Para ele, o país tem capacidade de se renovar e é preciso lembrar que no meio da
crise há renovação.
Também citando ciclos, Mendonça
de Barros afirma que a recuperação da
economia é mais rápida do que a política
e garante que o mercado nacional não foi
afetado. “Vamos viver um ciclo de recuperação da economia mais ou menos de
longo prazo”, sentencia.
VALE DO SINOS
O evento também abordou caminhos para uma possível recupera-

ção econômica da região do Vale do
Sinos. Agronegócio, saúde e tecnologia foram setores apontados como
promissores para investimentos e falou-se que setores tradicionais, como
o calçadista, podem, tranquilamente,
desenvolver-se lado a lado com segmentos inovadores.
Foi realizado, ainda, debate entre
o presidente da ACI do município, Marcelo
Clark Alves, a diretora-presidente do Badesul, Susana Kakuta, e o presidente executivo da Abicalçados, Heitor Klein, que
falou da importância do setor coureiro-calçadista para a região.
Uma carta de intenções para o
desenvolvimento do Vale do Sinos será
encaminhada para o governo estadual.
De acordo com o superintendente de Negócios do Grupo Sinos, Marcus Klein, ela
objetiva complementar e reforçar outras
iniciativas. O fórum foi promovido pelo
Jornal NH, com realização do Grupo Sinos,
ACI e Abicalçados.
Fonte: Jornal Exclusivo

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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CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS DO SINDINOVA
JÁ TEM DATA DE INAUGURAÇÃO

A

partir de 13 de junho, os associados
do Sindinova serão contemplados
com mais um espaço para fortalecer suas empresas. O Centro de Promoção
de Negócios é um espaço para a realização
de reuniões entre fabricantes e compradores nacionais e internacionais durante todo
o ano. O lojista terá acesso às empresas
do polo calçadista de Nova Serrana em um
ambiente projetado para beneficiar as ne-

gociações, com recepção, sala de reuniões
e seis salas de atendimentos individuais.
O Sindinova atuará como um articulador,
oferecendo todo o suporte necessário antes e após as negociações, para ambas as
partes e de forma gratuita.
Nos dias 14 e 15 de junho, o Centro
de Promoção de Negócios realizará sua
primeira rodada de negócios, que trará os
lojistas com maior hábito de compra entre

os fabricantes locais. Para o presidente do
Sindinova, Pedro Gomes da Silva, a ação
é pioneira. “Provavelmente somos o único
sindicato no país que disponibiliza estrutura e tecnologia no nível apresentado e que
favoreça as negociações como favorecemos”, argumenta o presidente.
PATROCÍNIO
Para a realização das rodadas de

negócios, o Sindinova conta com o patrocínio da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais (CODEMIG). O
patrocínio, obtido através de edital, cria
para as empresas contempladas oportunidades de realização de negócios e/ou
de projeção de sua imagem corporativa,
ao mesmo tempo em que proporciona ao
proponente receber investimentos para
viabilizar seu projeto.

CONTROLE EMOCIONAL NAS EMPRESAS É TEMA
DE PALESTRA DO SICOOB CREDINOVA

O

Sicoob Credinova, com o apoio do
Sindinova, realizará no dia 18 de
maio a palestra “Controle Emocional nas Empresas”. O evento faz parte
das ações do setor de Recursos Humanos
do Sicoob Credinova para integração de
funcionários e cooperados e abordará as
quatro grandes emoções que ocorrem no
ambiente de trabalho: raiva, medo, tristeza e alegria. O tema será ministrado por
Anderson Ávila, trainer em Desenvolvimento e Liderança pelo Instituto Humanize, do Rio Grande do Sul, masterpractitioner em Programação Neurolinguística,

com formação em Coaching com PNL.
A palestra também proporcionará,
de forma prática, a percepção de que as
pessoas não são seus comportamentos
e que estes são os resultados de aprendizados, sendo promovidos através do
desenvolvimento pessoal. Destinado a
todas as pessoas que buscam melhorar
seus resultados, o tema, apesar de voltar
o foco para o campo profissional, aplica-se a todas as áreas da vida. “Na realidade de mercado que vivemos hoje, em
uma era em que o acesso à informação
se tornou fácil através dos meios tecno-

lógicos renovados dia após dia, nota-se
que as pessoas de sucesso são aquelas
que buscam o verdadeiro equilíbrio entre
o desenvolvimento técnico e pessoal de
forma contínua nas mais diversas áreas de
sua vida”, define Ávila.
NOVA SERRANA
O momento para se discutir o
tema é adequado: recentemente, Nova
Serrana foi ranqueada como a terceira
maior cidade do país em contratações
no primeiro semestre do ano. De acordo
com Anderson, contratações de quali-

dade são priorizadas quando, além da
formação profissional, a habilidade nos
relacionamentos interpessoais, nossas
vontades, desejos, sonhos, sentimentos e comportamentos são observados.
“Até pouco tempo atrás, a maioria das
contratações realizadas por boa parte
das empresas baseava-se quase que
exclusivamente no currículo apresentado pelos candidatos, ou seja, o seu
preparo técnico. Porém, cada vez mais
tem-se percebido a necessidade de um
equilíbrio nas habilidades técnica e pessoal”, explica.

AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - MAIO/JUNHO/JULHO
Curso

Data

Instrutor

Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

COMO PREPARAR A EMPRESA PARA
ATENDER REDE DE LOJAS

16 A 20 DE MAIO
DAS 19H ÀS 22H

LUIZ BARBOSA

15H

2X R$ 150,00

2X R$ 200,00

LIDERANÇA E GESTÃO DE ALTA
PERFORMANCE

6, 7, 8, 13, 14 E 15 DE JUNHO
DAS 19H ÀS 22H

BRUNO FERREIRA

20H

2X R$ 190,00

2X R$ 250,00

COMPRAS E ESTOQUES

21, 22, 23, 28 E 29 DE JUNHO
DAS 19H ÀS 22H

JÚLIO MÁXIMO

15H

2X R$ 160,00

2X R$ 200,00

ARTE DE FALAR COM O PÚBLICO

11 A 14 DE JULHO
DAS 19H ÀS 22H

BRUNO FERREIRA

12H

2X R$ 175,00

2X R$ 250,00

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

25 DE JULHO A 4 DE AGOSTO
DAS 19H ÀS 22H

LUIZ BARBOSA

27H

2X R$ 190,00

2X R$ 250,00

Informações: (37) 3228-8500 com Jullya Gabriela ou pelo e-mail cursos@sindinova.com.br
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NOVAS MARCAS DESFILAM SEUS PRODUTOS
NA 18ª FENOVA

DENILSON ALVES E MARIANA FERREIRA

NAS VITRINES DOS ESTANDES DA 18ª FENOVA SERÃO EXPOSTOS OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS PARA A PRIMAVERA-VERÃO 2017.

F

altam menos de 100 dias para a 18ª
edição da Fenova - Feira de Calçados de Nova Serrana. Realizada semestralmente, a feira apresentará a lojistas nacionais e internacionais o que há
de melhor sendo produzido pelo terceiro
maior polo calçadista do país. As coleções
primavera-verão 2017 serão expostas nos
estandes do Centro de Convenções de
Nova Serrana, apresentando as novidades

em tendências para a estação.
Falando em novidades, a 18ª edição
trará novas marcas expositoras. A Ámery
Shoes, nova no mercado, aposta na Fenova
para divulgar a marca e sua variada linha de
calçados femininos. “Levaremos para o nosso estande as sandálias rasteiras, que são o
carro-chefe da marca, a linha de sandálias
anabela, com diferentes alturas e modelos
de solados, e uma novidade em nosso mix:

as sandálias de salto, que terão lançamento exclusivo na 18ª Fenova”, comenta André
Augusto, proprietário da marca.
André Luiz de Souza Lacerda, sócio-proprietário da Zagga, levará para o
estande da marca suas linhas de sapatênis casual, esportiva e adventure. Para este
ano, o empresário revela que a participação na feira é especial. “A Zagga completará 35 anos em 2017 e iniciaremos, na 18ª

Fenova, um trabalho de divulgação que reforce nossa marca e nossos produtos. Voltamos a participar da feira por saber que
ela é bem conceituada e por já termos tido
excelentes resultados nas outras edições
que participamos”, garante Lacerda.
A 18ª Fenova acontece de 16 a 18
de agosto, das 10 às 19 horas, no Centro de
Convenções de Nova Serrana. Para mais
informações, acesse o site: fenova.com.br

MARCAS CONFIRMADAS NA 18ª FENOVA

PLAY BABY

EXPOSITORES CONFIRMADOS ATÉ MAIO/2016
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EMPRESAS QUE INVESTEM EM DESIGN AUMENTAM
SUA COMPETITIVIDADE NO MERCADO

O

design deixou de ser ‘um luxo’ das
grandes marcas e hoje é uma ferramenta indispensável para as empresas de todos os portes e segmentos
que almejam se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo. Pensando
em preparar os empresários do Setor de
Componentes e Materiais para Moda a essa
nova realidade de produção, a Materioteca,
juntamente com o Sebrae Nacional, promove mensalmente consultorias em design, ministradas por estilistas e designers
com domínio em suas áreas de atuação.
Seguindo o calendário de ações
do ano, em março foram realizados 38
atendimentos, que nos próximos meses
poderão se concretizar em mais de 270
negócios às empresas associadas participantes. “As visitas à Materioteca têm
sido uma experiência bastante proveitosa,
trocar conhecimentos com os consultores
tem nos ajudado a definir de uma forma
mais eficaz nossos modelos agregando
valor a cada coleção”, destaca a equipe
de desenvolvimento da Via Sol Calçados,
de Campina Grande/PB.

Outro ponto destacado pelas empresas que contam com as consultorias
da Materioteca são as possibilidades de
sua versão online, a Materioteca Virtual. “Uso a Materioteca Virtual nas minhas
aulas com meus alunos de moda, através
do portal, consigo apresentar fornecedores e tendências atuais”, ressaltou Daniela
Fröhlich, proprietária da Stúdio Coralli.
A INICIATIVA
Realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Componentes para
Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal),
pelo Centro das Indústrias de Curtumes
do Brasil (CICB), com apoio do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e em parceria com entidades e sindicatos locais a Materioteca está presente
nos polos produtivos de moda. Para receber uma consultoria especializada faça
seu agendamento pelo email mercadointerno@assintecal.org.br.
Fonte: Assessoria de Imprensa Assintecal

PALESTRA
NOVA SERRANA/MG
Palestrante: Tatiana Souza
Data: 19 de maio de 2016
Horário: 19h
Local: Sindinova - Rua Antônio
Martins, 75, Frei Paulo,
Nova Serrana/MG

+ RODADAS DE NEGÓCIO
EDIÇÃO 2016
Em um novo formato, calçadistas
receberão os fornecedores de materiais
para prospectar, negociar e interagir.
Mais informações: Sindinova: (37) 3225-3730 pelo e-mail: design@assintecal.org.br
PATROCÍNIO

APOIO

REALIZAÇÃO
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CONSUMO DO BRASILEIRO VOLTA
AO RITMO DE 2010

O

s consumidores estão mais conscientes das escolhas de compra.
Tanto é que o volume de consumo
do ano passado voltou ao ritmo de 2010,
segundo mostrou estudo da Kantar Worldpanel, apresentado na Apas 2016, feira e
congresso da Associação Paulista de Supermercados, realizada de 2 a 5 de maio,
em São Paulo. O estudo mostra que tanto
o número de visitas como a quantidade
de itens levados para a casa foram menores em 2015. “Ele vai menos ao ponto
de venda, então, é preciso ter o sortimento adequado quando ele chega lá. Isso é

crucial na crise. O varejo precisa aproveitar
esse momento e tentar converter o maior
número de produtos”, afirma Christine Pereira, diretora comercial da Kantar.
Apesar disso, em número de categorias, houve uma estabilidade em todas
as classes socioeconômicas. Essa relação mostra que os brasileiros estão mais
conscientes e estão fazendo melhores
escolhas. A crise econômica e os juros
mais altos fizeram os consumidores diminuírem os gastos com planos de telefonia.
Os gastos com refeições fora de casa foram 8% menores. Até os animais de es-

timação sofrem com essa diminuição de
gastos: os brasileiros estão começando a
dar comida caseira no lugar de rações industrializadas.
Apesar da crise, contudo, alguns
novos gastos foram incorporados à rotina
dos brasileiros, como gastos com internet
e TV por assinatura – reforçando a tendência do lazer dentro do lar, em substituição do lazer fora de casa. A alimentação fora do lar representa 19% dos gastos
dos brasileiros e com a redução dos gastos fora de casa, a tendência é que esse
item cresça. “Ao longo do tempo, desde

2006 a 2015, a medida que os consumidores ganhavam mais, eles gastavam
mais. E havia oportunidades enormes”,
afirma Christine. “Agora, eles abrem mão
de muitas coisas e começam a fazer malabarismos com o orçamento”, diz.
Nessa toada, elas abrem mão de
lazer, viagem e itens eletrodomésticos,
mas priorizam a cesta mais básica, mas
de forma mais racional. “Hoje em dia tudo
concorre com tudo”, diz. “Temos de ter
essa adequação do sortimento e verificar
quais as prioridades do consumidor”, diz.
Fonte: No Varejo

“HÁ PRODUTOS DEMAIS SENDO
PROPOSTOS PARA O VAREJO”

O

mundo da moda vive um momento de transição. A antecipação
das tendências está com os dias
contados e a nova ordem é oferecer o
que o consumidor quer agora. Para lançar luz sobre estas e outras questões, o
Grupo Sinos realizou, no dia 3 de maio, no
Hotel Swan Tower, em Novo Hamburgo,
o Fashion Meeting Lançamentos. Entre
as presenças ilustres está a empresária e
consultora de moda Costanza Pascolato.
Em entrevista ao Jornal Exclusivo, o ícone
máximo da moda nacional analisou a atual situação do mercado e indicou atitudes
e caminhos a serem adotados por quem
trabalha neste meio para sobreviver à crise que o país enfrenta.
O Fashion Meeting Lançamentos é
uma promoção da Revista Lançamentos
- publicação especializada em calçados e
moda - apresentada pelo Senac com patrocínio da Assintecal, Francal 2016, Havaianas, Pompéia, Iesa BMW, Leal Casa Limpa,
Altero e FACCAT. Também estiveram na
programação do evento o estilista e professor do Senac, Alexandre Herchcovitch,
a líder do e-commerce da Schutz, Caro
Galvão a proprietária da loja TAG de LUX,
Dallen Fragoso, e o estilista e consultor do
site Trends LAB, Christian Thomas. Confira,
a seguir, a entrevista com Costanza:
A moda está passando por mudanças
consideráveis neste ano. Estilistas deixando importantes marcas e as semanas de
moda mudando de timming. São movimentos causados por diferentes fatores
ou tudo faz parte de uma grande transformação do mercado?
É a ocasião que faz o ladrão, com
perdão do trocadilho infame. Estamos,
sim, vivendo uma grande transformação,
um tempo de recomeço. Falando de mercado de luxo, por exemplo, que sempre
é uma referência, ele sempre quis mostrar novos caminhos. Mas como todas as
outras, a indústria do luxo chegou a um
patamar de excessos. É evidente que produzimos demais hoje em dia. E a questão da aceleração da moda de luxo, para
combater a velocidade e quantidade de
ofertas do fast fashion, chegou ao ponto

da discussão atual: se vale a pena oferecer tanta coisa durante todo o ano e se
isso não estaria, afinal, balizando tudo.
E qual sua avaliação desse momento?
É a grande questão que está no
ar e não sou eu quem vai responder, inclusive porque nem os que comandam
a indústria do luxo sabem a resposta. Há
um grande debate sobre formalizar datas
de lançamento das coleções e sobre a
função mais adequada para estilistas-diretores criativos, que agitam essa “dança
das cadeiras”. Não é que não havia essas
questões no ano passado, mas explodiu
agora porque a situação é insustentável.
Há produtos demais sendo propostos
para o varejo. A Santa Constancia, por
exemplo, atende à classe média brasileira.
Portanto, ela é um luxo porque a gente
sempre tenta ter ideias novas, em termos
de criação, tecnologia, sustentabilidade,
durabilidade e padrão de qualidade.
Então a concepção de luxo também mudou?
A qualidade é o grande luxo hoje.
O capitalismo selvagem também criou a
dinâmica e o hábito do que é descartável, substituindo tudo pelo último modelo
porque o penúltimo já não serve mais. E
a durabilidade agora, neste momento de
transformação, é um luxo.
A moda brasileira também sente os reflexos do momento político-econômico
difícil. Como sobreviver a esse cenário?
É momento de investir e ousar ou
segurar e esperar as cenas dos próximos
capítulos? É um mix dessas iniciativas que
funciona agora. Momentos de crise servem para aperfeiçoar e melhorar a gestão
e para investir na qualidade, fazendo, por
exemplo, lançamentos mais bem pensados, mais cuidadosos. Isso é essencial
para seguir em frente. Ou você para e
sai definitivamente de cena ou mantém
o foco nestas questões. Enquanto segue
com novos produtos, mais elaborados e
focados - já que as empresas têm a obrigação de saber precisamente quais são os
seus mercados -, melhorar as performances, com processos mais econômicos,

vai garantir o acompanhamento dos novos tempos de maneira moderada, para
ver até onde vai dar. Aperfeiçoamento
de processos, de qualidade e de técnica
fazem com que, nestes momentos mais
difíceis, você tenha, no final das contas,
um produto melhor. Portanto, é um bom
momento para melhorar.
O mercado da moda talvez seja um dos
mais dinâmicos, porque é movido pela
constante busca de novidades e mudanças de comportamento do consumidor. O
que você visualiza como grande tendência para o mercado da moda para 2016
em termos de comportamento de consumo, tendo em vista que o varejo tradicional está em crise?
Ao mesmo tempo que vai se continuar propondo novidades mais cuidadosamente estudadas e focadas em cada
mercado, o que tenho observado pelo
mundo afora é que as empresas estão
oferecendo produtos novos no momento

certo, ou seja, não mais antecipando tendências. A ordem é oferecer o que você
pode querer já. Por isso, de uma certa
maneira, as tendências são mais contidas,
em quantidade e em estilo. Na época, digamos, das “vacas gordas”, vendia-se facilmente a exuberância. Existia uma fatia
de novos consumidores que estimulava
euforicamente certo apreço por “bichos,
brilhos, afins”. A crise evidencia e maximiza as necessidades de cada um: uma roupa específica para o esporte, por exemplo,
ou uma moda muito bem feita, versátil,
que, no caso do Brasil, vem sempre com
um toquezinho otimista de cor. O momento é sob medida para melhorar a engenharia da roupa, as modelagens, a qualidade, o rigor com o acabamento, para
parecer mais do que é, mantendo preços
moderados. São estas as tendências em
momentos de crise. O foco é muito bem
definido agora. Não dá mais para atirar
para todos os lados.
Fonte: Jornal Exclusivo
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Vestibular 2016
Bolsa Integral para
o 1º colocado geral.

CHEGOU

Consulte edital.

70

%
PAGUE ATÉ
DO SEU CURSO
DEPOIS DE FORMADO
*
SEM JUROS
Com o PEP, o Parcelamento Estudantil Privado,
as mensalidades cabem no seu bolso.
• Único pré-aprovado direto com a faculdade
• Não precisa de ENEM
Conheça nossos cursos:
Administração

Engenharia Civil

Gestão de Recursos Humanos

Arquitetura e Urbanismo

Engenharia de Controle e Automação

Jornalismo

Ciências Contábeis

Engenharia de Produção

Logística

Design de Interiores

Engenharia Elétrica

Psicologia

Direito

Engenharia Mecânica

Publicidade e Propaganda

Enfermagem

Farmácia

Sistemas de Informação

Engenharia Ambiental

Gestão Comercial

Prova 22/mai
Inscreva-se já: faculdadepitagoras.com.br
UNIDADES DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
R. Minas Gerais, 593, Centro
Tel.: (37) 2101-4877 / 3222-0684

Você não tem tempo a perder.
*Consulte as condições de elegibilidade e disponibilidade para esta oferta no site www.vestibularja.com.br/regulamentos
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O CONSUMIDOR DE CALÇADOS EM 2030
A Associação Portuguesa das Indústrias de Calçados, Componentes, Artigos de Couro e seus Sucedâneos (APICCAPS), publicou um estudo intitulado “Footwear Consumer 2030: incorporating global trends to foresight footwear Market”
que projeta como deverá ser o consumo de calçados no mundo daqui a pouco mais de uma década.
Veja as principais tendências neste artigo.

E

m uma sociedade com uma economia caracterizada pela mudança
e volatilidade, o estudo propõe uma
reflexão baseada nas tendências sociais e
culturais cujas implicações são consideradas não só do ponto de vista global, mas
também no impacto específico no setor
de calçados.
Organizando em sete pontos, as
projeções mostram como as preferências
e comportamentos do consumidor evoluirão como resultado das mudanças na
demografia, crescimento econômico e
com a massificação da informação e da
comunicação.

1 – REBALANCEAMENTO
Fica evidente que nos próximos
anos a redução da pobreza refletirá no
crescimento intenso da classe média, em
especial nas economias emergentes, com
implicações significativas no aumento da
demanda, consumo e produção. Atenção
especial é dada para a Ásia, já que a estimativa para 2030 é que 66% da classe
média mundial esteja vivendo lá.
Com o corrente impacto das questões econômicas nos países da Europa
e América, empresas destes continentes
irão focar o mercado asiático, onde elas já
têm unidades produtivas, com a aproximação da produção do mercado. Mas isso
refletirá numa maior distância dos mercados tradicionais.
À medida que novos mercados
emergem na plataforma da economia
global, consumidores com diferentes preferências surgem, assim como a procura
por determinados produtos. Isto implicará
sobre o desenvolvimento de calçados nos
polos criativos.
As economias desenvolvidas que
colocam os seus produtos nos mercados
emergentes terão de enfrentar diferentes
estratégias de preço: eles vão competir com
fabricantes locais munidos de produtos de
baixo preço produzidos nestes países.
2 – ENVELHECIMENTO
O mundo está ficando mais velho
e, apesar de diferenças entre as regiões, a
tendência é global. De acordo com recentes estatísticas a taxa de natalidade mundial está em 2,47 nascimentos por mulher
(era 4,98 em 1960). Ao mesmo tempo, a
expectativa de vida aumenta, em função
dos avanços nas áreas da saúde e medicina, chegando hoje a 70,8 anos, ou seja,
20,3 anos mais do que em 1960.
Para os “novos velhos”, combinar
conforto e estilo de vida é fundamental:
os consumidores maduros buscarão mais
conforto nos calçados sem abrir mão do
design. A usabilidade, confiabilidade e um
longo ciclo de vida são características do
produto valorizadas pelos consumidores maduros e governará o consumo de
calçados. Além disso, haverá evolução no
formato dos calçados em função das mo-

dificações nos pés e articulações das pessoas mais velhas e novas demandas para
calçados terapêuticos surgirão.
3 – FORÇA FEMININA
A distância entre a educação
masculina e a feminina está diminuindo
e níveis mais altos de educação empoderam as mulheres. Cerca de um bilhão
de mulheres entrarão no mercado de
trabalho, especialmente nos países em
desenvolvimento. Assim, o rendimento
feminino disponível vai subir. Isso resultará em aumento do poder de compra
das mulheres e aumentará a demanda
por calçados.
Reflexo importante será a importância das tendências de moda, principalmente
para jovens profissionais, e irá resultar em
uma demanda por calçados e acessórios
mais atualizados com as tendências.
4 – NOVA GLOBALIZAÇÃO
Os movimentos migratórios, dentro das fronteiras políticas de um país e
além fronteiras, irão aumentar, já que a
livre circulação de pessoas se tornará uma
norma e os custos de viagem começarão
a diminuir. E estas pessoas serão atraídas
cada vez mais para as zonas urbanas.
Como os consumidores estarão
mais concentrados nas áreas urbanas,
onde moda e imagem são elementos
chave na vida das pessoas, o consumo
será mais sensível ao estilo. Isso favorecerá o desenvolvimento de marcas globais,

que vão se tornar mais importantes e relevantes ainda.
Em função deste mesmo aspecto,
há tendência de crescimento no número
de pares consumidos pelas pessoas.
5 – ONLINE
O crescimento exponencial do
acesso aos meios online e a difusão de
soluções para estas plataformas gerarão
novos desafios. E o e-commerce é a evolução natural do aumento da presença
virtual de indivíduos e marcas, e a importância das ferramentas de big data será
cada vez maior.
Estratégias de múltiplos canais
(multicanal) dominarão o varejo de calçados e os meios online serão cada vez
mais utilizados como canais de vendas e
marketing. A união dos canais físicos e online criarão novas experiências de compra,
que também possibilitarão um networking
global de consumidores para pequenos
negócios e segmentos específicos. Tudo
isso disponível em múltiplas plataformas.
6 – SUSTENTABILIDADE
As inovações em sustentabilidade estarão no centro das estratégias de
marketing, observando-se aumento do
valor de selos verdes e de responsabilidade social. Também há um chamado global
para transparência nos negócios, sendo
que a opinião pública e pressão de grupos
influenciarão cada vez mais as decisões
nos negócios. As normas sociais serão

efetivas rodas de mudança.
Modificações nos padrões de consumo serão vistas, quando o consumidor
encarará a compra presente como um
investimento para o futuro. O consumidor irá exigir informações sobre o processo de fabricação e questões que vão
desde a origem dos materiais e produtos
até detalhes sobre as condições de trabalho. Consultas relativas ao couro irão
incluir perguntas sobre as condições em
que o gado foi criado e o processo utilizado para tratar a matéria-prima antes
da fabricação.
7 – ESCASSEZ DO BAIXO CUSTO
Desde 2005 os preços dos calçados têm aumentado acima da inflação devido ao aumento dos custos de
produção e de mão de obra. Este efeito
continuará, forçando novas realocações
da indústria. Também serão necessárias
mudanças no mix de produtos, e mesmo
assim os preços estarão mais altos.
O aumento da procura de couro
por outros setores fará com que o preço
desta matéria-prima suba, aumentando o
uso de novos materiais, como plásticos e
sintéticos. O couro deverá ficar restrito a
alguns nichos de mercado.
O consumo per capita atingirá o
pico no mundo desenvolvido e, na maior
parte, o crescimento do consumo estará
localizado nas economias emergentes e
em desenvolvimento.
Fonte: Revista Solus News
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Colunista: Rodrigo Dias
artigorodrigodias@gmail.com

A SEU FAVOR

Q

uando se está decidido, nada
conspira contra. Não há mau humor alheio que lhe tire o sono à
noite ou o sorriso pela manhã. Ter um
propósito de um bom dia passa, em pelo
menos 50%, por nós mesmos, o que já é
um bom começo para atrair o que é bom.
Paz de espírito - além de estar
equilibrado consigo mesmo - é procurar
ficar harmônico com o que nos cerca.
São as pequenas tensões do dia a dia
que normalmente põem tudo a perder.
Quem, por exemplo, não levantou
até bem num determinado dia e chega
irritado no trabalho, devido a uma fechada ocorrida no trânsito, seguida de uma
rápida discussão seja por palavras ou por
meio da buzina do carro? Pronto! A desgraça está feita e o dia azeda logo pela
manhã e a vontade é de descontar no

primeiro que aparecer pela frente. Sem
que este nada tenha a ver com o ocorrido no trânsito.
Sempre invejei as pessoas que
possuem um sorriso franco. Aquele que
a gente, à primeira vista, sente que é
verdadeiro e não meramente protocolar.
Pessoas que mesmo com dor ou de mau
humor possuem um semblante calmo,
reconfortante.
Pessoas assim não são tolas. São
mais leves. Entenderam, rapidamente,
como separar as coisas e não deixar os
seus problemas interferirem nas suas
relações. E muito menos as relações interferirem, negativamente, na sua vida
íntima.
A palavra chave continua sendo a
tal do equilíbrio. Aliada a ela está a intenção de querer que as coisas dêem certo.

Ver no outro um companheiro. Alguém
que em algum momento possa vir somar. Essa soma pode ser, simplesmente,
também querer o bem.
Querer o bem não depende de
esforços gigantescos ou de gestos que
mereçam grande repercussão. Querer o
bem é valorizar os pequenos atos diários
esquecidos. É preservar a cordialidade e
atenção.
Estas atitudes, pequenas é verdade, mudam, aos poucos, atmosfera das
coisas e o universo parece ter a tendência a colaborar a favor das boas intenções quando nos propomos a elas.
Recentemente fui surpreendido,
positivamente, por um gesto desses.
Um conhecido com quem não falava há
anos, por motivos fúteis, mas que também não desejava nenhum mal a ele, me

abordou. Disse que gostaria de me falar
algo.
Concordei com ele e disse que
poderia ficar à vontade. Para minha surpresa ele veio me pedir desculpas. Foi
um gesto nobre da sua parte e que me
pegou de surpresa, uma vez que eu julgava o ocorrido passado.
Nos abraçamos e na presença de
outro amigo conversamos sobre coisas
diversas. Ele ganhou o dia e eu mais ainda. Com o seu abraço fraternal aprendi
que são os gestos simples os mais largos e que a gente é muito besta por não
querer ficar bem com os outros. Ainda
mais quando os motivos para isso são os
mais fúteis possíveis.
Sim, o universo conspira a favor
das boas atitudes. Por mais que as más
queiram prevalecer. Tenha o seu bom dia.
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humanize
EXCELÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA

MOMENTUM

desenvolvimento e liderança

PALESTRA
Controle Emocional
nas Empresas
PALESTRANTE

Anderson Avila

humanize
EXCELÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA

DATA: 18/05/2016 (quarta-feira) Horário: 19h29
Local: Auditório - Sicoob Credinova
Rua Vereador Jesus Mar ns, 40 - Centro - Nova Serrana
INSCRIÇÕES NO SICOOB CREDINOVA OU SINDINOVA
troque seu ingresso por 01 Cobertor, 01 Caixa de Leite ou
01 Pacote de Fralda Geriátrica (tam G/GG)

Informações: (37) 3226 9700 - 3228 8500
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