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EDITORIAL

M

ais uma vez o Jornal Sindinova
ressalta em suas páginas a importância da capacitação em vendas.
Ainda que haja otimismo em função da
alteração do cenário político nacional, é
necessário que o empresário continue se
precavendo e aprimorando todos os recursos disponíveis para o sucesso de sua
marca. Um deles é o curso de Gestão de
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Vendas oferecido pelo SEBRAE em parceria com o Sindinova, que encerra sua primeira turma na próxima semana e já tem
fima de espera para novas inscrições.
Durante o curso, uma das muitas
lições aprendidas pelos empresários participantes foi o uso das feiras do setor
calçadista como ferramenta estratégica
de vendas. Falando em feiras, este infor-

mativo destaca em sua 48ª edição os resultados do 25º SICC - Salão Internacional
do Couro e do Calçado, realizado de 22 a
24 de maio em Gramado, Rio Grande do
Sul. Por ser um termômetro de mercado,
tanto em resultado de vendas quanto em
antecipação de vendas, o SICC é um dos
principais eventos do setor calçadista no
cenário nacional.
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O

Curso oferecido pelo SEBRAE propôs ampliação da visão do empresário,
valorizando a fidelização do cliente

SEBRAE de Nova Serrana realizou
durante o mês de maio a primeira
edição do curso de Gestão de Vendas. Em parceria com o Sindinova, o curso
orientou as 11 empresas participantes quanto
às estratégias do negócio, fluxo da gestão de
vendas e estrutura comercial, módulo inicial
feito em sala de aula, coletivamente. Após,
cada empresa recebeu oito horas de consultoria individual, que analisou os indicadores
de vendas e orientou os setores comerciais
das fábricas a prever, definir e analisar as
metas de vendas de seus produtos. A consultora externa SEBRAE Aparecida de Fátima
Oliveira, que ministrou o curso, verificou, junto aos empresários, a realidade da empresa
e do produto frente ao mercado atual. “O
processo comercial precisa analisar o mercado, que é extremamente competitivo. O
que você vende, você entrega: seriedade do
mercado e respeito pelo cliente”, ressalta Oliveira.
A vendedora da Via Vip, Cláudia
Amaral dos Santos, se surpreendeu por ter
aprendido no curso sobre a necessidade de
integração entre os setores da empresa para
que os resultados sejam melhores. “O curso
nos faz sentir parte do processo. Por estarmos focados no nosso trabalho e nos resultados, às vezes nos esquecemos da necessidade dos outros setores e de como eles são
importantes para que o cliente compre”, ressalta Santos. Já a diretora administrativa da
Floré, Gabriela Martins, explica que a maior
lição aprendida com o curso de Gestão de
Vendas foi a fidelização do cliente. “Através
de exemplos práticos, a consultora mostrou
uma outra visão que o empresário local tem.
Recomendo o curso, pois fidelizar o cliente
é muito importante: focamos muito em números e nos esquecemos de quem compra”,
complementa a empresária.

O SEBRAE de Nova Serrana já está
com lista de espera para a próxima turma do
curso de Gestão de Vendas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (37)
3226-8850.

ela é facilmente perdida por não saber como
reter o cliente. A conquista do cliente tem que
ser constante, diária: é necessário encantar e
surpreender a cada venda realizada. Como
se encanta? Com seriedade e compromisso,
no cumprimento de prazos e antecipação de
eventuais problemas.

“NÃO PRECISA TER MEDO DO MERCADO”
Em entrevista exclusiva ao Jornal
Sindinova, a consultora externa do SEBRAE,
Aparecida de Fátima Oliveira, comenta sobre
os principais pontos abordados no curso de
Gestão de Vendas e dá dicas de como abrir
novos mercados sem se esquecer os que já
se tem.
Qual o panorama atual da cidade em relação à gestão de vendas?
A dúvida mais recorrente é “como
colocar meu produto no mercado e como
vendê-lo?”. Não se trata de simplesmente
abrir novos mercados, mas sim atender bem
o mercado que já se tem. Prospectar e ganhar clientes é difícil e é necessário retê-los,
fidelizando-os do início ao fim da negociação.
O cliente sempre busca, antes de tudo, bons
fornecedores e o mercado local tem isso. A
equipe de vendas precisa conhecer qual o
produto e qual a identidade da empresa. Ou
seja: falta capacitar os representantes comerciais e fazê-los vestir a camisa da marca.
O que é mais difícil: conseguir novos clientes
ou manter os que já existem?
A prospecção é cara. Convencer um
cliente em potencial de trocar uma marca
com a qual ele já trabalha para comprar de
uma nova é um processo demorado e baseado numa relação de confiança construída pela identidade da marca. Na maioria das
vezes, quando essa confiança é conquistada

Quando o processo de venda termina?
Nunca. E se eu vendi agora não quer
dizer que eu venderei depois. Uma coisa que
a maioria das empresas ainda não percebeu
é que o cliente é multicanal: ele quer comprar
na loja física e na internet. Tudo que o consumidor quiser comprar pode ser comprado
na China, no Paquistão, nos Estados Unidos
ou em Nova Serrana. Além disso, ele confia
muito mais nas redes sociais, o que faz com
que as marcas tenham um cuidado redobrado com sua imagem. Se há um elogio, isso
retorna para a empresa em forma de novos
consumidores; da mesma forma, se há uma
crítica, ela pode levar embora outros tantos.
Quais as alternativas para que as empresas
não sejam reféns do mercado e precisem
baixar preços que comprometam seus lucros?
Ter uma equipe de vendas bem treinada, que conheça o produto, suas características e benefícios, bem como a marca em
si. O representante precisa saber para quem
vende e ser estimulado a vender. Trabalhar
divulgação torna a marca visível, é investimento e precisa ser estratégica, de acordo
com a identidade da marca. O cliente busca, também, fornecedores que os ensinem
sobre o produto - e o fabricante de Nova
Serrana conhece muito bem aquilo que faz.
Não é necessário ter medo do mercado: se
o cliente quer, ele vai comprar, independente
do preço.

AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - JUNHO/JULHO
Instrutor

Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

Curso

Data

COMPRAS E ESTOQUES

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

JÚLIO MÁXIMO

ARTE DE FALAR COM O PÚBLICO

11 A 14 DE JULHO
DAS 19H ÀS 22H

BRUNO FERREIRA

15H

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

2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
CRISTIANO RESENDE MOREIRA
1º DIRETOR FINANCEIRO:
RONALDO ANDRADE LACERDA
2ª DIRETOR FINANCEIRO:
FÁBIO LACERDA SANTOS
DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS:
EMERSON DE OLIVEIRA FREITAS
DIRETOR DE MARKETING:
ANTÔNIO DE DEUS SOARES
DIRETOR DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:
SIDNEI ANTÔNIO CAMILO
DIRETOR DE TECNOLOGIA E
PROCESSOS:
JARBAS PINTO MARTINS
DIRETORA DE PROMOÇÕES E EVENTOS:
HELENA GLÓRIA ESTEVES
DIRETORES ADJUNTOS:
ANTÔNIO OZIRES FERREIRA
ARESIO LACERDA OLIVEIRA
CELINA MARIA DE ANDRADE
CRISTINA ROBERTA RODRIGUES MACIEL
EDIVALDO PINTO DA FONSECA
GERALDO CÉSAR DA SILVEIRA
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

15H

2X R$ 160,00

2X R$ 200,00

(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
ANTÔNIO AZEVEDO - MTB 010747/MG

Informações: (37) 3228-8500 ou pelo e-mail cursos@sindinova.com.br
Errata
Em matéria veiculada na edição 47 do Jornal Sindinova, informamos que o Fórum de Inspirações, realizado no dia 19 de maio,
apresentou as tendências para o verão 2017. O evento, no entanto, abordou os conceitos de inverno.

IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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OPINIÃO

QUEDA DO PIB INDICA CONDIÇÕES DE
RECUPERAÇÃO DO PAÍS, DIZ ECONOMISTA

O

resultado do Produto Interno
Bruto (PIB), divulgado hoje (1º)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indica que
a economia do país pode ter atingido
o “fundo do poço” e agora começa a
gerar condições iniciais para uma recuperação econômica. A avaliação é
do economista Rafael Cagnin, do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI).
Segundo ele, o resultado é um
sinal de estabilização do ritmo de desaceleração, mas “não dá para falar
em recuperação ainda”. “Grande parte
do resultado está relacionada à própria dinâmica da crise. Depois de um
tempo longo e de quedas muito agudas, é natural que se estabilize o ritmo
de queda. Isso faz com que, no fundo,
vá se gerando condições iniciais para
recuperação”, afirmou Cagnin.
O Produto Interno Bruto (PIB
– soma de todos os bens e serviços
produzidos no país) fechou o primeiro
trimestre do ano em queda de 0,3%
na série sem ajuste sazonal, somando

R$ 1,47 trilhão em valores correntes. O
resultado é a quinta queda consecutiva
nesta base de comparação. Em relação
aos quatro últimos trimestres, encerrados em março, a queda acumulada foi
de 4,7%, a maior retração para o acumulado em 12 meses desde 1996.
RECUPERAÇÃO
“Depois de tantas quedas, já é
hora de você estabilizar. Do ponto de
vista das empresas, o que elas contribuíram para a queda do PIB [no passado]
foi praticamente cortar ou adiar projetos
de investimento. Chega uma hora que
você não é mais capaz de fazer isso”.
“O não investimento durante
muito tempo implica uma obsolescência da estrutura produtiva, consequentemente uma perda de produtividade.
Chega um momento em que você
precisa realmente desengavetar projetos para garantir pelo menos a situação atual”, esclareceu o economista.
De acordo com Rafael Cagnin,
o processo é similar com as famílias.
“Você adia todos os projetos de aqui-

sição de bens de consumo duráveis,
mas, depois de muito tempo, essa
necessidade de reposição vai aparecendo. É isso que estou falando que
a crise abre caminho para a própria
recuperação”.
INDÚSTRIA
A queda do PIB no primeiro trimestre reflete retrações em praticamente todos os setores da economia,
com destaque para Formação Bruta
de Capital Fixo (investimento em bens
de capital), com queda de 2,7% na
comparação com o trimestre anterior.
Na sequência, a indústria registrou -1,2%. N agropecuária e serviços,
a queda alcançou, respectivamente,
-0,3 e 0,2%. O consumo das famílias
fechou com retração de 1,7%. A exceção foi o consumo do governo, que
fechou positivo em 1,1%.
Para Cagnin, o desempenho da
indústria foi um destaque. “O elemento novo é que, desde 2015, a indústria
de transformação sempre puxou para
baixo o PIB. Nesse início de ano, foi a

primeira vez que a queda da indústria se equivale à queda do PIB. Ela vai
perdendo a força de deprimir a economia como um todo.”
EXPORTAÇÕES
Conforme os dados divulgados
hoje pelo IBGE, o comércio exterior
teve forte influência no PIB. As exportações de bens e serviços tiveram
expansão de 6,5%, enquanto as importações de bens e serviços recuaram 5,6%.
“A gente vê a importância que
a taxa de câmbio tem para que as
empresas consigam encontrar saídas para a depressão para o ritmo de
atividade delas. As exportações contribuíram bastante. As importações
continuam em queda, em um ritmo
relativamente estabilizado, o que sugere algum processo de substituição
de importações. A taxa de câmbio foi
um fator bastante importante para
esse desempenho um pouquinho melhor”, concluiu Cagnin.
Fonte: Agência Brasil
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CRESCE FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MINAS,
APONTA FIEMG
Faturamento do setor cresce 2,7% em abril sobre março com alta
da exportação de minério. Mas no ano queda é de 14,2%

O

faturamento da indústria mineira
cresceu 2,7% em abril em relação
a março, após o ajuste sazonal. O
incremento, registrado após três meses
consecutivos de queda, foi considerado
pontual pela economista da Federação
das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) Annelise Fonseca: decorre das exportações
do setor extrativo mineral. Pelo momento,
não há expectativa de reversão dos indicadores de emprego e renda nacionais
capazes de impulsionar as vendas da indústria, a ponto de o ano ser encerrado
em patamares positivos.
Os dados integram os resultados
mensais da Pesquisa Indicadores Industriais
junto a um painel de 300 empresas, entre
as quais 238 participam em abril, divulgados

ontem pela Fiemg. Além do faturamento
real, são variáveis pesquisadas o emprego,
as horas trabalhadas na produção, a massa
salarial real, o rendimento médio real e a
utilização da capacidade instalada.
Sem considerar as influências sazonais, no acumulado do ano, o faturamento real da indústria mineira caiu 14,2%
em relação ao mesmo período de 2015.
Com variação negativa de 44,6%, o setor de veículos apresentou a maior queda, seguido pelo segmento de máquinas
e equipamentos, que teve retração de
23,8%, e de vestuários e acessórios, de
21,6%, e de produtos farmacêuticos, de
15,6%. Por outro lado, puxaram a variação
positiva do indicador os produtos de metal (19,7%), máquinas e materiais elétricos

(15,8%), derivados de petróleo e biocombustíveis (6,2%).
Todas as demais variáveis da Pesquisa de Indicadores Industriais são negativas e apresentam retração. As horas
trabalhadas recuaram 0,6% em abril em
relação a março, desconsiderados os efeitos sazonais. O nível do emprego dessazonalizado reduziu 0,5% em abril em relação a março. Sem as influências sazonais
houve diminuição pelo 14º mês consecutivo. Também a massa salarial real apresentou retração em abril face a março,
de 1,2%, e o rendimento médio real caiu
0,3%, retirados os efeitos sazonais.
Apesar dos resultados negativos,
de certa forma esperados considerando o
acumulado do ano, a Fiemg acompanha

a melhora de outros indicadores que podem representar um alento para a economia mineira. A começar pelo saldo positivo
dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) relativos
a abril, divulgados na semana passada,
com 3.886 novas vagas abertas, primeiro resultado positivo desde junho do ano
passado. Segundo a economista Annelise
Fonseca, além dos números positivos do
emprego, na semana da indústria, os empresários mineiros estão otimistas com a
melhora de um outro indicador econômico: o Índice de Confiança do Empresário
Industrial de Minas Gerais, que varia de 0
a 100 pontos, cresceu de 34,6 em março
para 38 pontos em abril.
Fonte: Estado de Minas

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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SAPATARIA INTELIGENTE PROPÕE INOVAÇÕES
AO VAREJO CALÇADISTA

U

ma iniciativa inédita destinada a
propor, já agora, inovações viáveis
ao varejo brasileiro de calçados,
tanto em relação à exposição de produtos quanto ao uso de tecnologias, e novas
experiências de compra ao consumidor.
Assim pode ser definida a Sapataria Inteligente, inaugurada no último dia
28, em Cascavel/PR. A loja física, com cerca de 200m² de área total, recebeu investimentos de R$ 2 milhões da SetaDigital,
empresa especializada em soluções de
gestão para o setor calçadista. O projeto
é resultado de dois anos de pesquisas no
Brasil e no Exterior e troca de ideias com
lojistas de calçados, os quais participam
do comitê gestor da loja.
“Unimos opiniões e boas práticas
dos lojistas à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias para idealizarmos a Sapati, que é uma loja criada
para entendermos na prática como é
possível aplicar soluções inteligentes que
transformam o conceito de venda a partir de tecnologias como a radiofrequência,
ou RFID (do inglês Radio-Frequency Identification), e os terminais de autoatendimento, além dos conceitos de visual merchandising e de atendimento consultivo”,
comenta o CEO da SetaDigital e idealizador do projeto, Vanderlei Kichel.

A Sapati segue um conceito que
envolve os cinco passos do autoatendimento: escolhe, prova, compra, paga e
leva. Sozinho e no seu tempo, o cliente
pode servir-se dos calçados expostos,
tocar, experimentar em um dos pés e
decidir sobre o que deseja comprar. Se
desejar, terá o auxílio de um consultor de
moda. Os calçados contêm uma etiqueta
inteligente RFID. Assim, basta que o cliente
aproxime sua sacola a algum dos terminais espalhados pela loja para ‘adicionar’
os produtos ao seu carrinho eletrônico de
compra. Um aplicativo instalado no totem
faz toda a conexão com o caixa e com
o estoque da loja, que também opera de
forma inteligente e sincronizada para que
o(s) par(es) do(s) produto(s) seja(m) separado(s) e entregue(s) em segundos no
processo de checkout.
Os benefícios vão além. “Quando
falamos em redução de custos, estamos
envolvendo a automatização do inventário, controle de saldos de estoque e a
diminuição de vendedores, que passam
a ser um terço do número que é necessário hoje em uma loja para realizar
o atendimento de forma convencional.
Além disso, esse vendedor muda de perfil, passando a ser um consultor de moda
treinado para este modelo baseado na

melhor experiência de compra para o
cliente”, comenta Kichel. As vantagens
vão avançando na medida em que novas aplicações serão desenvolvidas pela
SetaDigital e testadas na loja laboratório
Sapati com parceiros da indústria.
Segundo o executivo, “o objetivo

da Sapati é ser referência em soluções inteligentes para lojas de calçados e, a partir
dos testes realizados nela, transferir essas
práticas para que todo o setor possa se
beneficiar, formando um ecossistema de
inovação testada no varejo”, explica Kichel.
Fonte: Couromoda.com
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25ª EDIÇÃO DO SICC TERMINA COM VENDAS EM
ALTA E EXPECTATIVAS SUPERADAS
Considerada um termômetro do mercado, feira sinaliza recuperação do setor para o segundo semestre
Foram três dias de corredores lotados e vendas em alta. A 25ª edição do
SICC - Salão Internacional do Couro e do
Calçado colocou a roda da economia para
girar, com a sinalização para o mercado
de que o segundo semestre desse ano
pode e deve ser melhor. Expositores e lojistas comemoraram os bons resultados, e
acreditam em mais pedidos nos próximos
dias motivados pelos contatos realizados
nessa semana. A feira sediada em Gramado (RS) já tem data marcada para o
ano que vem. Os pavilhões do Serra Park
reabrem para o evento nos dias 22, 23 e
24 de maio de 2017.
Considerada uma feira histórica,
por marcar a realização de 25 edições do
SICC, o evento superou dificuldades para
se consolidar ao longo dos anos. Para o
diretor da Merkator Feiras e Eventos, promotora da feira, Frederico Pletsch, o SICC
atingiu um ponto de maturidade. “Fomos
crescendo a cada ano. Hoje nos perguntamos se devemos seguir crescendo. Acredito que agora vamos apenas ir qualificando
ainda mais a feira, atraindo cada vez mais
os grandes compradores do varejo, e seguindo com a receita de oferecer opções
variadas de expositores que representam
as marcas e produtos que são objetos

de desejo dos consumidores. Não sei se
somos a maior ou a melhor feira do país,
mas somos uma das mais importantes da
América Latina”, reforça o organizador.
Esta edição também foi marcada
por vendas de entrega rápida. Ao mesmo
tempo que apresentou ao mercado as
coleções de primavera e verão, mostrando o que será moda no Brasil na estação
quente e fechando os primeiros pedidos
dessas coleções, o SICC ainda foi responsável pela comercialização de produtos de
inverno para lojistas que já estavam com
os estoques em baixa. “Há pelos menos
três edições isso tem acontecido. Nesse
ano, com o frio chegando cedo inclusive
na região Sudeste do país, o lojista precisou repor estoques imediatamente e veio
à feira para comprar também produtos de
inverno. Esse duplo movimento reforça a
importância da feira como lançadora de
moda e lugar de fechamento de pedidos
e parcerias”, reforça Pletsch.
Gerente comercial da West Coast, Felipe Cruz afirma que os resultados
dos dois primeiros dias da feira já superaram as vendas da edição do ano passado. “Tivemos um primeiro dia intenso,
com muitos pedidos e um segundo dia
positivo. Fizemos negócios acima do ano

DINARCI BORGES - FLASHTOP

passado e conseguimos perceber que os
clientes estão mais otimistas, mais dispostos a comprar. Além disso nossa coleção
foi muito bem recebida, o que mostra que
estamos no caminho certo”, diz. Os resultados positivos são compartilhados com
a WS Acessórios. “Foi a melhor edição da
feira que já participamos, e estamos vindo
nos últimos anos. A feira superou as nossas projeções de vendas”, ressalta Juliano
Rezini, do Comercial da fabricante.
IMPORTADORES
A 25ª edição do SICC também foi
marcada pela presença de compradores
internacionais. Atraídos pelo dólar em alta
e por produtos de alta qualidade, eles fe-

charam bons pedidos na feira. “O evento tem melhorado a cada ano, eu venho
para cá nas últimas 20 edições. O calçado
brasileiro já é uma referência para nós, e
estamos saindo daqui com pedidos para
20 mil pares”, afirma o costa-riquenho
Diego Rodriguez. Tony Makhija levará para
os Emirabes Árabes Unidos calçados dos
mais diversos tipos, mas com foco especial nos femininos. “O produto daqui já adquiriu um status importante nos Emirados.
Colocamos o ‘made in Brazil’ em placas
no ponto de venda, porque as consumidoras procuram as marcas daqui, que são
referência em conforto e qualidade”, lembra o importador.
Fonte: Divulgação SICC

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:

PG 7

06/06 A 19/06/2016 – JORNAL SINDINOVA

INSPIRAMAIS ACONTECE NOS DIAS
27 E 28 DE JUNHO E CELEBRA SUA 14ª EDIÇÃO
COM O INVERNO 2017
Evento que ocorre na capital paulista é uma das principais fontes de informação para a cadeia produtiva da moda

D

e casa nova, o maior evento do Setor de Materiais para Moda, o INSPIRAMAIS – Salão de Design e Inovação de Materiais – está chegando à sua
14ª edição. Dias 27 e 28 de junho, visitantes de todo o Brasil e de diversas partes
do mundo poderão conferir em primeira
mão todos os lançamentos em materiais
para calçados, bolsas, vestuário, acessórios e móveis para o Inverno 2017, contando também com um preview do Verão
2018 por meio dos projetos Preview do
Couro, Referências Brasileiras e +Estampa.
A transversalidade do Salão – que
busca no novo local trazer mais comodidade ao seu público, além de possibilidades para aumentar o número de expositores e visitantes e também trazer
diferentes visões à exposição dos projetos
–, agrega inovação por meio do design,
tecnologia e sustentabilidade, além de auxiliar as empresas de uma forma global,
desde a pesquisa conceitual até a comercialização de produtos.
O INSPIRAMAIS ocorre no centro
de eventos PRO MAGNO (Rua Samaritá,
230 - Casa Verde, São Paulo) e traz uma
série de projetos que colaboram não apenas no desenvolvimento do conceito de
uma moda genuinamente brasileira, como
também nos negócios do setor, tanto no
mercado interno como externo. Fórum
de Inspirações, Projeto Comprador, Mix by
Brasil, Saberes Manuais e Ecodesign são
alguns deles.
A realização desse evento é da Associação Brasileira das Empresas de Com-

ponentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Footwear Components by
Brasil, Centro das Indústrias de Curtumes
do Brasil (CICB) e Brazilian Leather. “Realizamos o Inspiramais há 14 edições e isso
significa para a Assintecal, a consolidação
do Salão e a aceitação por parte do público ligado ao setor de moda”, avalia o presidente da Assintecal, Milton Killing. “Essa
longevidade é um termômetro de que
estamos indo na direção certa e de que
nossos projetos estão realmente auxiliando a cadeia produtiva”, sublinha.
MODA
À frente de todas as pesquisas de
moda está o Núcleo de Design da Assintecal, capitaneado pelo estilista Walter
Rodrigues. “No Inverno 2017, apontamos
a força do coletivo, indicamos uma inspiração forte para sentimentos que estão à flor da pele, independentemente de
qual seja sua cor. Elegemos tonalidades
vibrantes para encantar e dar vida aos
produtos e festejamos a ideia da moda
como um aglutinador de forças para uma
indústria mais forte, mais atuante – capaz
de entender sua posição na estrutura da
cadeia produtiva da moda e de se orgulhar disso”, conta Walter.
MOMENTO ÚNICO PARA O SETOR DE
COMPONENTES
O INSPIRAMAIS acontece na mesma semana da Feira Francal – e São Paulo será o centro de negócios do setor de
moda e design, envolvendo setores como

calçados, bolsas, acessórios e confecções.
Este será o momento em que os fabricantes, interessados em moda e em bons
negócios, terão o primeiro contato com
as novidades desenvolvidas pela indústria
brasileira de componentes para a próxima
estação.
SOBRE O EVENTO
O INSPIRAMAIS é realizado pela
Associação Brasileira das Empresas de
Componentes para Couro, Calçados e
Artefatos (Assintecal), Footwear Components by Brasil e Centro das Indústrias de
Curtumes do Brasil (CICB). O patrocínio é
das empresas Twiltex, Cipatex, York, Brisa
Intexco, Colorgraf, Bertex, Altero, Grupo
Cofrag, Caimi & Liaison, Wolfstore e Sappi. O apoio é da Associação Brasileira de

Estilistas (Abest), Associação Brasileira da
Indústria de Artefatos de Couro e Artigos
de Viagem (Abiacav), Associação Brasileira
da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit),
Programa de Internacionalização da Moda
Brasileira (TexBrasil), Instituto Brasileiro de
Gemas e Metais Preciosos (IBGM), Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Instituto Nacional de
Moda e Design (In-Mod), Instituto by Brasil
(IBB), Prefeitura de São Paulo e Global Fair.
A parceria é da Agência (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena
Empresa (Sebrae) e Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). A gráfica oficial é a Comunicação Impressa.
Fonte: Agência Capsula

SERVIÇO:
Evento: Inspiramais Inverno 2017
Data: 27 e 28 de junho
Local: Centro de Eventos ProMagno
Endereço: Rua Samaritá, 230, Casa Verde, São Paulo
Horário: das 9 às 19 horas
Participação: mediante inscrição pelo site www.inspiramais.com.br
Informações sobre Missão Empresarial organizada pelo Núcleo de Design Assintecal
em Nova Serrana através do telefone (37) 3225-3730 ou pelo e-mail
materioteca.ns@assintecal.org.br
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TRADIÇÃO, CULTURA E FORMAS DE SÃO JOÃO
BATISTA TRANSFORMAM-SE EM ESTAMPAS E
CARTELA DE CORES NO PROJETO ICONOGRAFIA
FLÁVIA CANAVARRO

D

esde o segundo semestre de
2015, o estilista Ronaldo Fraga vive
nas entranhas de São João Batista
e região degustando toda a identidade
cultural local, numa pesquisa histórica
que desvenda a primeira colônia italiana
no Brasil – antes, “Nova Itália” - fundada em 1934 e que se desenvolveu por
meio da fabricação de calçados. Hoje
São João Batista é o terceiro maior polo
calçadista do Brasil.
O resultado desta pesquisa e belíssimo trabalho estão registrados no
livro “Pesquisa Iconográfica da Região
de João Batista”, com textos e projeto
gráfico assinados por Ronaldo Fraga e
Estúdio Ronaldo Fraga e fotos de Flávia
Canavarra. Este lançamento tem tiragem limitada e apresenta com exclusividade o estudo de uma Cartela de Cores
baseada naquela região.
“A proposta é apresentar os valores e o cotidiano das pessoas, da história
e da cultura daquela região, incentivando
surpresas, encantamentos e emoções
que inspirem fabricantes e designers de
todo o Brasil a criar. Como em nenhum
outro lugar do Brasil, este reúne pessoas eu imprimem nas suas cores, música,
gastronomia, memória e ofícios a herança
ancestral das gentes que no passado deixaram sua terra rumo a uma esperança
de uma vida melhor num mundo novo e

misterioso. Muitos são os países dentro
deste pequeno estado brasileiro”, conta
Ronaldo Fraga.
A partir de uma profunda pesquisa
histórica, “Pesquisa Iconográfica da Região
de João Batista” apresenta um roteiro de
imagens e informações que permeiam os
temas Natureza e Memória; Memória Arquitetônica; Memórias e Ofício; Memórias
Religiosas; Morada da Memória e Memória Cultural. “Tamanha a riqueza de cores,
formas e imagens, desenvolvemos para

cada tema uma cartela de cores exclusiva
e ainda, oferecendo ainda a reprodução
de imagens com qualidade para reprodução em estamparia”, conta Ronaldo.
“Pesquisa Iconográfica da Região
de João Batista” pretende ser um sopro
de inspiração para fabricantes de moda
que tem à disposição todo o material de
pesquisa – imagens, informações e cartela de cores – para o desenvolvimento de
novas coleções. “Uma janela insuspeita,
um afresco e uma igreja, um bordado de

forro de mesa, pratos da culinária afetuosa, álbum de família, um ofício manual...
Tudo isso funciona como caminhos para
se entender a alma da cultura catarinense”, confessa Ronaldo na publicação.
O projeto foi desenvolvido a partir
de uma parceria entre o Sebrae Nacional
e a Assintecal. Com edição limitada, está
disponível gratuitamente em versão online, em https://issuu.com/assintecal6/docs/
pesquisa_iconogra__fica_da_regia__o
Fonte: Agência Capsula

O ESTILO DE JADEN SMITH, O GAROTO MAIS COOL
DO MOMENTO NO SHOWBIZ E NA MODA
Até pouco tempo atrás, Jaden
Smith era simplesmente o filho do ator
Will Smith. Habituado à fama desde pequeno, Jaden cresceu divulgado em sites e revistas de celebridades e já virou
ator cedo, ao participar, em 2003, com 5
anos, da série televisiva “All of Us”. Seguiu
ao lado do pai, dessa vez no cinema, ao
estrelar com ele o filme “The Pursuit of
Happyness”. Em 2010, mais velho, com 12
anos, protagonizou o remake de “Karate
Kid” e começou a se lançar como cantor
com um dueto com Justin Bieber. Não
impressionou, mas ok, mal havia entrado
na adolescência, e bastaram alguns anos
para, aos 17, tornar-se o garoto mais cool
do momento não só no showbiz, mas na
moda.
Jaden Smith amadureceu – se é
que se pode dizer isso de um menino de
menos de 18 anos, mas isso é que dá ter
cada ano de sua vida acompanhado ao
vivo pelo mundo – e começou a trilhar
um caminho muito interessante na maneira como olha para ele mesmo e para
o mundo que o rodeia. Em 2014 deu uma
entrevista à revista “T”, do “The New York
Times”, em que deixou todo mundo sem
saber o que pensar ao dar declarações

metafísicas que falavam da energia do
prana dos bebês quando nascem. Para
depois explicar que ele e a irmã combinam as declarações que vão dar planejando como as pessoas irão reagir. “Como
um laboratório”, ele disse. Parece debochado, mas a verdade é que o menino
também não se leva a sério, tem auto-confiança o suficiente para não se abalar
com o julgamento dos outros sobre o que
pensa, gosta de “se fazer de louco”, em
suas próprias palavras. E isso se reflete na
maneira como se veste.
Liberdade parece ser um dos conceitos que guiam o estilo de Jaden, por
isso, não é de se espantar que ele seja o
melhor representante célebre de sua geração de millenials do conceito genderless
no vestir. E o cantor e ator mistura peças
femininas e masculinas não só no tapete vermelho, para impressionar, mas vai
à escola de saia. O jeito como usa não
poderia ser mais cool: túnicas, vestidos
e saias por cima de calças, com muitas
sobreposições, peças esportivas de streetwear e muito preto, o que dá ao look
uma pegada punk e dark. Há geralmente
pelo menos uma peça oversized mesclada a outras nem tanto e o resultado

é menos hip hop e mais clean, embora
rebelde e trabalhado.
Uma vez, Jaden publicou uma foto
de look no seu Instagram com o seguinte
comentário: “Fui à Topshop comprar algumas roupas femininas. Quer dizer, ‘roupas’”. Essa é a ideia, e ele a interpreta da

melhor maneira, ao ponto de ter virado
queridinho de Nicolas Ghesquière e uma
das estrelas da campanha do Verão 2016
da Louis Vuitton, fotografado por Bruce
Weber. A coleção fala do futuro, e é para
onde Jaden parece estar olhando.
Fonte: FFW
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Vestibular 2016

CHEGOU

PAGUE ATÉ
DO SEU CURSO DEPOIS
DE FORMADO, SEM JUROS*.
PEP, o Parcelamento Estudantil Privado,
é a solução que faltava para você estudar.
• Único pré-aprovado direto com a faculdade
• Não precisa de ENEM

Prova 19/ jun
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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5 DICAS PARA VENDER MAIS E MELHOR

V

ender é uma das atividades mais
importantes para as empresas.
Mesmo que o empreendedor não
seja um vendedor nato, é possível se
dar bem nesta área. O primeiro passo é
formar uma boa equipe de vendas, que
responde ao dono da pequena empresa.
Em seguida, invista em treinamento de
vendas e do portfólio de produtos do seu
negócio. “O empreendedor precisa mostrar que conhece e confia no que vende e
passar isso para os outros”, diz Luiz Cláudio Gomes, especialista em vendas.
Quando os vendedores conhecem
bem o estoque e os tipos de produtos
oferecidos, fica mais fácil atender com
sucesso a expectativa dos clientes. Veja a
seguir cinco dicas preciosas para vender
mais e melhor.
1. CRIE UM VÍNCULO
Para vender mais e melhor, é preciso gostar de lidar com o cliente e entender as necessidades dele. “A venda
deve ser uma parceria com o cliente”, diz
o especialista. Não precisa nem falar da
importância do bom atendimento, aquele
que é educado, cordial e bem feito. “Precisa criar um vínculo com o cliente e isso
parte da comunicação certa”, diz Gomes.
Entenda o cliente e como ele se
comunica para criar este vínculo. “Isso
cria identificação e credibilidade.” A ideia
não é copiar a forma como o cliente fala,

mas acompanhar seu ritmo. Se a pessoa
chega falando baixo, por exemplo, o vendedor muito expansivo pode fazê-la se
sentir desconfortável.
2. NÃO MINTA
Este também já é um mandamento das vendas. Mentir para o cliente pode
ser fatal não só para aquela venda, mas
para o negócio. O vendedor ideal não é
aquele que falsamente elogia o cliente na
porta do provador de roupas, dizendo que
a peça ficou excelente quando ela mal
serviu. “Tem gente que acha que mentir
ajuda a vender mais. Isso é um erro”, ressalta o especialista.
3. PERSONALIZE O ATENDIMENTO
Quem trabalha com um fluxo
grande de clientes, como uma lanchonete de fast-food, tem mais dificuldade em
personalizar o atendimento. Segundo o
especialista, o mínimo é tentar lembrar o
nome do cliente. Se ele vai ao seu estabelecimento todos os dias para almoçar, é
possível fazer um esforço para se lembrar
do pedido ou do nome dele. “É importante porque mostra a atenção que é dada
ao cliente”, diz.
4. O CLIENTE TEM RAZÃO – SEMPRE
Um dos pilares do atendimento
eficiente é acompanhar o ritmo do cliente e evitar discordar dele. “É possível não

concordar sem bater de frente”, afirma o
especialista. Quando o cliente entra na
loja dizendo que não gosta de uma marca
específica, por exemplo, o vendedor não
precisa concordar. “Basta dizer que outras
pessoas também não gostam, mas que
existem outras opções que podem agradá-lo.”
5. FIDELIZE O CONSUMIDOR
Vender melhor inclui fidelizar o
consumidor e convencê-lo a voltar. Uma
das formas de fazer isso é ter o estoque

pronto para atender a demanda. “O cliente volta quando encontra o que procurava”, explica. O próximo passo para conquistar o seu público é investir em um
atendimento impecável. Peça ao gerente
para abordar os clientes e pedir opinião e
sugestão sobre o vendedor e sobre sua
experiência de compra. Tão importante
quanto a própria venda é o acompanhamento no pós-venda. “Telefone ou mande um e-mail para saber se o produto
atendeu as expectativas”, sugere.
Fonte: Exame.com
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Colunista: Luiz Alexandre de Paula Machado
alexandre.machado@gsagr.com.br
Graduado em ciências contábeis com especialização em gestão de marketing no varejo pela EAESP-FGV e pós-graduação em logística empresarial pelo Mackenzie. Especialista
em varejo e indústrias de bens de consumo, tendo atuado por mais de quinze anos em projetos de consultoria estratégica e operacional para empresas varejistas, industriais e
de prestação de serviços nas áreas de Planejamento, Comercial, Produto, Marketing e Supply Chain. Como principais qualificações destacam-se capacidade analítica, coordenação, determinação, visão para resultados e gerenciamento de equipes. Atualmente é head de Entrega de Projetos da GS&AGR Consultores, de São Paulo.

E

O FIM DAS LOJAS DE CALÇADOS MULTIMARCAS
ESTÁ PRÓXIMO

ste artigo é fruto de uma pergunta
que me foi feita na semana passada, quando estava na presença de
um grupo de lojistas associados à ABLAC
– Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados. Estávamos fazendo
uma comparação das boas práticas adotadas nas lojas monomarcas e a realidade da maioria das lojas multimarcas. A
diferença entre os dois modelos é brutal
e a pergunta do varejista foi direta: “As
lojas multimarcas vão morrer?”
De fato, é um artigo provocativo,
mas há dados concretos de movimentos
deste segmento do varejo que levam a
afirmação exposta no título do dele.
As lojas especializadas de calçados multimarcas, com proposta de atender toda a família (principalmente a grande massa de consumidores), também
conhecida no mercado como sapatarias,
têm obtido resultados e crescimentos
muito inferiores, quando comparado às
lojas monomarcas especializadas, ou
segmentadas por público.
É fato que o mercado multimarcas é um segmento do setor calçadista
muito pulverizado e sem a presença de

uma marca com cobertura nacional que
atue de forma representativa e consistente. Diferente do segmento de vestuário, que conta com marcas reconhecidas
como C&A, Riachuelo, Renner e Marisa.
A maior rede multimarcas no Brasil em
número de pontos de venda é a Paquetá,
que atualmente possui não muito mais
que 200 pontos de venda (considerando todas as marcas do grupo, inclusive
franquias), seguida por outras marcas
regionais tais como Itapuã Calçados, Di
Santinni e Calcenter (Studio Z e Gabriela), dentre outras centenas com menos
de 100 pontos de venda. Para efeito de
comparação, somente o Grupo Arezzo
(com suas quatro marcas bem posicionadas e direcionadas para públicos específicos) já conta com mais de 500 lojas.
De maneira geral, as lojas multimarcas são empresas familiares que
passam por um processo lento de profissionalização e é ainda muito comum
a presença da primeira geração no dia a
dia do negócio e, como consequência,
um alto grau de resistência às mudanças.
Os velhos métodos, ortodoxos ou não,
que deram certo no passado e contribu-

íram para o crescimento não são garantias de sucesso hoje.
Este tipo de empresa precisa estar atenta ao que ocorre ao seu redor.
Tem que estar disposta a mudar o jeito
de pensar. Precisa colocar o consumidor
no centro das decisões, pois ele está em
constante processo de mudança, cada
vez mais empoderado, exigindo mais
das marcas e das lojas e com muito mais
acesso à comparação de preços ou àquilo que está na moda, por exemplo.
Para não mencionar também os
projetos arquitetônicos desatualizados,
vitrines abarrotadas de produtos, variedade em excesso - confundindo o processo de compra dos clientes - atendimento não especializado e aquém
daquele recebido nas lojas monomarca,
dentre outros pontos que qualquer consumidor normal consegue diferenciar e
valorizar nas lojas monomarca. Ah, e aqui
não vou nem entrar no mérito da gestão dos estoques, mas posso afirmar que
a performance é muito inferior quando
comparada à das lojas monomarca.
Obviamente, esse movimento
de deterioração do varejo multimarcas

é mais sentido em praças maduras e
com forte presença de marcas nacionais.
Sempre haverá espaço para aquela marca que trabalha de forma consistente os
alicerces de relacionamento com clientes,
gestão do crédito, exposição, marcas de
produtos reconhecidas, preços competitivos e que dessa forma conseguiu conquistar seu espaço na região.
Para contribuir com o senso de
urgência dessas empresas, é importante
lembrar que a década de ouro do varejo
definidamente terminou e que, somente
em 2015, mais de 95 mil lojas (entre todos segmentos de varejo) foram fechadas segundo dados da CNC - Confederação Nacional do Comércio.
Muita calma nessa hora... Nem
tudo está perdido, mas o desafio é grande para o segmento calçadista.
A palavra de ordem continua
sendo o aumento da produtividade e
eficiência, porém, não se devem postergar as estratégias de diferenciação.
Somente assim as marcas estarão preparadas para superar a crise, já que,
como sabemos, historicamente ela tem
data de validade.

Colunista: Rodrigo Dias
artigorodrigodias@gmail.com

A

estação do trem, mesmo pequenina, era o coração daquela cidade.
Todos passavam por lá, mesmo
que fosse para apreciar o movimento de
chegada e de partida dos passageiros.
Ali tudo acontecia. O vai e vem
de pessoas atraía a atenção de muita
gente e aos poucos a cidade crescia em
volta da estação. Era mesmo um lugar
mágico onde até mesmo uma inocente
troca de olhares terminava, com o tempo, em casamento.
Naquele tempo a estação ferroviária de fachada vistosa, telhado amplo e
com grandes janelas e portas confeccionadas em madeira de lei era a principal
ligação da cidadezinha com o mundo aqui
fora. A sua estrada de ferro era uma artéria que se ligava a outras e levava de tudo

O COMEÇO DE TUDO
para aquele lugar. De alimentos a remédios, roupas e até mesmo sonhos.
Juca era um dos principais frequentadores da estação. Menino de pés
descalços ajudava em casa com as moedas que recebia por engraxar os sapatos
dos elegantes senhores que frequentavam aquele lugar. Gente que vinha negociar gado ou café e com o seu dinheiro
tocavam a vida daquela cidadezinha.
- Rapazinho, tome cuidado! Estás me borrando toda a meia com essa
graxa! - esbravejou o senhor de bigode
grosso e terno escuro e que tinha os sapatos engraxados por Juca.
Entusiasmado, o menino nem
deu muita atenção à repreensão daquele
negociante. Mas com intimidade revelava
os seus anseios àquele senhor:

- Já decidi: vou ser maquinista!
Quero estar um dia aqui e um dia ali. E se
Deus quiser, ainda haverei de levar minha
locomotiva até o porto e verei o mar. Dizem que lá tem peixe que come gente e é
maior do que a casa do Barão.
O negociante desenrugou a testa
e ao ouvir o menino, passou a se divertir
com as histórias que contava. Juca nunca
se atreveu a sair daquela cidade. E tudo
o que sabia do mundo era o que ouvia,
curioso, na estação ferroviária. Afinal, não
durou muito na escola e sem livros conhecia as coisas pela boca dos outros.
- Menino tu és jovens e tens uma vida
toda pela frente. Mas não se consegue nada
só sonhando. Explicou-lhe o negociante.
- Eu não sonho apenas, meu senhor, também rezo e junto minhas mo-

edas. Um dia vou ter o suficiente para
aprender a guiar aquela locomotiva e aí
consigo o mundo no meu reboque.
O negociante acostumado a tratar
com todo tipo de gente, admirou-se com a
firmeza do menino. Resolveu que todas as
vezes que estivesse naquela cidade, engraxaria os sapatos com Juca e lhe daria uma
gorjeta maior: não que o serviço dele fosse
o melhor, mas simplesmente porque queria
que mundo daquele garoto fosse realmente do tamanho do seu pensamento.
Juca, por algum tempo, continuou ouvindo e contando história. Até
que cresceu e fez a sua. Hoje contam a
história do menino que virou maquinista e
que cruza a serra a caminho do mar.
Para ele, valeu apena sonhar. Foi
o começo de tudo.
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