
EDIÇÃO 049 ANO 04 20/06 A 03/07/2016

CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS 
DO SINDINOVA É INAUGURADO

LOJISTAS E VENDEDORES PARTICIPAM DA 
PRIMEIRA RODADA DE NEGÓCIOS DO CPN

CAFÉ EMPRESARIAL

INSPIRAMAIS

ARTIGO

O professor Ricardo Moreira é o 
convidado desta edição

VEJA MAIS – PG 02

VEJA MAIS – PG 06

VEJA MAIS – PG 06

Empresários se reúnem com
diretores do Sindinova

VEJA MAIS – PG 08

VEJA MAIS – PG 11

Artesanato brasileiro será
destaque no evento



PG 2 06/06 A 19/06/2016 – JORNAL SINDINOVA

EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

PRESIDENTE:

PEDRO GOMES DA SILVA

1º VICE–PRESIDENTE:

JUNIOR CÉSAR SILVA

2º VICE–PRESIDENTE:

RODRIGO AMARAL MARTINS

1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:

EMERSON SILVA

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

(37) 3228-8502

PUBLICAÇÃO: QUINZENAL

TIRAGEM: MIL EXEMPLARES

JORNALISTA RESPONSÁVEL:

ANTÔNIO AZEVEDO - MTB 010747/MG

     

IMPRESSÃO:

JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS

EDITORIAL

GIRO SINDINOVA

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Mais um passo rumo ao fortale-
cimento do polo calçadista de 
Nova Serrana foi dado. Com a 

inauguração do Centro de Promoção de 
Negócios, as indústrias ganham um es-
paço que favoreça as suas negociações 
com lojistas de todo o país e também 
do exterior. De uso gratuito e exclusivo 
dos associados Sindinova, vender aos 
compradores selecionados pela entida-
de se torna mais fácil e seguro: todas as 
empresas, tanto compradoras quanto 
vendedoras, passam por um processo 
de avaliação de crédito antes de serem 
indicadas e, por serem isentas de paga-
mento de comissões, conseguem ajustar 

preços e condições de pagamento com 
mais facilidade.

O projeto surgiu através da per-
cepção que o Sindinova teve de criar 
condições de venda aos seus associados. 
Nas palavras do presidente da entidade, 
Pedro Gomes da Silva, “sabemos fabricar 
muito bem, mas precisamos aprender 
a vender”. O CPN, como já vem sendo 
chamado, é uma forma de ensinar aos 
calçadistas que o processo de venda 
pode ser justo e vantajoso para ambas 
as partes.

Além do Centro de Promoção de 
Negócios, outras ações têm sido desen-
volvidas para melhorar a comercialização 

dos calçados de nosso polo. Em parceria 
com o SEBRAE, o Sindinova abrirá, em 
breve, a segunda turma do curso de ges-
tão de vendas, cuja primeira turma teve 
as consultorias encerradas na última se-
mana. Outros cursos da área, oferecidos 
pelo próprio Sindinova, também estarão 
disponíveis ao longo do ano.

A atual diretoria do sindicato con-
tinua trabalhando, através de sua re-
presentatividade e de seus Grupos de 
Trabalho, para que novas formas de for-
talecimento das indústrias calçadistas se-
jam criadas e executadas. Assim, passo a 
passo, o Sindinova leva o polo calçadista 
de Nova Serrana ao desenvolvimento.

Na manhã do dia 9 de junho, os dire-
tores do Sindinova receberam fabri-
cantes do polo calçadista de Nova 

Serrana para a primeira edição do Café 
Empresarial. A ação, criada pelo Grupo de 
Trabalho de Mercado e Imagem da enti-
dade, reuniu os empresários para discutir 
os principais problemas do setor. Entre os 
temas discutidos, destaca-se a necessi-
dade de união da classe, a valorização do 
que é produzido pelas fábricas do polo e a 
falta de precificação adequada.

O diretor da Rassa, Rodrigo Mar-

tins, acredita que todo fabricante precisa 
conhecer seus próprios limites para pro-
duzir bem. “Vemos fábricas que querem 
produzir 2000 pares, mas não conse-
guem entregar essa demanda e, ainda, 
não pensam no prejuízo que podem ter 
caso não consigam vender o que produzi-
ram”, explica. Edivaldo Fonseca, diretor da 
Krisle, complementa a opinião de Martins 
afirmando que essa cultura contamina o 
mercado. “Para não perder dinheiro, o fa-
bricante baixa o preço da mercadoria em 
estoque e gera concorrência desleal. Os 

demais fabricantes, para competir, fazem 
o mesmo e todo o mercado se prejudi-
ca, pois não há a valorização do produto”, 
pontua o empresário.

Após a reunião, os presentes se 
confraternizaram com um café da ma-
nhã. Os temas debatidos serão anali-
sados pelo Grupo de Trabalho Mercado 
e Imagem para a elaboração de ações 
corretivas. A próxima edição do Café Em-
presárial terá data marcada pelo GT, que 
também convidará novos empresários 
para participar.

AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - JULHO

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

Curso Data Instrutor Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

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

SINDINOVA REALIZA CAFÉ 
EMPRESARIAL

OS EMPRESÁRIOS CONVIDADOS PARA O CAFÉ EMPRESARIAL DISCUTIRAM AS PRINCIPAIS QUESTÕES DO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA

LARISSA CAROLINE/SINDINOVA
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EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS GERAM
US$ 71,6 MILHÕES EM MAIO

Ainda não foi desta vez que as expor-
tações de calçados decolaram.  No 
mês passado os calçadistas embar-

caram 8,36 milhões de pares por US$ 71,65 
milhões, registros inferiores tanto em volu-
me (-2,7%) quanto em faturamento (-4,9% 
) na relação com igual período do ano pas-
sado. Com o resultado, no acumulado dos 
cinco meses do ano, os calçadistas somam 
48,63 milhões de pares exportados por US$ 
367,48 milhões,  números 1,7% superiores 
em volume e 4,7% inferiores em receita no 
comparativo com igual período do ano pas-
sado (47,8 milhões e US$ 385,44 milhões).

Para o presidente-executivo da 
Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados), Heitor Klein, a os-
cilação cambial provocada por questões 
políticas e econômicas internas tem pro-
vocado uma desconfiança generalizada 
dos mercados e prejudicado a formação 
de preços para o exterior. “Infelizmente, 
só poderemos colher os benefícios de um 
dólar valorizado quando a situação polí-
tica e econômica brasileira encontrar um 
rumo. Do ponto de vista da formação de 
preço, é melhor um dólar menos valoriza-
do do que oscilando da forma que está”, 
ressalta o dirigente, acrescentando que 

as incertezas da crise brasileira atrasaram 
a recuperação dos embarques num ano 
que “tinha tudo para ser promissor”.

Apesar da queda no resultado ge-
ral, Klein comemora a recuperação de 
mercados importantes para o calçado 
brasileiro. Nos cinco primeiros meses de 
2016, o maior comprador do produto ver-
de-amarelo, os Estados Unidos importa-
ram 5,3 milhões de pares por US$ 80,3 mi-
lhões, números superiores tanto em pares 
(20%) quanto em dólares (17%) na relação 
com igual período do ano passado.

Com recuperação surpreendente 
desde a posse do presidente Maurício Ma-
cri, a Argentina importou 2,8 milhões de 
pares por US$ 34,5 milhões no período, 
registros 111% superiores em pares e 61,5% 
maiores em faturamento em relação ao 
mesmo ínterim de 2015.

A França, no terceiro posto entre 
os importadores de calçados brasileiros, 
comprou 4,48 milhões de pares por US$ 
22,8 milhões no período, 2% menos em 
pares e 4,2% menos em dólares na rela-
ção com o ano passado.

 
ESTADOS

O maior exportador de calçados 

do Brasil segue sendo o Rio Grande do 
Sul. Nos cinco primeiros meses de 2016, 
os gaúchos embarcaram 10,6 milhões de 
pares por US$ 156,26 milhões, incremen-
tos de 44,1% em pares e 11% em dólares 
na comparação com igual período do ano 
passado. Com isso, os gaúchos respon-
deram por mais de 36% do total gerado 
com exportações de calçados no período.

O segundo maior exportador é o 
Ceará. Nos cinco primeiros meses do ano, 
os cearenses embarcaram 18,45 milhões 
de pares por US$ 97,76 milhões, resul-
tados inferiores tanto em pares (-2,8%) 
quanto em valores (-2,1%) em relação ao 
mesmo período de 2015.

São Paulo segue ocupando o ter-
ceiro posto entre os exportadores. De 
janeiro a maio, os paulistas embarcaram 
4,23 milhões de pares que geraram US$ 
45,48 milhões, números 7% superiores 
em pares e 18,3% inferiores em dólares na 
relação com o ano passado.

IMPORTAÇÕES EM QUEDA
Desmotivadas pela valorização do 

dólar, que deixa o produto importado 
mais caro no Brasil, as importações de 
calçados seguem caindo em 2016. Nos 

cinco meses do ano entraram no País 
10,68 milhões de pares por US$ 139,8 mi-
lhões, números inferiores tanto em volu-
me (-34,5%) quanto em receita (-39%) na 
relação com 2015. As principais origens 
das importações no período foram Viet-
nã (4,2 milhões de pares por US$ 74,75 
milhões, quedas de 35,2% e 37,6% res-
pectivamente); Indonésia (1,66 milhão de 
pares por US$ 29,5 milhões, quedas de 
45% e 47,4%, respectivamente); e China 
(3,9 milhões de pares por US$ 17,56 mi-
lhões, quedas de 7,5% e 30,5%, respec-
tivamente).

ANÁLISE
Para analisar o ambiente para ex-

portações de calçados, a Abicalçados e 
entidades parceiras promovem amanhã, 
dia 8, no Hotel Locanda, em Novo Ham-
burgo/RS, mais uma edição do evento 
Análise de Cenários. Conduzido pelo eco-
nomista e consultor Marcos Lélis, o evento 
pretende deixar o cenário mais claro para 
os calçadistas que desejam se inserir ou 
aumentar suas presenças no exterior.  O 
evento inicia às 18h30 e é exclusivo para 
associados da entidade e parceiros.

Fonte: Abicalçados
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O Presidente da FIEMG Regional Cen-
tro-Oeste e da ABIFA – Associa-
ção Brasileira da Fundição, Afonso 

Gonzaga participou de reunião em Brasília 
no dia 8 de junho, com o Presidente inte-
rino Michel Temer, integrantes da equipe 
econômica do Governo e empresários. No 
encontro, foram discutidas medidas que 
precisam ser tomadas em curto prazo 
para que possam permitir a retomada da 
confiança e a recuperação do crescimento 
do país.

Dentre as questões apresentadas 
foram destaque o não aumento de im-
postos, a redução dos juros, o destrava-
mento do crédito, o desengessamento 
dos investimentos em infraestrutura e o 
estímulo à exportação.

Gonzaga, que também é Presiden-
te do SIFUMG – Sindicato da Indústria da 
Fundição no Estado de Minas Gerais e do 
SIFESP – Sindicato da Indústria da Fundi-
ção no Estado de São Paulo esteve, na 
ocasião, representando a ABIFA.  Para o 
empresário, o cenário atual exige que haja 

separação entre a crise política instalada 
e a crise econômica, para que o ressurgi-
mento da confiança possibilite a retoma-
da da geração de riquezas no país. “Foi 
um momento extremamente importante, 
no qual deixamos claro que é necessário 
desvincular o problema político que atra-
vessamos, das questões relativas ao de-
senvolvimento do Brasil. A indústria tem 
pressa de ações efetivas e pertinentes ao 
seu crescimento”, defendeu.

Ainda na ocasião, Gonzaga apre-
sentou ao Ministro do Desenvolvimen-
to Indústria e Comércio, Marcos Pereira, 
as dificuldades encontradas pelo setor 
da fundição no Brasil, principalmente em 
decorrência de produtos importados que 
têm afetado diretamente a produção na-
cional. “Em Minas, a indústria da fundição 
trabalha com alto nível de ociosidade, cer-
ca de 50%. É preciso maior fiscalização na 
importação de fundidos para que possa-
mos ganhar fôlego para buscar a recupe-
ração”, finalizou.

Fonte: FIEMG

PRESIDENTE DA FIEMG REGIONAL
CENTRO-OESTE PARTICIPA DE REUNIÃO COM 

PRESIDENTE INTERINO EM BRASÍLIA
Foram discutidas medidas necessárias para a retomada da confiança
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CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS DO 
SINDINOVA É INAUGURADO

LOJISTAS E VENDEDORES PARTICIPAM DA 
PRIMEIRA RODADA DE NEGÓCIOS DO CPN

Autoridades ressaltaram o pioneirismo e a importância da iniciativa para o polo calçadista

A noite de 13 de junho foi especial 
para os associados do Sindinova. 
O Centro de Promoção de Negó-

cios foi inaugurado na sede da entidade e 
recebeu, em sua cerimônia de inaugura-
ção, autoridades municipais, representan-
tes de instituições parceiras, empresários e 
membros da comunidade. Desenvolvido 
em parceria com o Sistema FIEMG e o SE-
BRAE/MG, o espaço é designado para reu-
nir os associados do Sindinova e compra-
dores nacionais e internacionais. Os lojistas 
serão selecionados pelo Sindinova através 
de critérios como a inexistência de protes-
tos em seu CNPJ e o ineditismo de com-
pra em fábricas locais. “Em nosso espaço 
não serão convidadas redes de lojas que 
já tenham feito negócios em Nova Serra-
na. Além disso, verificamos se o nome de 
cada comprador convidado está positivo, 
para que não haja problemas nas negocia-
ções com os nossos associados. Acompa-
nharemos as negociações, a produção e a 
entrega deixando os fabricantes livres para 
negociar e precificar seus produtos como 
julgarem melhor”, explicou o presidente do 
Sindinova, Pedro Gomes da Silva.

Nos dias 14 e 15 de junho, o Centro 
de Promoção de Negócios do Sin-
dinova iniciou sua primeira rodada 

de negócios, com a participação de 60 
fabricantes associados à entidade e as 
redes de lojas Huteba (Aracaju/SE), Plane-
ta Jeans (Paranaguá/PR), Mania Calçados 
(Brasília/DF), Rei dos Calçados (Brasília/
DF) e Atitude Calçados (Brasília/DF). Cada 
indústria participante retirou uma senha 
na sede do Sindinova, que agendou os 
atendimentos de acordo com a ordem de 
chegada.

A vendedora Andréia Alves da Sil-
va, da Lindíssima, ficou surpresa e satisfei-
ta por não ter que esperar o atendimento. 
“Às vezes precisamos fazer outras coisas 
e com a proposta ganhamos tempo. O 
dinamismo proposto pelo Centro de Pro-
moção de Negócios, com respeito aos 
fabricantes e compradores e tranquilidade 
para negociar, é bastante atraente. Para 
Nova Serrana essa proposta é excelen-
te!”, afirma Silva. Também satisfeito com 
a proposta do CPN, o vendedor Rafael 
da Silva Andrade, da Star Flex, conseguiu 
fechar negócios com a maioria dos lojis-

Silva reforçou ainda a importância 
do Centro de Promoção de Negócios ao 
citar os índices de empregabilidade do 
Cadastro Geral dos Empregos e Desem-
pregados (Caged). “Tivemos, no mês de 
abril, quase 400 admissões a mais que o 
número de demissões, colocando a cida-
de em terceiro lugar no ranking nacional 
de empregabilidade. Em uma crise desse 
tamanho este número é muita coisa e 
precisamos levar nosso potencial a sério e 
continuar trabalhando para obter resulta-
dos cada vez melhores, para que a cidade 
continue crescendo”, pontua.

Para o gerente da Unidade de 
Atendimento às Indústrias do SEBRAE/
MG, Leonardo Mól de Araújo, o Centro de 
Promoção de Negócios é um meio impor-
tante para que o empresário aumente seu 
poder de venda e consiga mantê-lo. “O 
Sindinova precisa ter, a partir de agora, a 
capacidade de se relacionar com o merca-
do para que bons negócios sejam gerados 
neste espaço. O SEBRAE, como condutor 
das empresas no processo de vendas, terá 
um papel muito importante no funciona-
mento do Centro de Promoção de Negó-

tas. “Ficou fácil tanto para o lojista quanto 
para o fabricante, que consegue atender 
muitos clientes de uma só vez e num só 
espaço. Precisamos melhorar o relaciona-
mento com o cliente e o Centro de Pro-
moção de Negócios vem para validar isso. 
É uma proposta que vem somar à cida-
de”, garante o vendedor.

Os irmãos Ricardo Barreto e Fer-
nando Barreto, da sergipana Huteba, já 
compram calçados de Nova Serrana para 
sua loja de autosserviço. Mesmo à distân-
cia, Fernando, que é diretor operacional 
da empresa, conseguiu fazer todo o seu 
trabalho utilizando a estrutura oferecida 
pelo Centro de Promoção de Negócios. 
“Estar longe da loja não foi problema. Mui-
to pelo contrário: as dependências do CPN 
me proporcionaram fazer minhas tarefas 
à distância, com tranquilidade e excelên-
cia”, ressalta o diretor. Já Ricardo, diretor 
comercial da marca, gostou do processo 
seletivo feito pelo Centro de Promoção 
de Negócios. “Há o cuidado de selecionar 
tanto os fabricantes quanto os compra-
dores e isso nos traz segurança. A fábrica 
tem que saber para quem vende e nós 

cios, capacitando empresários e fomen-
tando os negócios”, ressalta Araújo.

A assessora de relações sindicais 
da FIEMG, Maria Rita Suely Passos San-
tana, enalteceu a proposta do Centro de 
Promoção de Negócios como um traba-
lho de associativismo. “A FIEMG, hoje, é 
composta por 138 sindicatos e posso afir-
mar que não há, além do Sindinova, ne-
nhum outro sindicato que oferece tal es-
trutura aos seus associados. Temos uma 
luta muito grande para que os sindicatos 
sejam valorizados, pois brigam pelo setor 
e buscam seus interesses. O que o Sindi-

temos que saber de quem compramos”, 
comenta Barreto.

Evely Mendes, supervisora da pa-
ranaense Planeta Jeans, também gostou 
da experiência de utilizar o Centro de Pro-
moção de Negócios. “Pudemos conhecer 
novas marcas, com a assistência do Sindi-
nova para negociar. A qualidade do aten-
dimento e atenção que recebemos é mui-
to boa. É muito importante ter esse apoio 
para comprar bons produtos”, pondera. 

nova vem fazendo é um exemplo a ser 
seguido, para que as entidades de clas-
se percebam a sua capacidade de fazer 
acontecer”, garante Santana. O prefeito 
de Nova Serrana, Joel Martins, reforçou as 
falas da assessora da FIEMG ao ressaltar o 
papel do sindicato na cidade. “O Sindinova 
tem feito com que o polo calçadista de 
Nova Serrana cresça e que os empresá-
rios tenham mais união. Com o Centro de 
Promoção de Negócios o fabricante po-
derá realmente vender seu produto sem 
ser comprado, será mais uma forma de 
valorizar nossa força”, garante Martins.

A partir do dia 20, já estão confirmadas 
as presenças das redes Monte Cristo, do 
Rio Grande do Sul, e da americana Makers 
Shoes, composta por oito lojas em Miami 
e que também atua como distribuidora. 
As rodadas de negócios irão até o dia 29 
de junho e a ação faz parte do projeto “1º 
Encontro de Negócios - Calce Bem, Calce 
Nova Serrana”, que conta com o patro-
cínio da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (CODEMIG).

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.

AS AUTORIDADES PRESENTES FIZERAM O DESCERRAMENTO DA PLACA INAUGURAL DO CENTRO DE PRO-
MOÇÃO DE NEGÓCIOS.

AS NEGOCIAÇÕES PROMOVIDAS PELO CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS FORAM ELOGIADAS POR VEN-
DEDORES E LOJISTAS PARTICIPANTES

SAMARA KAROLLYNA/SINDINOVA

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA
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 No ano de 2016, o Sicoob Credibom comemora 30 anos de história, fortalecimento e sucesso, motivo de orgulho para Bom 

Despacho e região.  Mais que comemorar, queremos agradecer aos nossos associados, conselheiros e colaboradores por 

fazerem parte desta história,  e dividir com todos,  nossos melhores resultados:

 Atualmente possuímos 157 milhões em depósitos, 116 milhões em operações de crédito, patrimônio líquido de 40 milhões  

e 226 milhões de ativos.

 Temos seis agências, sendo três em Bom Despacho (Sede na Av.das Palmeiras, bairro São Vicente e bairro Jardim 

América - Arraial) uma agência no Distrito do Engenho do Ribeiro, e nas cidades de Araújos e Nova Serrana, além de quatro 

Correspondentes Sicoob.

 Fazemos parte do SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, presente em todos os estados brasileiros, com 

mais de 2.407 pontos de atendimento, 2.608 Caixas Eletrônicos, 903 correspondentes,  e 3,2 milhões de cooperados. Em 2015 

foram abertas 149 novas agências, uma a cada dois dias úteis. Mais de 1.100 novos associados por dia útil. 33.499 Funcionários e 

Dirigentes.

 O maior compromisso do Sicoob Credibom é oferecer crédito e apoiar pessoas físicas, profissionais, pequenos negócios 

familiares e empresas em geral. Tendo crédito, as pessoas realizam sonhos e melhoram de vida. Os negócios prosperam, geram 

riqueza e desenvolvimento.
 
 Muito mais que um banco, o Sicoob Credibom é uma instituição voltada para a comunidade. Uma instituição que põe em 

prática sua responsabilidade social apoiando e desenvolvendo projetos sociais, culturais, educativas e promocionais para 

melhorar a vida das pessoas. O programa Bolsa Escola, o Curso Gratuito de Informática e o apoio às entidades assistenciais, 

entre outros, são bons exemplos desse compromisso.

 Entendemos que temos contribuído significativamente para o desenvolvimento de nossas comunidades, oferecendo todos 

os serviços de uma Instituição Financeira, principalmente levando crédito adequado e em condições bem favoráveis aos nossos 

associados.

 Sicoob Credibom, associado ao que há de melhor, associado à você!

PA NOVA SERRANAPA SÃO VICENTE PA ARRAIAL

PA ENGENHO DO RIBEIRO PA ARAÚJOSSEDE

“No seu  aniversário de 30 anos o  Sicoob Credibom 
compartilha os bons resultados com os associados”

INFORME PUBLICITÁRIO
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MIX BY BRASIL ANTECIPA INVERNO 2017 COM 
ARTESANATO BRASILEIRO NO SALÃO INSPIRAMAIS

MODA CO LANÇA DESAFIOS PARA DESIGNERS

DIVULGAÇÃO

Um dos projetos mais aguardados do 
Inspiramais – Salão de Design e Ino-
vação de Materiais, que acontece dias 

27 e 28 de junho em São Paulo (SP) – o Mix 
by Brasil enfatiza o melhor da criatividade 
brasileira, valorizando o trabalho artesanal, 
cada vez mais presente na moda mundial.

O Projeto Mix by Brasil promove a 
aproximação dos artesãos brasileiros com 
a indústria da moda, que cada dia absor-
ve mais os conceitos dos low fashion. A 
curadoria é do estilista Jefferson de Assis, 
responsável pela gerência e criação dos 
produtos que alinharão as habilidades ar-
tesanais de cada ateliê ao Fórum de Inspi-
rações para o Inverno 2017.

A Associação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados) e a Agên-
cia Brasileira de Promoção de Expor-

tações e Investimentos (Apex-Brasil) aca-
bam de lançar os desafios das marcas que 
participam da segunda edição do Moda Co, 
plataforma de inovação aberta desenvolvi-
da pela entidade. As marcas Grendene Kids, 
Werner, Usthemp, Perlatto, Plugt e Zaxy 
buscam novos produtos e ideias ao se co-
nectar a designers de todo o Brasil. 

Nessa edição, os designers terão até 
o dia 24 de julho para postarem seus traba-
lhos no site www.modaco.cc, em resposta 
aos briefings fornecidos e que já se en-
contram na página. O consultor de Design 
Estratégico da Abicalçados, Dario Henke, 

A técnica artesanal é preservada, 
há um grande rigor em utilizá-la nos pro-
dutos respeitando sua tradição. O estilis-
ta projeta materiais e componentes que 
possam ser utilizados pela indústria do 
calçado, acessório, mobiliário e da con-
fecção. E em seguida cria produtos que 
provam a funcionalidade de cada com-
ponente desenvolvido. “Nesta edição 
contamos com a participação da Oficina 
Manoel Carlos da cidade de São João do 
Cariri – PB, Grupo Canoa de Canoas – RS, 
Marchetaria do Acre de Cruzeiro do Sul - 
AC e Cores da Mata de Rio Branco - AC.”, 
conta Jefferson.

Fonte: Finíssimo

ressalta que a diversificação de segmen-
tos participantes do desafio é um ponto 
positivo e que demonstra a maturidade da 
proposta de unir calçadistas e talentos de 
todo o Brasil. “Temos grandes marcas con-
firmadas, de segmentos diferentes, o que 
aponta que estamos no caminho certo. A 
indústria brasileira de calçados, aos poucos, 
passa a perceber a cocriação como uma 
ferramenta fundamental para o desenvol-
vimento de uma nova cultura de Design no 
segmento”, ressalta.

Os designers podem acessar os 
desafios diretamente na plataforma atra-
vés de um cadastro. Suas propostas são 
enviadas no Moda Co e avaliadas por 
um comitê formado por representantes 

das empresas donas do desafio, além da 
própria comunidade de designers. A pre-
miação de cada desafio está dividida em 
Prêmio Empresa, no valor de R$ 1,8 mil 
para o vencedor, e o Prêmio Comunidade, 
que será escolhido através de votação da 
própria comunidade de designers cadas-
trados e prevê premiação de R$ 700. A 
divulgação das propostas vencedoras será 
no dia 8 de agosto.

MODA CO
A Moda Co é uma plataforma vir-

tual de inovação aberta realizada pela 
Abicalçados, através do programa Brazi-
lian Footwear, desenvolvido pela entidade 
em parceria com a Apex-Brasil. Na primei-

ra edição, no ano passado, participaram 
Piccadilly, Pampili, Kidy e Bibi e foram dis-
tribuídos R$ 10 mil em premiações.

BRIEFINGS
A diversidade de tecnologias dos 

segmentos das empresas inscritas na 
plataforma é o grande destaque des-
ta edição do Moda Co.  No site estão os 
briefings de marcas de calçados injetados 
- Grendene Kids e Zaxy -, de femininos 
de alto valor agregado - Werner e Per-
latto -, e de produtoras inovadoras como 
a Usthemp e Plugt, que buscam calçados 
com características funcionais e estéticas 
diferenciadas.

Fonte: Abicalçados

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 As-
sintecal em Nova Serrana através do telefone (37) 3225-3730 ou pelo e-mail 
materioteca.ns@assintecal.org.br
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APROVEITE!

PAGUE ATÉ
DO SEU CURSO DEPOIS 
DE FORMADO, SEM JUROS*.

Vestibular 2016

 

Você não tem tempo a perder.

UNIDADES DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
R. Minas Gerais, 593, Centro
Tel.: (37) 2101-4877 / 3222-0684

PEP, o Parcelamento Estudantil Privado,
é a solução que faltava para você estudar.

  • Único pré-aprovado direto com a faculdade

  • Não precisa de ENEM

Inscreva-se já: faculdadepitagoras.com.br

*Consulte as condições de elegibilidade e disponibilidade para esta oferta no site www.vestibularja.com.br/regulamentos



PG 10 06/06 A 19/06/2016 – JORNAL SINDINOVA

A migração do varejo offline para o 
online é uma tendência que vem 
aumentando a cada ano e muitos 

empreendedores veem no e-commerce 
uma oportunidade para ampliar suas ati-
vidades comerciais.

A dinâmica desse mercado exige 
agilidade para atender a demanda e man-
ter a satisfação do cliente em meio a tan-
tas variáveis que interferem diretamente na 
questão da entrega. A complexidade do sis-
tema de fretes precisa levar em conta a re-
dução de custos com eficiência operacional.

A última edição do “E-commerce 
Delivery”, maior evento mundial sobre logís-
tica que aconteceu em Londres, no primeiro 
trimestre de 2016, contou com a presença 
do fundador da Intelipost, Stefan Rehm, que 
identificou algumas tendências para o mer-
cado de logística aplicado ao e-commerce:

1) Entrega reversa com horário agendado
Agendamento de entrega é um 

assunto muito importante para maximizar 
conveniência para o consumidor final e 
garantir sucesso na primeira tentativa. As 
transportadoras estão criando janelas de 
entrega e coleta entre 1 e 4 horas para o 
consumidor agendar o serviço não só num 
dia especifico mas também na hora certa.

2) Entregas em um “safe place”
O serviço de entrega em lugares pré-

-indicados no endereço de destino é uma 

TENDÊNCIAS DA LOGÍSTICA PARA E-COMMERCE
questão de conveniência e segurança para o 
consumidor. As especificações do tipo “Dei-
xar com vizinho X”, “Depositar com porteiro”, 
“Deixar na empresa X” ou “Não deixar com o 
porteiro” vêm seguidas de uma imagem do 
local onde foi depositado o pacote.

3) Entregas em pontos de coleta
Além da entrega no domicílio, as 

transportadoras oferecem entregas em 
lugares onde o consumidor consegue 
retirar o pacote, como os “lockers” das 
transportadoras, lockers de empresas es-
pecializadas em lockers, por exemplo a 
Intelipost, lojas próprias e lojas parceiros.

4) Aplicativo da transportadora para 
consumidores

As transportadoras refizeram os 
apps para oferecer mais conveniência para 
o consumidor, que consegue consultar 
qualquer tipo de informação pelo aplicati-
vo, como status do pedido, agendar entre-
ga, solicitar reversa, avisos em tempo real.

5) “In flight” modificações
As transportadoras começaram a 

oferecer a opção “in flight”, recurso que 
permite modificar o fluxo de entrega du-
rante a mesma. O próprio consumidor 
consegue modificar o endereço de en-
trega, o agendamento de entrega, devo-
lução, etc. O ponto crucial dessa conve-
niência para o consumidor é que não há 

envolvimento da loja, assim não há custo 
a mais para ele.

6) OmniChannel
Todas as lojas com presença físi-

ca estão expandindo a sua operação para 
canais virtuais, onde o consumidor pode 
explorar todas as maneiras de interação. 
Para algumas lojas, essa tendência já re-
presenta 35% da receita total, sendo a 
“Click & Collect” a forma mais comum, se-
guido do “Return in-store”.

7) Cross Border
Essa tendência se refere a for-

A Domac há mais de 20 anos oferece 
confiança, sempre acreditando 

no mais importante: você! 

NOSSO PRODUTO É AÇO, 
NOSSO FORTE É VOCÊ. DOMAC 

MÁQUINAS, FERRAMENTAS & FERRAGENS 

mas de entrega que ultrapassam fron-
teiras, como a Inbound e Oubound. A 
primeira é uma gestão de entrada com 
fluxo concentrado nos fornecedores, 
enquanto a segunda se volta para o 
uma única fonte de entrega. As duas 
formas estão crescendo fortemente. O 
maior facilitador dessa tendência são 
transportadoras e softwares que con-
seguem reduzir a complexidade tribu-
taria na importação e exportação. O 
aumento em volume baixa o custo de 
transporte que, em torno, aumenta a 
quantidade de entregas cross-border.

Fonte: E-commerce News



PG 1106/06 A 19/06/2016 – JORNAL SINDINOVA OPINIÃO

Colunista: Ricardo Moreira
ricardoacaoempresarial@gmail.com
Mestre em Administração, com concentração em Marketing, pela FCHPL, Pós- Graduado em Marketing Empresarial, Gestão Estratégica de Recursos Humanos e Política e Estra-
tégia e  Graduado  em  Administração. Tem 27 anos de experiência profissional nas áreas de Pessoas, Vendas e Marketing, em nível operacional e estratégico, em empresas 
de diferentes portes e setores, nacionais e multinacionais, destacando: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A; Maxitel / TIM S/A; revendas SKOL e CHEVROLET e BRADESCO. Coordenou 
o curso de Administração da Faculdade IBS, credenciada FGV e foi consultor em parceria com o Sebrae. Atualmente, atua como professor convidado no FGV Management e na 
FDC – Fundação Dom Cabral e é Diretor e Consultor de resultados do Programa Ação Empresarial.

Em minha vida, tive a oportunidade de 
residir em muitas cidades e de atuar 
em diferentes projetos, sendo grato 

por isso tudo. Vivi em cidades de diferen-
tes portes e perfis, destacando, Divinópo-
lis, Arcos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
Vitória, Fortaleza e Salvador, tendo ad-
quirido experiências extraordinárias. Nos 
projetos que atuei, vivenciei estratégias 
vencedoras e aguerridas, tendo experi-
mentado viradas de mercado, como na 
Skol, conquista de mercados, na TIM/Ma-
xitel, grandes lançamentos de produtos, 
na Novartis e na Chevrolet e a incessante 
busca por metas, no Bradesco. Em todos, 
vivenciei gestões extremamente profis-
sionais e voltadas para resultados. 

Recentemente, mudei meus ares e 
passei a residir em Nova Serrana. Busquei 
reencontrar minhas origens do interior e 
levar uma vida mais tranquila, sem a cor-
reria das grandes cidades. Mas, o que re-
almente me trouxe para essa progressista 
terra, é sua gente. Uma gente acolhedora, 
que levanta cedo e não brinca. Que faz do 
trabalho sua vida. Que busca vencer com 
garra e honestidade. Confesso que nunca 
conheci um povo tão trabalhador como a 
gente dessa terra e, com isso, encontro-
-me muito feliz. 

Nessa nova fase, busco contribuir 
com tudo e todos que posso. Trago mi-
nha experiência e conhecimentos para 
ajudar a desenvolver o empresariado e 
os gestores locais através do meu progra-
ma de desenvolvimento gerencial focado 
em resultados, o Ação Empresarial. Nele, 
pretendo contribuir com a criação de uma 
nova cultura de gestão, focada na con-
quista de resultados e desenvolver uma 
nova maneira de pensar e gerir as empre-
sas, através do foco em META, PLANEJA-
MENTO, AÇÃO e MONITORAMENTO. 

Atuando, como consultor, há qua-
se 2 anos por aqui, percebo a necessidade 
de repensarmos muitas coisas. Preocupa-
-me o grande foco em produção exis-
tente nas fábricas locais, com pouco, ou 

nenhum, foco no mercado. No máximo, o 
empresariado participa de pequenas feiras 
e está voltado para buscar uma nova mo-
delagem baseada no que o cliente quer, o 
que demonstra, claramente, uma grande 
orientação na gestão dos seus negócios 
voltada para produção e desenvolvimen-
to de produtos. Tal orientação tem feito 
com que as empresas vivenciem, nes-
se momento de crise, uma enorme di-
ficuldade para colocar seus produtos no 
mercado. Claramente, também, possuem 
uma grande dificuldade em construir NE-
GOCIAÇÕES JUSTAS com os lojistas, para 
seus produtos. 

Analisando o tema Negociação 
Justa, percebi que a falta de uma estra-
tégia e de uma estrutura de abordagem 
de mercado mais profissional, tem feito 
com que os fabricantes se tornem “reféns 
do mercado”. Estão sempre à mercê do 
mark-up dos lojistas, são exigidos a fazer 
ajustes em suas coleções sem muito cri-
tério, tem que oferecer “prazos abusivos” 
em suas vendas, são destratados em di-
versas negociações e não alcançam um 
lucro mínimo em seus negócios. Clara-
mente, uma situação gerada pela desu-
nião e despreparo dos diferentes atores 
que participam desse processo. Para ini-
ciar meus questionamentos, você já pa-
rou para pensar quanto de resultado lí-
quido um lojista fica com um mark-up de 
2.5, ou seja, 150% sobre os produtos de 
Nova Serrana? Você sabe quanto é esse 
mesmo resultado com produtos de outros 
mercados e com os produtos de marca? 
Pasmem senhores, com os produtos de 
Nova Serrana, o lojista atinge um resulta-
do líquido de 20 a 30% (podendo chegar 
a 35% em alguns casos). Já com as outras 
praças, esse resultado oscila entre 5 e 15% 
e, com os de marca, oscilam entre 0 e 10% 
de lucro. Se, é esse o cenário, te pergunto 
novamente: quais produtos geram lucros 
consistentes para os lojistas? Claramente, 
os produtos de Nova Serrana são a maior 
fonte geradora de lucros para seus inter-

mediários, o que me remete a um novo 
questionamento: quanto de lucro, você 
fabricante está tendo? Está satisfeito com 
seu resultado ou, assim como eu, acredi-
ta que tem algo errado nessa relação? Se 
sua resposta for não para as duas últimas 
perguntas, o que você pretende fazer para 
mudar esse quadro? 

Para que os fabricantes de NS con-
sigam construir uma Negociação Justa, 
tenho uma tese: precisam ser mais pro-
fissionais na direção de suas empresas e 
nas negociações. Para isso, sugiro 4 ações 
fundamentais para evoluírem e alcança-
rem esse objetivo: 
1 – CONHEÇAM SEUS NÚMEROS –  to-
mem decisões baseadas em números, em 
lógica, nunca com base em “achismos ou 
desespero”. Utilizem suas informações nas 
negociações – seja firme e transparente 
com as planilhas DGR – Demonstrativo de 
Geração de Recursos e de Formação de 
Preço de Venda. 
2 – FAÇAM GESTÃO PROFISSIONAL E 
CONSTRUAM SÓLIDAS PARCERIAS – 
Conheçam sua empresa – Qual o perfil 
da sua equipe? Quais são as suas metas? 
Qual estrutura você deve ter para garantir 
uma boa fabricação? O que os seus nú-
meros dizem? Tenham uma boa estrutura 
de vendas – definia bem seu acesso ao 
mercado – via representantes? via sites? 
via Assessorias? – construa uma sólida 
parceria com todos.
3 – TENHAM UMA EXCELENTE ESTRA-
TÉGIA DE MERCADO E UMA OFERTA 
CLARA – Conheçam seu mercado – o 
perfil dos clientes dos seus produtos (em 
que tipo de vitrine seu produto está, qual 
o seu preço final, em quais mercados você 
está presente?). Tenham uma boa estru-
tura de gestão comercial – trabalhe com 
inteligência de mercado. Tenham uma 
oferta clara – construa um mix de pro-
dutos que “encha os olhos dos clientes”.
4 – TENHAM UMA EQUIPE PREPARADA 
E MOTIVADA - Coloquem na sua área co-
mercial pessoas que possuem um perfil 

adequado:
- Pessoas auto-motivadas;
- Com facilidade de comunicação;
- Com raciocínio rápido e com ótimo po-
der de argumentação;
- Treine-as – ofereça argumentos;
- As Desafie – bons vendedores adoram 
metas e desafios; 
- Crie programas de  desenvolvimento e 
reconhecimento – desafie, treine, reco-
nheça, premie.

Se observarem o que proponho, 
verão, claramente, que falo de ações 
práticas e voltadas para resultados con-
cretos. Acredito que, partindo da união 
dos principais atores – FABRICANTES, AS-
SESSORIAS E LOJISTAS, e de uma maior 
profissionalização gerencial, teremos am-
plas condições de alcançarmos resultados 
mais justos para os primeiros. Precisamos 
entender que enquanto formos amado-
res em nosso dia-a-dia, deixaremos com 
que os lojistas e alguns intermediários nos 
espremam. Reitero que enquanto as de-
cisões forem tomadas por “sentimentos e 
achismos”, ao invés de em números, fica-
remos desnudos na hora da negociação, 
tendo o LUCRO como algo inalcançável. 

Por último, gostaria de deixar uma 
reflexão: “O Lucro é o grande objetivo de 
um negócio, sendo, ao mesmo tempo, 
causa e consequência. Sem ele não há 
presente e nem futuro, não há empregos 
e nem impostos... não há empresa. Não é 
possível que uma cidade, um estado ou 
um país se desenvolvam se suas empresas 
não gerarem lucro e, sendo assim, como 
fica o futuro de nossa cidade se nossas 
fábricas estão de pires na mão para obter 
nenhum ou um baixíssimo lucro? O que 
você vai fazer para reverter esse quadro?”

Nesse sentido, contem comigo. 
Acredito que somente através da união, 
do diálogo aberto e franco, da profissio-
nalização, da criatividade e do trabalho 
árduo e honesto, poderemos construir 
NEGOCIAÇÕES mais JUSTAS e obtermos 
o LUCRO que merecemos. 

COMO CONSTRUIR UMA NEGOCIAÇÃO JUSTA
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