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EDITORIAL

O

Sindinova se afirma neste ano
como um fomentador de oportunidades para seus associados.
No final de abril, sediou o Seminário de
Crédito, de realização do SEBRAE, FIEMG
e BNDES. O evento apresentou aos empresários do polo calçadista de Nova Serrana as linhas de crédito de seis bancos
participantes, todas voltadas ao micro e
pequeno empresário. Mesmo em um período incerto para a economia nacional, a
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presença dos fabricantes comprovou que,
antes da dúvida, há a esperança.
É essa esperança que faz com que
o Sindinova ofereça mais serviços. A partir
de junho, os seus associados poderão contar com consultoria jurídica na área de cobranças judiciais e extrajudiciais. O atendimento, realizado pelo advogado Henrique
Pereira Nogueira Mendes, contribui para a
diminuição da taxa de inadimplência, que
tende a aumentar aem períodos de crise.

Outro serviço que tem sido sucesso entre os associados é o convênio com o SESI Odontovida. Com pouco
mais de um mês de seu lançamento, o
plano odontológico tem conquistado empresários e funcionários pelos inúmeros
benefícios com preços acessíveis. Para o
Sindinova, contribuir com a satisfação de
quem move o terceiro maior polo calçadista do país é, antes de uma obrigação,
uma realização.
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OPORTUNIDADES EM MEIO À CRISE
Seminário de Crédito do SEBRAE apresentou linhas de financiamento de seis bancos,
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OS EMPRESÁRIOS REUNIRAM-SE COM DIVERSOS BANCOS PARA CONHECER LINHAS DE CRÉDITO EXISTENTES

O

Espaço Sindinova recebeu, no
dia 12 de maio, o Seminário de
Crédito do SEBRAE, que contou
também com a organização do BNDES
e da FIEMG. O evento reuniu, num mesmo ambiente, empresários e representantes dos bancos BNDES, BDMG, Banco
do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e SICOOB Credinova, que apresentaram suas linhas de crédito voltadas às
micro e pequenas empresas. Para Dênis
Magela da Silva, analista técnico do SEBRAE, a oportunidade favorece o pequeno negócio, que movimenta mais de
80% do faturamento municipal. “O papel
do SEBRAE, aqui, é o de articulador dos
negócios entre empresas e bancos, pois
acreditamos no potencial da micro e pequena empresa”, afirma.
As instituições bancárias, através
de seus representantes, puderam expor
seus produtos em uma pequena palestra
e, em seguida, realizaram rodadas de ne-

gócios com os interessados. Desde crédito
para a compra de equipamentos até capital de giro, o leque de opções apresentado animou os participantes. “Precisamos
sonhar muito e devemos pensar no futuro, de forma positiva, para enfrentarmos
quaisquer dificuldades que possam vir”,
assegura o presidente do Sindinova, Pedro
Gomes da Silva.
A proprietária da GLK Calçados,
Alessandra Lacerda Teixeira Filiais, considerou o evento diferente e interessante,
pois pode acompanhar todas as propostas ao mesmo tempo. Ela iniciou no dia
uma reunião com um dos bancos. “Nossa
empresa tenta fugir o máximo que pode
dos juros, mas precisamos ser estratégicos e buscar vantagens diante as propostas oferecidas. É um trabalho de fazer
contas e, se possível e necessário, arriscar”, explica a empresária. Para Sonália da
Luz Ferreira, gerente financeira da Zareia
Calçados, o Seminário de Crédito foi uma

oportunidade de conhecer o que os bancos têm a oferecer. “Ainda não trabalhamos com nenhuma linha de crédito, fomos para conhecer as propostas. Quando
for necessário, já temos uma orientação
para usar os serviços”, afirma Ferreira.
Rodrigo Romero e Alcione Romero,
da cidRodrigo Romero e Alcione Romero,
da cidade de Abaeté, são microempresários do setor de alimentação e pretendem
abrir um novo negócio naquela cidade.
Eles ficaram sabendo do Seminário de
Crédito através do atendimento do SEBRAE que fizeram em Belo Horizonte e resolveram participar. Para Alcione, ainda há
um pouco de receio para investir, em função do atual momento político e econômico que o país enfrenta. “Tivemos uma
visão das possibilidades de financiamento
e saímos bem informados. Pensamos que
a crise é algo transitório e que podemos
iniciar nosso negócio, de forma inovadora
para o mercado”, enfatiza.

AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - JUNHO/JULHO
Curso
LIDERANÇA E GESTÃO DE ALTA
PERFORMANCE
COMPRAS E ESTOQUES

Data
06 A 08/06 E 13 A
15/06
DAS 19 ÀS 22H
21, 22, 23, 28 E 29 DE
JUNHO
DAS 19H ÀS 22H

Instrutor

Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

IVAN APARECIDO BRANDÃO
MARIO PEDRO MARTINS ALMEIDA AMARAL
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

BRUNO FERREIRA

20H

2X R$ 190,00

2X R$ 250,00

PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES

JÚLIO MÁXIMO

15H

2X R$ 160,00

2X R$ 200,00

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
ANTÔNIO AZEVEDO - MTB 010747/MG

ARTE DE FALAR COM O PÚBLICO

11 A 14 DE JULHO
DAS 19H ÀS 22H

BRUNO FERREIRA

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

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

LUIZ BARBOSA

15H

2X R$ 175,00

2X R$ 250,00

IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS

Informações: (37) 3228-8500 ou pelo e-mail cursos@sindinova.com.br

27H

2X R$ 190,00

2X R$ 250,00

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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Colunista: Henrique Pereira Nogueira Mendes
henriquepnm@gmail.com
Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Belo Horizonte UNI-BH, especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.
Atua no Direito Cível, Comercial e Societário, Contencioso e Contratos.

CRÉDITO, VAMOS RECUPERAR?

É

de notório conhecimento que vivemos em um mundo capitalista e o
crédito é o principal norteador para
exercemos as mais diversas transações
comerciais, das mais simples, a exemplo
uma compra e venda de um tênis, às mais
complexas, tais como as vendas de imóveis advindas de processos judiciais, fruto
de inventários, com vários herdeiros.
Pois bem, há alguns anos o Brasil
passa por uma devastadora crise econômica, que afeta diretamente a grande maioria
dos brasileiros, pois diminui sobremaneira
seu poder aquisitivo. Diante desse cenário,
pode-se dizer que a inadimplência cresceu
de forma diretamente proporcional à crise.
No ramo calçadista, em especial,
para se evitar o aumento das dívidas pelos compradores, deve-se fazer um bom
planejamento e treinamento dos funcionários que atuam na área de vendas. Assim sendo, faz-se necessário verificar se,

de fato, os compradores possuem credibilidade no mercado, bem como se os nomes dos mesmos não estão inseridos nos
Órgãos de Proteção ao Crédito e ainda, se
não são objeto de demandas judiciais.
Digo isso porque, a vida cotidiana
nos guia no sentido de constatarmos ser
mais difícil o recebimento de crédito advindo dessas pessoas, já que, na maioria
das vezes, esses compradores já se encontram repletos de dívidas, muitas das
quais são de difícil quitação.
Portanto, todo cuidado é pouco,
quando da seleção de clientes, sendo imprescindível a realização de uma análise
qualitativa, no sentido de que as vendas
tendem e muito provavelmente irão diminuir, entretanto, a taxa de inadimplência
cairá drasticamente, impactando no lucro,
que, por consequência irá crescer com
a diminuição das dívidas, resultando na
queda dos prejuízos.

Caso não haja o devido cuidado ao
efetuar as vendas, restará ao credor tentar
obter a recuperação do crédito, que poderão ser realizadas através de duas formas,
quais sejam, extrajudicial ou judicialmente.
Extrajudicialmente, o financeiro da
empresa credora ou até mesmo advogado
contratado pela mesma, deverão entrar em
contato com a sociedade devedora para
tentar viabilizar a recuperação do crédito.
Sendo frustrado possível acordo
extrajudicial, há que se ingressar em juízo com a ação correspondente ao título
emitido, devendo ser observada ainda o
tempo de seu vencimento, podendo, para
tanto, serem manejadas as ações de execução, cobrança, locupletamento ilícito ou
ação monitória, através de advogado devidamente constituído.
Na quase totalidade dos casos, as
dívidas não ultrapassam o valor de 40 salários mínimos, que, nos valores vigentes

atingem o montante de R$ 35.200,00,
sendo a competência para o ajuizamento
e tramitação das ações o Juizado Especial
Cível. Ou seja, não ultrapassado o referido
limite o processo é mais célere e menos
oneroso, tendo em vista que possui procedimento mais prático e gratuito perante
os Juizados.
Assim sendo, por mais que o cenário atual seja de gravíssima crise econômica, vislumbra-se a real possibilidade
de, através de um controle avançado das
vendas, aliado ainda à um bom planejamento e treinamento didático dos funcionários, obter a diminuição dos inadimplementos e dos consequentes prejuízos,
gerando, assim, um aumento real do lucro.
Destaca-se, ainda, a possibilidade
de reaver os créditos de forma célere e
pouco onerosa, através de cobranças extrajudiciais, ou até mesmo judiciais, com a
ajuda de profissional especializado na área.
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ASSOCIADOS SINDINOVA TERÃO CONSULTORIA
EM COBRANÇAS JUDICIAIS

A

partir do mês de junho, o Sindinova oferecerá aos seus associados
consultoria e acompanhamento de cobranças judiciais e extrajudiciais,
prestado pelo advogado Henrique Pereira
Nogueira Mendes, especialista em Direito
empresarial pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV). Além das cobranças extrajudiciais e
judiciais, a consultoria também promove a
negociação de acordos financeiros, acompanhamento de audiências e a interposição de recursos, que é o ato de solicitar-se
um recurso quando a causa não é ganha.

De acordo com Mendes, a margem de inadimplência, apesar de ser uma
realidade, varia muito de acordo com
a forma de realização das vendas por
cada empresa. “É muito importante que
as empresas se blindem desde o início
do processo, pesquisando informações
de seus compradores e fechando contratos com cláusulas seguras”, explica. O
serviço terá isenção de 5% do valor dos
honorários para os associados do Sindinova e serão realizados semanalmente,
às quintas-feiras.

Serviço:
Consultoria e acompanhamento de cobranças
judiciais e extrajudiciais
Semanalmente, às quintas-feiras
Necessário agendamento
pelo telefone (37) 3228-8500

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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FRANCAL SE MUDA PARA O EXPO CENTER NORTE
A PARTIR DE 2017
Infraestrutura, facilidade de acesso e conforto seriam os motivos principais da mudança

E

m busca de melhor adequação ao
atual momento do mercado de calçados e acessórios de moda e visando a oferecer mais conforto para seus
expositores e visitantes, a Francal – Feira Internacional da Moda em Calçados e
Acessórios anuncia sua mudança para o

pavilhão do Expo Center Norte, em São
Paulo, a partir da edição de 2017, marcada
para 2 a 5 de julho daquele ano.
O presidente da Francal, Abdala
Jamil Abdala, cita a moderna infraestrutura, a facilidade de acesso e o conforto
oferecidos pelo Expo Center Norte como

os motivos principais da mudança. “O pavilhão climatizado pode inclusive reduzir
o custo de montagem dos estandes, que
podem ser mais abertos”, diz.
A Francal Feiras já promove uma
série de eventos no Expo Center Norte, dos mais diversos segmentos, como

brinquedos, tecnologia de áudio, vídeo
e iluminação, decoração natalina, parques, buffets e festas, artefatos de borracha e pneus, automação comercial,
gastronomia asiática, piscinas e lazer,
entre outros.
Fonte: Sindifranca

ABICALÇADOS DIVULGA A PROGRAMAÇÃO
DO 20º SNIC

A

Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) realizará, no próximo dia 31 de maio,
a 20ª edição do Seminário Nacional da
Indústria de Calçados (SNIC), evento que
nesta oportunidade trará o tema central
“Marcas em Tempo Real”. Com um dia
inteiro de palestras de especialistas no
assunto, o encontro acontece no anfiteatro Padre Werner, na Unisinos, em São
Leopoldo/RS.
O gestor de projetos da Abicalçados, Cristian Schlindwein, ressalta que
há duas décadas a Abicalçados realiza o
evento trazendo os assuntos pertinentes
de cada época para o desenvolvimento
da cadeia produtiva. Nesta edição, o SNIC
traz o relacionamento das marcas em
tempo real, abordando aspectos referentes ao conteúdo, relevância e imagem no

na era do instantâneo. “Teremos um time
especial de seis palestrantes que trarão
conteúdo através deste conceito que
está em alta, o livestreaming”, comenta
o gestor.
O investimento é de R$ 110, sendo
que estudantes e associados da Abicalçados – mediante apresentação de um
código promocional enviado por e-mail
– têm o valor reduzido para R$ 55. O
evento é uma promoção da Abicalçados
e tem o patrocínio da Braspress, Sicoob
Ecodredi, Couromoda e Francal Feiras. O
apoio é da Unisinos.
Mais informações e compra de ingressos no site www.abicalcados.com.br/
snic. O código promocional será enviado,
por demanda dos associados, através do
e-mail samantha@abicalcados.com.br.
Fonte: Abicalçados

PROGRAMAÇÃO
Credenciamento e Welcome Coffee
8h50 - Abertura
9h - Tatiane Maeda (professora e consultora de Marketing Digital e SAC) - O SAC na era dos
hiperconectados: como se relacionar com o mercado e consumidores através
da interface digital
10h - Ricardo Cappra (cientista de dados e Business Analytics) - O Poder do Big Data:
como captar dados de comportamento dos consumidores em tempo real e
transformar em oportunidades de negócio
11h - Daniele Rodrigues (Mestre em Comunicação Digital e pesquisadora) - Real Time Marketing: comunicação em micro-momentos decisivos de consumo
12h - Intervalo
13h30 - Ariane Freiras e Jéssica Grecco - Case Indiretas do bem: como produzir conteúdo
relevante e original para internet e engajar marcas
14h30 - Carlos Alberto Ferreira (gestor de Mídias Sociais da Globo) - A Rede Globo nas redes
sociais. O ao vivo é rei!
15h30- Pausa para Coffee
16h - Cris Guerra (formadora de opinião) - O Poder de Ser de Verdade
17h - Encerramento
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SESI ODONTOVIDA É SUCESSO ENTRE ASSOCIADOS
Empresas que já aderiram ao plano odontológico ressaltam os benefícios e preços baixos

A

pós pouco mais de um mês de sua
implantação na cartela de convênios do Sindinova, o plano odontológico SESI Odontovida tem conquistado os associados da entidade. Lançado
no final de abril, o plano possui preços a
partir de R$ 20,80 por vida para empresas com até 100 funcionários. Cobre procedimentos como consultas, radiologia
e cirurgias e tem valores de contribuição
mensal mais acessíveis em relação aos
tratamentos odontológicos realizados em
consultórios particulares. O coordenador
técnico do SESI Odontovida, Hugo Mauro
Falles Junior, afirma que a equipe tem se
surpreendido com o número de adesões.
“Sentimos que tem sido como uma corrente, uma empresa recomenda o plano
à outra. Em nossas visitas às empresas,

apresentamos o plano às equipes, que
são muito receptivas aos benefícios oferecidos” garante Junior.
A gerente financeira da San Martin, Tamara Medeiros, endossa, satisfeita,
a afirmação do consultor. “Nossos funcionários estão adorando a novidade.
O atendimento é muito bom e sempre
que precisamos a equipe do SESI Odontovida está à disposição”, informa. André da Cunha Lacerda, proprietário das
marcas Kelly Jú e Via Mara, oferecerá o
SESI Odontovida aos seus funcionários
em breve. “Estamos na fase de coleta
de documentos. A equipe gostou muito do plano e estimamos que cerca de
90% dos nossos funcionários façam a
adesão”.
Lacerda também ressalta a im-

portância de se oferecer um benefício
como o SESI Odontovida ao funcionário.
“Ele ajuda o funcionário a trabalhar motivado, agrega valor à empresa. Acredito
muito no projeto”, explica o empresário. Sônia Maria Ferreira Xavier, proprietária da marca Caroline, interessou-se
em implantar o plano em sua empresa
tanto pelo custo quanto pelos benefícios. Os preços são bastante acessíveis
e percebemos que muitos trabalhadores
têm problemas bucais. É muito triste não
poder sorrir e fico satisfeita em colaborar com a saúde dos meus funcionários”,
comenta a empresária.
COMODIDADE
Além de oferecer vantagens
como a isenção de carência, o débito

dos valores em folha de pagamento e
contar com uma rede de mais de 1200
profissionais credenciados, entre clínicos
e especialistas, o SESI Odontovida opera de forma dinâmica. Dr. Fernando de
Carvalho Teles, que já atende usuários
do plano, passou a atender através dele
em função da simplicidade. “O processo
de cadastro e registro de pacientes, bem
como o de procedimentos, é prático, pois
é todo online. Não preciso enviar guia e
a atualização dos dados do paciente é
feita na hora, o que agiliza bastante. Os
pacientes estão bem satisfeitos”, informa. Para mais informações sobre a adesão de sua empresa, entre em contato
com o Sindinova, através dos telefones
(37) 3228-8500 e (37) 99973-4784, com
Edimar Góis.

UM NOVO ESPAÇO PARA
FORTALECER SUA EMPRESA

- Sem cobrança de comissões
- Variedade de produtos
- Ambiente climatizado, com
conforto e infraestrutura para
favorecer os negócios

O Centro de Promoção de Negócios é um espaço
pensado para promover reuniões entre fabricantes e
compradores nacionais e internacionais durante
todo o ano. O lojista tem acesso às empresas do
polo calçadista de Nova Serrana em um ambiente
projetado para beneficiar as negociações e com
suporte do Sindinova, antes e após, para ambas as
partes e de forma gratuita.

Inauguração:
dia 13 de junho
Informações: (37) 3228-8500
REALIZAÇÃO:

APOIO:

PATROCÍNIO:
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SICOOB CREDIBOM REALIZOU ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NO LIONS CLUBE
O Sicoob Credibom realizou no dia 29 de abril de 2016 a Assembleia Geral Ordinária - AGO. O evento contou com a par cipação de 326
associados inscritos, registrado no livro de atas.
Este ano a coopera va colocou à disposição dos associados uma sobra superior a R$ 8 milhões alcançados em 2015. Esse resultado é
31% maior que o ob do no ano anterior.
Conforme decisão da AGO, foram distribuídos R$3.000.000,00 em sobras em 02.05.2016, sendo 50% creditados em conta corrente e
50% para o capital dos associados, proporcional à movimentação de cada um.
No ﬁnal da assembleia houve sorteio de brindes e coquetel para os associados.

AGÊNCIA NOVA SERRANA
Rua Antônio Martins, 119, Centro
CEP: 35519-000
Telefax: (37) 3226-5030
Atendimento 11h às 16h.
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TENDÊNCIAS PARA O INVERNO 2017 SÃO
APRESENTADAS EM FÓRUM DE INSPIRAÇÕES
Conceitos têm origem na palavra africana “ubuntu”, que reforça a noção de coletividade
GABRIELLA DE PÁDUA

A

Assintecal, em parceria com o SEBRAE e o Sindinova, realizou na
noite de 19 de maio, no Espaço
Sindinova, o Fórum de Inspirações Inverno 2017. A consultora Assintecal Tatiana Souza apresentou as tendências de
moda daquela estação, antecipando-as
aos empresários e designers de moda
presentes. O tema deste estudo foi o
conceito de coletividade, trazido pela palavra africana “ubuntu” (“eu sou porque
nós somos”). Ele bate de frente com a
individualidade, tão comum atualmente:
as pessoas estão cada vez mais conectadas, porém solitárias.
Os conceitos apresentados na última edição do Fórum de Inspirações, realizado em Nova Serrana em outubro de
2015, foram transformados: no inverno
2017, serão reforçados através de texturas de pedras, metais e materiais rústicos
e artesanais, buscando matrizes étnicas
para reforçar o conceito de coletividade.
Confira a entrevista com a consultora Assintecal Tatiana Souza, que falou sobre as
tendências apresentadas.
“NINGUÉM NASCE GRANDE”
O Fórum de Inspirações inverno 2017 é
uma continuação do que foi apresentado
na última edição?
Na verdade, as inspirações se
transformam. Há, sim uma “continuidade”
que, na realidade, funciona mais como
um monitoramento. Percebemos como
as tendências passam pelos estágios da
pirâmide: algumas se fortalecem, outras
perdem força. Esse monitoramento serve
para que entendamos como um determinado conceito, que surgiu no conceito 3,
agora está nos 60%, que representam a
base da pirâmide, de forma consolidada.
Um dia ela foi o início de uma história e
hoje tomou uma proporção muito grande.
Há também aquelas que se juntam e se
tornam uma coisa só. Ou seja: transformação. O que isso nos diz? Que a pesqui-

sa de coleção não pode parar nunca, por
estar em constante mutação. Se quem
cria para de pesquisar, não se entende o
processo de transformação.
O contexto que engloba todo o fórum é a
palavra “ubuntu”. O que ela simboliza?
“Ubuntu” é uma palavra de origem
africana, que significa “eu sou porque nós
somos”. Isso traz à tona o sentimento de
coletividade, que tem sido buscado pela
sociedade mundial. É o “tudo junto e misturado”. Dentro do Fórum de Inspirações,
o ponto de partida do núcleo é o conceito
3, que começou a ter a linha de raciocínio desenvolvida a partir do livro “Brasil:
uma biografia”, das antropólogas Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling. Ela
narram a história do Brasil sob uma outra
vertente, afirmando que esse “furdunço”
que há hoje existe desde quando Cabral
colocou os pés nestas terras, e trazem o
conceito de mestiçagem, que é o que todos nós somos. Nossa base é muito mais
africana do que europeia e, controversamente, somos extremamente cinza e
bege no inverno. Não ressaltamos a etnia,
através das cores, estampas e texturas.
Atualmente tudo é motivo de discussão,
que gera conflitos, mas que também leva
as pessoas a pensar. Como tal realidade
é abordada pelo Fórum de Inspirações?
O entorno nos influencia. A conectividade é exemplo disso: estou no meu celular, no meu mundinho, porém conectada
ao mundo. As fronteiras se diluíram e hoje
o concorrente não é apenas o meu vizinho,
mas também um site chinês, por exemplo.
Eu posso comprar de qualquer pessoa.
Constanza Pascolato afirma que há um
excesso de produtos no varejo e que, atualmente, todos querem “pra já”. Segundo
ela, antecipar tendências perde o sentido
e tudo torna-se obsoleto rapidamente.
Como essa nova realidade afeta o processo de criação de moda que instaurou-

-se em Nova Serrana e que está sendo
reforçado com o Fórum de Inspirações?
Tudo é uma questão de identidade. Acredito que o mercado possua várias
vertentes e que cada um segue o caminho mais adequado. O Fórum de Inspirações é uma ferramenta que materializa a
identidade da marca, fazendo dela aquilo
que é melhor em termos de conceito. Ou
seja: quem copia enlouquece, pois o volume criativo aumenta e fica cada vez mais
difícil acompanhar. O desespero fica em
quem não possui identidade. Ainda percebo que, a cada estação, as fábricas de
Nova Serrana tomam um rumo, perdendo
a linha de raciocínio da identidade. É como
se, semestralmente, as marcas acabassem e fossem criadas marcas novas. Se
a identidade da marca está bem definida,
todo o processo também estará.

E como tal questão pode ser resolvida?
A falta de planejamento leva ao fracasso, pois não se prepara para os riscos.
Empresas estão morrendo agora porque já
estavam doentes. Tenho clientes que, em
meio à crise, cresceram 50% - justamente
por terem feito a lição de casa e planejado.
A conectividade e o compartilhamento trazem outros produtos e serviços, que atendem à necessidade imediatista. Temos,
também, uma nova geração de consumidores, que se relaciona com o consumo de
forma bem diferente do que nossos pais e
avós fazem. O design entra neste processo
quando o empresário o enxerga como um
investimento, não como um custo. Se você
não sabe para onde irá e não se prepara
para isso, você não chegará. As grandes
empresas não chegaram onde estão do
nada. Ninguém nasce grande.

LEI DO COURO PERCORRE O BRASIL FALANDO
AO SETOR DE MODA
No Brasil, é proibido comunicar que
determinado produto foi feito em “couro
sintético” ou “couro ecológico”. Essas expressões ferem a lei federal 4.888/65, que
determina que apenas artigos feitos em
pele animal podem receber a denominação “couro”. Para levar este conhecimento
a públicos estratégicos do setor de moda,
o Centro das Indústrias de Curtumes do
Brasil (CICB) tem participado de uma série de apresentações em todo o país – os
chamados road shows – do Fórum de
Inspirações, em parceria com a Assintecal.

Nestes eventos, onde são apresentadas as pesquisas e referências que
determinarão os materiais para a moda
do Inverno 2017, o CICB tem mostrado o
trabalho que é desenvolvido em todo o
Brasil junto às marcas de roupas, calçados e acessórios sobre a correta identificação de artigos sintéticos ou em couro.
“A moda é um espaço importante nesta
pauta de comunicação, e o relacionamento com designers, gestores e quem
está diariamente dentro deste ambiente é
fundamental para que sejam corretamen-

te identificados os materiais sintéticos ou
o couro, tanto na publicidade como em
conteúdos técnicos”, destaca Ricardo Michaelsen, do CICB, à frente do trabalho de
divulgação da lei do couro.
O Fórum de Inspirações é um ciclo
que tem início com a pesquisa de inspirações e referências de moda. A finalidade
do projeto é promover o desenvolvimento
de materiais inovadores que tenham a capacidade de transmitir valores essenciais
e verdadeiros ao consumidor, algo fundamental para que as empresas obtenham

sucesso. O projeto conta com uma equipe
de profissionais amplamente capacitados
em suas áreas de atuação, que realizam
consultorias com a finalidade de orientar as empresas participantes do projeto
para o desenvolvimento de produtos que
contenham elementos únicos e ao mesmo tempo globais, dessa forma, tornando-as mais competitivas no mercado. Os
materiais desenvolvidos com as empresas
participantes são lançados no Inspiramais
– Salão de Design e Inovação de Materiais.
Fonte: CICB
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OS PRINCIPAIS ERROS NO PLANEJAMENTO
DE MARKETING DIGITAL
Falta de conhecimento e pressa levam a escolhas inadequadas capazes impossibilitar qualquer chance de sucesso
ao se elaborar estratégias para o canal digital

P

lanejar é uma atividade crucial no
Marketing. O que não seria diferente
no universo do Marketing Digital, mas
que muitas vezes é deixado de lado por
uma série erros dos profissionais envolvidos, desde os gestores das organizações
a fornecedores, como agências focadas
nesse mercado. Vejamos alguns dos principais erros cometidos neste processo.
FALTA DE ENVOLVIMENTO
DO GESTOR NO PROJETO
Um dos equívocos muito comuns
de um gestor de empresa ao pensar em
desenvolver uma estratégia para a internet é terceirizar as decisões das ações
neste canal nas mãos de funcionários ou
fornecedores. “Os executivos são muito
pouco educados em Marketing Digital e
confiam em quem está a sua volta para
orientá-los. Essas pessoas, normalmente,
foram capacitadas para desenvolver planejamentos de campanha ou de conteúdo muito breves ou rasos. Isso não é novo
no digital. Antes do boom do Marketing
Digital, quem trabalhava com planejamento estratégico de Marketing já sentia
essa dificuldade por parte das organizações”, aponta Nino Carvalho, professor e
consultor, que trabalha há 19 anos com

Marketing Digital.
A partir deste erro, surgem falhas
como investimentos em plataformas e
momentos errados, queima de etapas
necessárias do planejamento e o desvio
da atenção mais para o foco tático do que
estrutural do plano.
PRESSA
O tempo para a criação de um planejamento de Marketing Digital pode variar
de empresa para empresa. Este período
depende essencialmente de dois fatores:
o tamanho do planejamento e os recursos disponíveis. “Por exemplo, desenvolvi
um planejamento para a Toyota bastante
longo. Diria que só a parte do diagnóstico
levou entre quanto e seis meses de estudos. Agora, para uma marca menor, com
menos produtos, orçamento mais enxuto
e limites maiores de tempo, é possível que
se faça um trabalho muito decente entre
dois meses e dois meses e meio. Menos
do que isso, seria um planejamento muito
superficial que pode trazer problemas no
futuro”, ressalta Nino.
QUEM DEVE DESENVOLVER
O PLANEJAMENTO?
Uma das práticas mais comuns no

mercado brasileiro é delegar o planejamento nas mãos apenas de uma agência.
Não que a prática seja condenada, mas
ela pode interferir nos resultados desejados para as marcas e gerar mais ônus do
que resultados positivos. “O planejamento obrigatoriamente deve ser precedido
por um diagnóstico robusto do momento
da empresa, para depois se definir o que
deve ser entregue como solução. Quando você delega essa tarefa a uma agência
para fazer esse percurso todo, é esperar
muito do fornecedor que ele proponha

mais do que ele venda. É muito tentador
propor como solução algo que está entre
os seus próprios serviços”.
Como solução para este cenário, o
consultor sugere a contração de um profissional que possa atuar como árbitro, de
maneira isenta. “Ou seja, alguém que não
seja especialista em Facebook, ou SEO ou
em Marketing, mas sim uma pessoa capaz
de orientar melhor a escolha dos parceiros, fornecedores ou no treinamento da
equipe que desenvolverá o plano tático”.
Fonte: Mundo do Marketing

7 REGRAS PARA AUMENTAR AS VENDAS
COM O WHATSAPP

T

odos os dias surgem novos aplicativos mobile e novos sites para
facilitarem de alguma forma a vida
das pessoas. Com alguns cliques é possível compartilhar os seus momentos com
o mundo através das redes sociais, enviar
fotos para amigos e familiares ou transmitir ao vivo uma aula ou palestra.
Os clientes também estão sem
tempo para comprar e o motivo pode ser
o mesmo, estão conectados. As pessoas
querem relacionamento e são imediatistas, querem o contato com o vendedor
e sair da loja com a sacola. O uso do
smartphone não é para comprar, é para
relacionar-se através das redes sociais e
aplicativos de mensagens instantâneas
– seja por texto, fotos ou vídeos. Nunca
estivemos tão solitários com tanto relacionamento virtual.
As lojas, escritórios de profissionais
autônomos, empresas e até industrias
ainda não perceberam as oportunidades que perdem com a falta de uso do
WhatsApp ou o uso incorreto nas vendas
e fidelização de clientes. Existem algumas
regras para lidar com a ferramenta e conseguir ter resultados.

1. Use o aplicativo para relacionar-se
com os clientes
A venda deve ser consequência.
Por exemplo, para um consultório odontológico, mantenha os clientes informados sobre os horários das consultas, previsão do tempo para o dia e horário da
consulta e situação do transito na região.
Para uma loja de shopping, informe os
clientes sobre eventos que acontecem
na região, lançamento de filmes no cinema do shopping, melhores horários
para encontrar vagas no estacionamento e a origem das datas comemorativas
como a Páscoa, dia do consumidor, dia
das mães e outras. Ao lembrar as datas
comemorativas, os clientes lembram que
precisam comprar presentes.
2. Lista de transmissão
A lista de transmissão é uma forma
rápida para enviar mensagens individuais
para um grupo pré-selecionado. Os destinatários recebem de forma individual. O
uso de grupos não é aconselhado para
uso profissional.
3. Só envie mensagens se o motivo for

válido e de interesse de quem irá receber
Se o uso é para relacionamento,
a mensagem tem que de alguma forma
parecer personalizada. Uma das dicas é
criar a lista de transmissão separando os
clientes pelo sexo, masculino e feminino.
Desta forma, você poderá começar a frase, por exemplo com “Boa dia, Senhor!”
ou “Bom dia, Senhora!”.
4. Texto profissional
Cuidado com o uso de gírias, “memes”, assuntos polêmicos, imagens e outros. O texto deve ser profissional e isso
não quer dizer formal. Antes de enviar leia
duas ou mais vezes e peça para um colega também ler e revisar, além de sugerir
mudanças. Escreva da forma como o desejado pelo perfil dos seus clientes.
5. Foco no objetivo
O objetivo principal do relacionamento via aplicativo é manter o cliente
informado sempre com foco em possibilidades para vir pessoalmente à sua loja,
empresa ou consultório, fidelizando os
clientes através de uma interação fácil e
ágil e que todos estão conectados.

6. Faça como os vendedores coach
O Vendedor Coach não vende,
ajuda os clientes a comprarem. Trazendo informações de interesse dos clientes,
quando eles precisarem comprar algo,
eles irão tomar a iniciativa. Por exemplo:
um escritório de advocacia que mantém
os clientes informados sobre mudanças
nas leis, precauções para evitar problemas
futuros entre outros, quando o cliente
precisar de ajuda irá procurar o escritório
através do WhatsApp – pela facilidade e
também pelo relacionamento. A venda é
consequência.
7. A comunicação é uma mão de duas
vias – vai e volta
Esteja preparado para responder
as mensagens enviadas. Tenha um profissional preparado e pronto para atender os
clientes via aplicativo. Quando recebemos
uma mensagem interessante e do nosso
interesse, respondemos agradecendo ou
perguntando mais sobre o assunto. Alguns
clientes irão compartilhar esse conteúdo,
então, insira no meio da mensagem ou na
assinatura o nome da sua empresa.
Fonte: No Varejo
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PREVISÃO DO TEMPO

A

cordar cinza. Nublado, intempestivo.
Tem dias que é assim: do nada, e no instante, tudo vira do avesso. O homem é
clima que às vezes, por razão nenhuma, muda.
Numa hora tempo bom, noutra tempestade.
As emoções são o que movimentam. Ditam o clima. Movem-se por si só,
mas também por ventos externos. Alheios
a nossa vontade. Se o mundo sofre com
as variações drásticas do clima, o homem
também com os seus dilemas.
Diferente de tempos atrás, esta-

mos mais suscetíveis às mudanças climáticas internas. E o pior, muitos com uma
queda acentuada para dias nublados, sujeitos a pancadas e trovoadas.
Com uma previsão como essa não
tem jeito: ficamos submetidos a inundações
e catástrofes de toda ordem. Essas ações
do clima interno comprometem a Terra.
Se não for possível o dia de sol e
céu azul, ao menos que sejam providenciais
as temperaturas amenas. Nem tão quente nem tão frio, mas livre de risco. O clima

ameno é sinônimo de tranquilidade, e nela
é possível preparar o solo para frutificar.
Com tanta coisa acontecendo e
alterando o humor com frequência, permanecer ameno é virtude. Na verdade ser
ameno, para determinadas pessoas, é sinal de falta de graça, tempero.
Amenidade, como dito antes, tem
a ver com equilíbrio. Sem o calor dos dias
quentes e sem o incômodo dos dias frios é
ele, o clima ameno, que oferece condições
para as boas criações, ações e atitudes.

Fechar os olhos e ouvir a previsão
interna do tempo e sentir as correntes
que alteram nosso clima é a dica do dia.
Mesmo que a previsão seja de chuva para
estes dias, basta um sorriso e um gesto
certo para o tempo ficar bom.
Se do lado de fora o mundo desaba é possível radiar por dentro. Aí tudo fica
mais leve. O tempo bom faz tudo prosperar.
Independente do tempo é sempre
bom sair de casa usando o bom senso. Afinal,
não se sabe quando vêm as tempestades.
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