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EDITORIAL

GIRO SINDINOVA

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

O mês de junho foi de grandes 
acontecimentos para o Sindi-
nova. Como divulgado na edi-

ção 49 deste periódico, o Centro de 
Promoção de Negócios da entidade foi 
inaugurado e foram iniciadas as suas 
primeiras rodadas de negócios. Nesta 
edição, divulgamos os resultados da 
ação, que reforçam o potencial produti-
vo do polo calçadista de Nova Serrana.

Nossos associados estiveram 
presentes na Francal, uma das maio-
res feiras de calçados do Brasil, e apre-
sentaram seus produtos no evento. 
Este ano, a Francal foi marcada pelo 
otimismo dos empresários frente às 
mudanças econômicas e políticas que 
têm ocorrido no país. Novos negócios 
foram feitos e o Sindinova aproveitou 
a oportunidade para convidar os lojis-

tas presentes a visitarem a 18ª Feno-
va, que ocorre no próximo mês.

Este otimismo se reflete na 
determinação do Sindinova, cujo 
presidente, Pedro Gomes da Silva, 
foi reconhecido pela FIEMG como o 
Industrial do Ano. Graças à sua atu-
ação, nossa entidade se firma como 
pioneira e atuante nacional e inter-
nacionalmente.

Como forma de monitorar as ações 
realizadas pelo Sindinova, os direto-
res e colaboradores da entidade se 

reuniram no dia 22 de junho com o con-
sultor Euder Lopes, da Trezze Consultoria. 
A reunião faz parte da terceira etapa do 
planejamento estratégico do Sindinova 
para o ano de 2016 e analisou os resulta-

O presidente do Sindinova, Pedro Go-
mes da Silva, recebeu o Prêmio Xe-
que Mate - categoria “Industrial do 

Ano”, no dia primeiro de julho. Indicado pela 
FIEMG Regional Centro-Oeste, Silva rece-
beu o prêmio por seu trabalho à frente da 
Randall e pelo exemplo de empreendedo-
rismo junto ao Sindinova e outras institui-
ções que lidera. “Ter este reconhecimento 
vindo do órgão que reúne todos os sindica-
tos industriais do estado é uma honra. Este 
é o reconhecimento de todo o esforço em 
nome do setor calçadista de nossa região e 
me sinto na obrigação de fazer ainda mais 
por ele”, declara o presidente. O Prêmio Xe-
que Mate é uma iniciativa da Revista Xeque 
Mate, do jornalista Giovani Lima, e premia 
anualmente os destaques empresariais de 

dos do primeiro semestre.
Um dos destaques da reunião foi a 

interatividade entre os Grupos de Traba-
lho, que proporcionou o alcance de algu-
mas das metas traçadas no início do pla-
nejamento, em fevereiro. Os responsáveis 
por cada GT também puderam apresen-
tar sugestões para o segundo semestre, 

Divinópolis e região Centro-Oeste.
Afonso Gonzaga, presidente da 

FIEMG Regional Centro-Oeste, justifica a 
indicação do Prêmio Xeque Mate como 
o reconhecimento da liderança do presi-
dente do Sindinova em prol do setor cal-
çadista de Nova Serrana e região. “O Pe-
dro Gomes é referencia para aqueles que 
enxergam no associativismo o caminho 
correto para o desenvolvimento. É um 
empresário de sucesso”, afirma Gonzaga. 
O Sistema FIEMG, em ocasião das come-
morações do Dia da Indústria realizadas 
no dia 2 de junho, condecorou Pedro com 
a Medalha Mérito Industrial. No dia 5 de 
julho, o presidente do Sindinova também 
foi empossado como conselheiro regional 
do SENAI DR-MG.

como medidas corretivas às ações ainda 
não concluídas.

O planejamento estratégico do 
Sindinova é realizado anualmente, sob 
a orientação do Programa de Desenvol-
vimento Associativo, ação voltada para 
sindicatos e realizada pela Confederação 
Nacional das Indústrias (CNI).

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO 
SINDINOVA APRESENTA RESULTADOS 

DO PRIMEIRO SEMESTRE

PRESIDENTE DO SINDINOVA É 
RECONHECIDO COMO INDUSTRIAL DO ANO

A REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SINDINOVA DESTACOU AS METAS ALCANÇADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016

ANTÔNIO AZEVEDO

REPRESENTANDO A FIEMG REGIONAL CENTRO-OESTE, O 
GERENTE DA UNIDADE, ÁTILA ALVES E COSTA, ENTREGOU 
O PRÊMIO XEQUE MATE AO PRESIDENTE DO SINDINOVA

DIVULGAÇÃO
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ICMS É TEMA DE ENCONTRO DE CONTADORES

No dia 5 de julho, o Espaço Sin-
dinova recebeu o Encontro de 
Contadores com Empresários Mi-

neiros, evento que tem a realização da 
FIEMG Regional Centro-Oeste e do SE-
BRAE, com apoio do Sinercon, da Fe-
con e do CRC-MG. Com o tema “ICMS 
360º - Abordagem e compliance das 
práticas fiscais”, o palestrante Filemon 
Augusto de Oliveira apresentou práti-

cas e cuidados necessários para que a 
empresa diminua os seus riscos fiscais 
e esteja preparada para o cumprimen-
to das obrigações vindas da tributação 
estadual.

Oliveira também apresentou al-
gumas novidades para o ano de 2016, 
que foram introduzidas pela EC 87/2015. 
“As práticas contábeis, desde a emissão 
de Notas Fiscais até o tratamento das 

obrigações e demonstrativos, irão nor-
tear o risco fiscal no qual as empresas 
estão inseridas”, comenta.

ICMS DE 2%
Um dos temas abordados duran-

te a palestra foi o percentual de 2% de 
ICMS, cuja redução e manutenção foram 
conquistadas pelo Sindinova. De acordo 
com o palestrante, a vantagem con-

quistada é compensada pelo mercado, 
mas é possível tirar proveito da situação. 
“Considerando a diminuição da alíquota, 
a análise de ganho deverá ser feita no 
sentido financeiro, ou seja, a diminui-
ção de desembolso com impostos gera 
um efeito positivo no fluxo de caixa das 
empresas. O mercado irá equilibrar essa 
vantagem, mas o fator temporal irá ge-
rar um benefício às empresas”, explica.

DURANTE O ENCONTRO, O PALESTRANTE FILEMON AUGUSTO DE OLIVEIRA APRESENTOU PRÁTICAS E CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A DIMINUIÇÃO DE RISCOS FISCAIS

ANTÔNIO AZEVEDO
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PROJETO IDENTIDADE CHEGA AO POLO 
CALÇADISTA DE NOVA SERRANA

O SEBRAE, em parceria com o Sindi-
nova, a Assintecal e o Instituto By 
Brasil, trazem ao polo calçadista de 

Nova Serrana o Projeto Identidade, uma 
ação que aplica uma nova metodologia 
de desenvolvimento de produtos para se 
valorizar a identidade local e da própria 
empresa como forma de diferenciação 
para obter aumento da competitividade.

Ao todo, o Projeto Identidade terá 
140 horas de assessoria individual, dis-
tribuídas em seis atendimentos presen-
ciais e uma oficina de identidade com o 
estilista Walter Rodrigues. Cada empresa 
terá um consultor para realizar a asses-
soria. A equipe de consultores do projeto 
Identidade em Nova Serrana será for-
mada pelos designers Victor Barbieratto, 

Tatiana Souza e Jotta Sybbalena. Com o 
Projeto Identidade, serão desenvolvidos 
seis produtos por empresa, sintonizados 
com o seu tempo e com o desejo dos 
consumidores.

Através da metodologia da “pi-
râmide de produtos”, utilizada no Fórum 
de Inspirações, as assessorias do Projeto 
Identidade propõem ações de desenvolvi-

mento e divulgação dos produtos aliadas 
à criação de uma imagem local que esteja 
de acordo com a identidade da empresa. A 
metodologia garantirá o sucesso e solidifi-
cação da marca, além de estabelecer um 
ritmo industrial seguro e duradouro para a 
empresa. Para mais informações, entre em 
contato com o SEBRAE de Nova Serrana, 
através do telefone (37) 3226-8850.

DIVULGAÇÃO IBB/ASSINTECAL
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Comunicar que um produto é fei-
to em “couro sintético” ou “cou-
ro ecológico” é uma tentativa de 

confundir o consumidor – afinal, tais 
produtos são fruto da indústria do petró-
leo e não do curtimento de peles. Mais 
do que isso, no Brasil, falar em “couro 
sintético” ou “couro ecológico” é crime. 
Essas expressões ferem a lei 4.888/65, 
que determina que apenas produtos 
oriundos de pele animal podem receber 
a denominação “couro”. Esta é a cha-

mada Lei do Couro e é para que ela seja 
conhecida por indústrias, lojistas e con-
sumidores que o Centro das Indústrias 
de Curtumes do Brasil (CICB) desenvol-
ve um trabalho nacional para multiplicar 
o conhecimento sobre esta legislação. 
Agora, este trabalho ganhou mais uma 
ferramenta: o novo site da Lei do Couro, 
que pode ser acessado pelo endereço 
http://cicb.org.br/?page_id=1339

No endereço, há informações so-
bre a lei, dicas para identificar artigos 

NOVO SITE DA LEI DO COURO ESTÁ NO AR

de couro, recomendações sobre como 
limpar e manter artigos feitos em pele, 
conteúdo sobre a indústria curtidora, en-
tre outros. De acordo com o presidente 
executivo do CICB, José Fernando Bello, 
o novo site une-se à série de ações que 
estão em desenvolvimento em todo o 
país para promover a lei, com visitas ao 
varejo, indústrias e meios de comuni-
cação. “Este é um dos grandes projetos 
da entidade e que diz respeito não só 
à indústria curtidora, mas também aos 

diretos do consumidor”, destaca Bello.
Desde 2014, o CICB já visitou 18 

mil estabelecimentos dentro do projeto 
da Lei do Couro. Anúncios e comunica-
ção verbal relativos a calçados, roupas, 
bolsas, acessórios, estofados residenciais 
e estofamento automotivo são os prin-
cipais pontos verificados pela equipe do 
CICB em todo o país, com avanços em 
grandes e médias redes de varejo, mídia 
e multinacionais do setor automotivo.

Fonte: CICB



PG 6 11/07/2016 A 24/07/2016 – JORNAL SINDINOVA

PRIMEIRA RODADA DE NEGÓCIOS DO CPN 
MOVIMENTA MAIS DE R$ 1,5 MILHÃO

Um milhão, quinhentos e noven-
ta e quatro mil, novecentos e 
setenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos: este foi o valor total 
movimentado no Centro de Promoção 
de Negócios, na sua primeira rodada de 
negócios. De 14 a 29 de junho, o CPN 
recebeu lojistas nacionais e internacio-
nais, que compraram, ao todo, 67157 
pares. Os números reforçam o potencial 
produtivo dos fabricantes de Nova Ser-
rana e região e demonstram que o polo 
calçadista tem a indústria de calçados 
local como um exemplo de reinvenção, 
superação e determinação.

Com o patrocínio da Codemig e 
apoio da FIEMG e do SEBRAE, a primeira 
rodada de negócios contou com a par-
ticipação de 140 associados do Sindino-
va. Pedro Gomes da Silva, presidente da 
entidade, aposta no Centro de Promo-
ção de Negócios como o caminho para 
melhorar a performance de vendas dos 
fabricantes. “Estamos trabalhando duro 
para trazer novos lojistas ao nosso polo 
e, com isso, levar os calçados daqui 
para todo o país. Temos que agradecer 
muito aos compradores que nos pres-
tigiaram e especialmente aos nossos 
associados, que participaram e estão 
acreditando nessa nova forma de fazer 
negócios”, declara.

MAKERS SHOES
Entre os compradores recebidos no 

CPN, o comprador Gonzalo Martinez, pro-
prietário da americana Makers Shoes, apos-
tou no produto nova serranense. Segundo 
Martinez, esse primeiro contato tende a ser 
apenas o começo de grandes negócios. “O 
produto de Nova Serrana é bastante com-
petitivo e tem potencial. Fizemos compras 
pequenas, a título de teste, e se der tudo 
certo aumentaremos as compras”, afirma 
o empresário, que comprou uma média de 
2000 pares por fábrica aprovada por ele. 
A Makers Shoes possui oito lojas em Miami 
e faz distribuição para 27 países. Somente 
nos Estados Unidos, possui clientes com 
até 300 pontos de venda.

Sobre o Centro de Promoção de 
Negócios, Martinez volta para casa satis-
feito. “A forma como o Sindinova traba-
lha, através do CPN, é muito boa, pois ser 
atendido por 15 fabricantes num mesmo 
dia toma tempo e estamos todos em um 
único lugar. As instalações são boas e o 
serviço é excelente. Espero que cresça”, 
deseja o comprador, afirmando que esta-
rá na 18ª Fenova, no próximo mês.

MONTE CRISTO
Outra rede de lojas que passou 

pelo Centro de Promoção de Negócios 
foi a gaúcha Monte Cristo. Também com 

EM 15 DIAS DE RODADAS DE NEGÓCIOS, FORAM VENDIDOS MAIS DE 67 MIL PARES

ANTÔNIO AZEVEDO

presenças confirmada na 18ª Fenova, os 
representantes já conhecem o produto 
de Nova Serrana e só enxergam vanta-
gens. “A economia nacional não está das 
melhores e o consumidor final quer preço 
baixo e qualidade. Temos que aliar baixo 
custo a produtos bons e acompanhamos 
a bela evolução de Nova Serrana há anos. 
A qualidade oferecida pelos fabricantes 
daqui não deixa a desejar para nenhum 
outro polo calçadista”, garante Samir Sal-
man, diretor da Monte Cristo.

Salman ressalta, ainda, o pionei-

rismo do CPN. “O Sindinova está sendo 
pioneiro na busca de redes de lojas do in-
terior do Brasil e das capitais para virem à 
cidade e aumentar a demanda das fábri-
cas locais, fazendo com que o lojista en-
contre o fabricante que quer vender para 
as melhores lojas do país. Estamos enor-
memente satisfeitos com o atendimento 
oferecido, superou nossas expectativas”.

A próxima rodada de negócios já 
tem data marcada: será de 19 a 22 de ju-
lho e receberá o Grupo Lojas Avenidas, de 
Cuiabá/MT.
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INSPIRAMAIS DESTACA POTENCIAL INOVADOR 
DE FABRICANTES DE NOVA SERRANA

OTIMISMO MARCA PARTICIPAÇÃO DAS FÁBRICAS 
DE NOVA SERRANA NA FRANCAL

Uma das maiores feiras de calçados 
do país, a Francal teve a sua 48ª 
edição pautada pelo otimismo do 

setor. De 26 a 29 de junho, cerca de 500 
expositores apresentaram seus produtos 
durante os quatro dias de evento e, dado 
o atual momento econômico, a organiza-
ção da Francal contabiliza a presença de 
mais de mil importadores, vindos de 60 
países. Em coletiva de imprensa, o pre-
sidente-executivo da Abicalçados, Heitor 
Klein, aponta a Francal como um retrato 
da esperança do empresariado. “Acredito 
que, mais importante do que os negócios 
realizados, que foram bons para boa parte 
dos expositores, o aspecto mais relevante 
da feira foi a retomada do clima de con-
fiança”, afirma.

Pela primeira vez expondo na Fran-
cal, a marca Camélia gostou da experiên-
cia. “Foi muito bom expor na Francal, tive-

Produtores, fornecedores, empresá-
rios, estilistas e público do setor da 
moda acompanharam nos dias 27 e 

28 de junho as tendências da moda inver-
no 2017. O Inspiramais foi realizado pela 
primeira vez no centro de eventos Pro 
Magno, em São Paulo. Durante o evento, 
cerca de 500 rodadas de negócios foram 
realizadas e geraram 500 mil dólares, com 
previsão de mais 2 milhões de dólares em 
negócios para os próximos 12 meses. O 
sucesso dos resultados se reflete no oti-
mismo do presidente da Assintecal, Milton 
Killing. “Crise? Estamos inovando mais que 
nunca!”, comemora, em encontro com a 
imprensa.

Quem também está otimista é At-
son Bessas, diretor comercial e de desen-
volvimento de Atta Injetados. Única expo-
sitora representando o polo calçadista de 
Nova Serrana, a empresa participou pela 
segunda vez do Inspiramais e sentiu a di-
ferença entre as edições. “Notamos que o 
novo endereço favoreceu muito a visita-
ção e estamos prospectando um aumen-
to significativo este ano, principalmente 
no âmbito da exportação. Com certeza 
estaremos presentes na próxima edição”, 
garante.

INOVA MAIS
Outra empresa que ganhou des-

taque no salão do Inspiramais foi a Lynd, 
que participou do projeto Inova Mais. En-

mos um ótimo retorno e muitos contatos 
novos”, informa Nathan Magno Aguiar, ge-
rente administrativo da marca. Mário Pedro 
Amaral, o Pepe, diretor da Look Fashion, 
percebeu mudanças significativas na orga-
nização da feira. “Notamos que a visitação 
foi um pouco menor que no ano passado, 
mas a feira estava muito profissional, com 
poucas pessoas nos corredores e o estan-
de cheio”, comenta. Reforçando a fala de 
Klein, o empresário também observou o 
otimismo durante o evento. “A feira nos 
deixou muito animados para os próxi-
mos meses, pois foi um sinal de reação 
do mercado. Ninguém falava de crise, os 
comentários eram sobre os negócios dos 
próximos meses”, declara.

A próxima Francal já tem data de-
finida. Será entre os dias 2 e 5 de julho 
de 2017, desta vez no Expo Center Norte, 
também em São Paulo/SP.

cabeçado pelo consultor da Assintecal 
Victor Barbieratto, o Inova Mais apresenta 
inovações tecnológicas na produção as-
sociadas às tendências apresentadas no 
Inspiramais, além de favorecer futuros 
negócios entre os fabricantes participan-
tes. “O projeto reúne Assintecal, SEBRAE, 
fabricantes de componentes, de calçados 
e consultores de design de forma harmô-
nica. É um projeto não convencional e a 
Lynd, que nos abriu as portas e produziu 
nossos protótipos, foi uma grande parcei-
ra, ao acreditar no projeto e relacionar-se 
conosco de forma prática e sem dificulda-
des”, elogia Barbieratto. 

Rodrigo Andrade de Lacerda, ge-
rente de produto da Lynd, associa a parti-
cipação da marca no Inova Mais à postura 
da empresa frente ao mercado. “Estamos 
sempre acompanhando as novas tendên-
cias, especialmente em períodos de crise. 
Buscamos diferenciais com criatividade e 
tentamos sair do lugar comum”, pontua. 
Lacerda afirma, ainda, que o projeto ser-
ve de exemplo para outros fabricantes de 
Nova Serrana. “É uma oportunidade para 
outras empresas e para a cidade, que 
cresce e mostra o design e a inovação 
como diferenciais. É importante abrir a 
cabeça e participar”, sugere.

A próxima edição do Inspiramais 
será nos dias 16 e 17 de janeiro de 2017, 
em São Paulo, e apresentará as tendên-
cias para o verão 2018.

COM INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS APLICADAS ÀS TENDÊNCIAS DA MODA, A LYND FOI RESPONSÁVEL PELA 
PRODUÇÃO DOS PROTÓTIPOS DO PROJETO INOVA MAIS

ANTÔNIO AZEVEDO

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.

COM DIVULGAÇÃO DA 18ª FENOVA, O ESTANDE COLETIVO DO SINDINOVA FOI BASTANTE VISITADO PELOS 
LOJISTAS DA FRANCAL

ANTÔNIO AZEVEDO

ADDAN MULHER

AKAZZO

CAMÉLIA

JÚLIA MEZZETTI

LOOK FASHION

LYND

MIZZANI

NADYA TALITA

XBYRIO

Marcas de Nova Serrana que expuseram na Francal:
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AGENDA DE CURSOS SINDINOVA

EXPORTAÇÃO PASSO A PASSO

INSTRUTOR: PAULO MÁRCIUS SILVA CAMPOS
DATA: DE 25 A 27 DE JULHO
HORÁRIO: DAS 18H ÀS 22H
CARGA HORARIA: 12HS

O curso EXPORTAÇÃO PASSO A PASSO familiarizará os empresários com o
processo de exportação, de forma prática e objetiva para atualização
e crescimento profissional. 
Ao matricular-se no curso exportação passo a passo,
o aluno ganha: 
• Módulo B - Negociação Internacional; 
• Consultoria Online nos dias da 18ª Fenova. 

O curso de SUPERVISOR DE PRODUÇÃO vai aperfeiçoar os participantes
nas funções de Supervisão e Liderança de equipe, além de proporcionar
o conhecimento técnico do processo com foco nas metas de produção
e outras responsabilidades, como agentes multiplicadores e formadores
de opinião na cadeia do processo produtivo das empresas

O curso de ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA capacita os
profissionais para previnir a inadimplência de forma eficiente

INSTRUTOR: LUIZ DE SOUZA BARBOSA
DATA: DE 25 DE JULHO A 4 DE AGOSTO
HORÁRIO: DAS 19HS ÀS 22HS
CARGA HORÁRIA: 27HS

ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA

INSTRUTORES: THIAGO OLIVEIRA E
DR. ROBERTO GONÇALVES
DATA: DE 8 A 11 DE AGOSTO
HORÁRIO: DAS 19HS ÀS 22HS
CARGA HORÁRIA: 12HS

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

INFORMAÇÕES  37 32288500  CURSOSSINDINOVA.COM.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
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O Indicador de Confiança dos 
micro e pequenos empresá-
rios dos segmentos do varejo 

e de serviços calculado pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) cresceu 18,0% 
na comparação entre junho e o mes-
mo mês do ano anterior, passando de 
36,38 pontos para 42,93 pontos. Na 
comparação mensal com maio, quan-
do o indicador estava em 42,19 pon-
tos, houve um leve aumento de 1,77%.

Mesmo que tenha havido uma 
melhora no indicador de confiança 
nas duas bases de comparação, ele 
ainda mostra um quadro geral de 
pessimismo por parte dos peque-
nos empresários, uma vez que segue 
abaixo do nível neutro de 50 pontos. 
A escala do indicador varia de zero a 
100, sendo que quanto mais próximo 
de 100, mais confiante está o micro e 
pequeno empresário consultado.

Para o presidente da CNDL, Ho-
nório Pinheiro, a retomada da con-
fiança é peça fundamental para o País 
esboçar sinais de melhora em meio à 
crise. “Se há otimismo, os empresários 
estão mais dispostos a assumir riscos 
para ampliar seus negócios e contra-
tar mais funcionários. Mas o humor 

CONFIANÇA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
CRESCE 18% EM UM ANO
do empresariado também depende 
de medidas efetivas do governo para 
conter o aumento do desemprego e 
da deterioração fiscal, o que poderá 
ser observado nos próximos meses 
com o desenrolar da crise e dos fatos 
políticos”, afirma.

RECESSÃO
Apesar das projeções técnicas 

apontarem para mais um ano de re-
cessão, o indicador demonstra que os 
micro e pequenos empresários já nu-
trem alguma esperança com relação 
ao futuro da economia e dos seus 
negócios. “O desempenho econômi-
co piorou sensivelmente e não esca-
pa à percepção dos micro e pequenos 
empresários. Ao longo desse período, 
empresários e consumidores depa-
raram-se com ambiente de grande 
incerteza e viram o impasse político 
paralisar a agenda econômica, o que 
agravou o quadro recessivo. Mas com 
a aparente expectativa de resolução 
da crise política, a retomada da agen-
da econômica e os primeiros indica-
dores de estabilização da economia, 
paulatinamente deve haver alguma 
retomada da confiança dos empresá-
rios”, explica a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti.

AVALIAÇÃO
O Indicador de Confiança é 

composto pelo Indicador de Condições 
Gerais e pelo Indicador de Expectati-
vas. Por meio das condições gerais, 
busca-se medir a percepção dos micro 

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 

e pequenos varejistas e empresários 
de serviços sobre os últimos seis me-
ses. Já por meio das expectativas, o 
indicador busca medir o que se espera 
para os próximos seis meses.

Fonte: Jornal Exclusivo
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Data: 21/07/2016 às 19 horas |  Local: Auditorio do Sindinova
Venda de ingressos: Loja Vintage | Valor:  Primeiro Lote R$ 20,00

Os maiores personagens infantis reunidos em um espetáculo!

Venha se divertir e tirar fotos com seus personagens favoritos!

Minions

Pepa Pig

JakeApresentação
Princesa Anna
e Elsa

OPINIÃO

Em meu programa, o Ação Empresa-
rial, sempre me deparo com clientes 
sofrendo com o dilema da precifica-

ção. Vivem na encruzilhada existente en-
tre lucratividade X competitividade, uma 
vez que já perceberam que se precificam 
acima, perdem competitividade e, se pre-
cificam abaixo, perdem dinheiro. Assim, 
para tentar contribuir com esse sensível 
tema, apresento alguns pontos de vista.

Para se precificar um produto al-
gumas variáveis devem ser consideradas, 
destacando 4: 1) valor para o cliente; 2) 
custos de fabricação; 3) nível de inovação 
e diferenciação e 4) superioridade ou se-
melhança com a concorrência. Não existe 
uma mais importante que a outra e a pre-
cificação ideal será alcançada a partir da 
análise e da estruturação de todas elas. 
Dessa maneira, vamos entender cada 
uma e como ela influencia nessa tarefa.

Valor para o cliente – está relacio-
nada à como o seu cliente percebe o seu 
produto e o quanto ele está disposto a pa-

em seus componentes. Se, falamos em 
custos, os aspectos objetivos e lógicos 
saltam aos olhos. Já, se falamos nos de-
mais, percebemos todos os outros com-
ponentes. Então, em um 1º olhar, você 
pode me afirmar: conseguir uma boa pre-
cificação é algo muito complicado! 

Categoricamente, posso afirmar 
que não! É trabalhoso, nunca complica-
do! As dicas que dou referem-se a se fa-
zer algumas simples tarefas que facilitam 
e constroem uma boa precificação. A 1ª 
delas, refere-se a conhecer os números 
da empresa. É importante saber, detalha-
damente, o C.F. - Custo Fixo e os C.V. - 
Custos Variáveis da empresa, bem como 
a margem de lucro desejada, os custos 
financeiros, a produtividade e sua média 
de vendas. Isso facilita muito na precifi-
cação. Paralelamente, conheça bem seus 
concorrentes. Que modelos eles ofertam, 
a que preço, quais as condições de pa-
gamento e onde vendem. Que estrutura 
possuem, tempo de mercado, nível de re-

gar por ele. Quanto mais o cliente o perce-
ber como algo inédito, diferente, superior, 
up to date, plugado, etc., mais ele pagará.

Custos de fabricação – obviamen-
te, refere-se a tudo o que é gasto de ma-
teriais e serviços para se fabricar o pro-
duto. Quanto menor o custo envolvido, 
maior a possibilidade de se melhorar a 
competitividade e de se obter lucro.

Nível de inovação e diferenciação 
– relacionam-se ao nível de distinção que 
o produto possui quando analisamos seus 
aspectos tecnológicos e de design. Con-
fere seletividade ao produto e o distancia 
da concorrência.

Superioridade ou semelhança com 
a concorrência – refere-se a quanto o 
produto parece ser igual ou melhor que 
seus concorrentes. Quanto mais distinto 
e superior, em relação aos concorrentes, 
mais lucrativo ele será. 

Analisando as definições, perce-
be-se, claramente, que existem aspectos 
lógicos, emocionais, subjetivos e objetivos 

lacionamento com os clientes e imagem 
de marca. Quanto mais conheço a con-
corrência e suas ofertas, mais consigo ser 
assertivo na precificação. Outro aspecto 
fundamental é conhecer o perfil do lojis-
ta que está comprando e o perfil de sua 
clientela. Se está vendendo para um perfil 
mais seleto, tenho uma maior possibilida-
de a alcançar boas margens. Por último, 
precisa estar bem consciente do nível de 
diferenciação que seu produto possui. 
Quanto mais diferenciado, inovador, iné-
dito, maior será sua precificação. 

Juntando essas tarefas e partindo 
de uma gestão mais profissional, você 
terá condições de construir uma precifi-
cação que alcançará um nível ótimo de 
lucratividade. Além disso, estará, conti-
nuamente, monitorando seu mercado e 
buscando informações fundamentais para 
vencer no atual momento de grande exi-
gência e competividade.

Um grande abraço e até a próxima 
edição! 

VOCÊ SABE PRECIFICAR?

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.

Colunista: Prof. Ricardo Moreira, M.Sc
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