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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Estamos a menos de 30 dias da 18ª 
Fenova, o maior evento do setor 
calçadista em Minas Gerais. O Sin-

dinova tem por missão proporcionar aos 
fabricantes do polo condições de divulgar 
e comercializar seus produtos, além de 
favorecer o desenvolvimento de seus as-
sociados.

Uma das formas de promover 
tal desenvolvimento é participar da 
vida pública dos municípios perten-
centes ao Arranjo Produtivo Local. 
Graças à sua representatividade, o 
Sindinova se relaciona com autorida-
des políticas, militares e institucionais 
para conquistar melhorias nas mais di-

versas esferas que possam influenciar 
no bom desempenho produtivo.

É com muita satisfação e senso 
de responsabilidade que os diretores do 
Sindinova representam seus associados e 
todo o polo calçadista de Nova Serrana, 
consolidando-se, assim, como a casa do 
fabricante de calçados.

O dólar valorizado sobre o real, em-
bora ainda volátil, e a qualidade do 
sapato brasileiro é a mistura per-

feita para o incremento das exportações. 
Apesar disso, foi só no último mês do pri-
meiro semestre que a projeção foi refletida 
mais fortemente nos números. Conforme 
dados elaborados pela Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calçados (Abical-
çados), em junho foram embarcados 9,3 
milhões de pares por US$ 84 milhões, alta 
de 12,5% em volume e 7% em dólares na 
relação com o mesmo mês do ano passa-
do.  No comparativo com o mês de maio, 
a alta é ainda mais significativa, de 11% em 
volume e 17% em faturamento. Com o re-
sultado, os calçadistas fecham o primeiro 
semestre do ano com 58 milhões de pares 
embarcados por US$ 451,47 milhões, nú-
meros 3,3% superiores em volume e 2,7% 
inferiores em receita no comparativo com 
igual período do ano passado.

Para o presidente-executivo da Abi-
calçados, Heitor Klein, é cedo para falar em 
retomada dos embarques, especialmente 
levando em consideração a volatilidade 
cambial e o momento econômico e políti-
co conturbado pelo qual passa o Brasil. “O 
câmbio volátil não traz segurança para os 
negócios. Por vezes, é melhor um câmbio 
mais baixo do que flutuando diariamente 
da forma que está”, comenta o executi-
vo. Segundo ele, o quadro de incertezas 
torna impossível qualquer prognóstico até 
o final do ano. “No início do ano, com o 
dólar valorizado e chegando a casa de R$ 
4, tínhamos uma expectativa muito mais 
positiva, mas que foi arrefecendo ao longo 
do semestre”, acrescenta Klein.

Por outro lado, o executivo destaca 
os esforços dos calçadistas no exterior. “O 
nosso produto está presente em mais de 
150 países de todo o planeta. Temos convic-
ção de que, superados os problemas brasi-
leiros de competitividade e com um câmbio 
mais estável, conseguiremos alavancar as 
exportações e, quem sabe, chegar ao pa-
tamar de quase US$ 2 bilhões anuais em 
exportações que tivemos outrora”, avalia.

 ESTADOS UNIDOS
Entre janeiro e junho, destaque 

para o desempenho dos Estados Unidos, 
que compraram 6,3 milhões de pares 
verde-amarelos por US$ 102,54 milhões, 
altas de 24,3% em volume e 17,4% em 
dólares na relação com igual período do 
ano passado. “Desde os primeiros embar-
ques de calçados brasileiros, no final da 
década de 60, os Estados Unidos são o 
nosso principal mercado. A questão é que, 
por problemas de competitividade interna, 
acabamos perdendo uma fatia importan-
te daquele mercado para o produto asiáti-
co. Hoje, com o câmbio mais favorável e a 
recuperação da economia estadunidense 
estamos gradualmente retomando o nos-
so caminho naquele mercado”, comemo-
ra o executivo.

O segundo principal destino do se-
mestre foi a Argentina. Entre janeiro e junho, 
os hermanos importaram 3,32 milhões de 
pares pelos quais pagaram US$ 41,43 mi-
lhões, 85,3% mais em pares e 56,8% mais 
em dólares no comparativo com igual pe-
ríodo do ano passado. Para Klein, trata-se 
de uma resposta clara ao fim das políticas 
protecionistas empenhadas pela ex-presi-
dente Cristina Kirchner, que represava os 
calçados brasileiros em troca da Declaração 
Juramentada Antecipada de Importação 
(DJAI) – considerado ilegal pela OMC. “Exis-
tia uma demanda represada no mercado 
argentino”, comenta Klein.

O terceiro destino do produto bra-
sileiro no semestre foi a França. Para lá 
foram embarcados 4,75 milhões de pares 
por US$ 28,56 milhões, resultados inferio-
res tanto em pares (-1,7%) quanto em va-
lores (-6,2%) na relação com igual período 
do ano passado. Na sequência, a Bolívia 
aparece importando 3,67 milhões de pa-
res por US$ 23,68 milhões, número 11,8% 
superior em pares e 4,2% inferior em re-
ceita na relação com igual ínterim de 2015.

RIO GRANDE DO SUL
No primeiro semestre, o Rio Gran-

de do Sul seguiu como o principal expor-

tador de calçados do Brasil. No período, os 
gaúchos embarcaram 13 milhões de pares 
por US$ 195 milhões, números superiores 
tanto em volume (44,6%) quanto em fa-
turamento (11,2%) no comparativo com o 
primeiro semestre do ano passado. Com 
o resultado, a indústria do Rio Grande do 
Sul respondeu por 43% do total gerado 
com exportações de calçados no período.

 O segundo maior exportador de 
calçados do semestre foi o Ceará. No 
período, os cearenses embarcaram 21,2 
milhões de pares por US$ 116,85 milhões, 
registros 5,5% inferiores em pares e 1,8% 
menores em receita na relação com o 
mesmo período do ano passado.

Apesar de registrar queda impor-
tante na receita gerada pelas exportações 
de calçados no semestre, São Paulo se-
gue no terceiro posto entre os exportado-
res do produto. No período, os paulistas 
embarcaram 5,14 milhões de pares por 
US$ 55,13 milhões, números 10,8% supe-
riores em pares e 17,4% inferiores em re-
ceita no comparativo com 2015.

 
IMPORTAÇÕES

O dólar elevado somado à queda 
na demanda interna por calçados segue 
inibindo as importações do produto no 
Brasil. No semestre, entraram no País 12,54 
milhões de pares por US$ 174,7 milhões, 
registros inferiores tanto em volume (-35%) 
quanto valores (-38,3%) na relação com 
igual período do ano passado. As principais 
origens seguem sendo os países asiáticos: 
Vietnã (5,2 milhões de pares por US$ 94,64 
milhões, 36,2% menos do que em 2015); 
Indonésia (2 milhões de pares por US$ 37 
milhões, 49,7% menos do que em 2015); e 
China (4,18 milhões por US$ 21,28 milhões, 
25% menos do que em 2015).

 Em partes de calçados - cabedais, 
palmilhas, solados, saltos etc – as impor-
tações chegaram a US$ 24,46 milhões no 
semestre, 26,2% menos do que em 2015. 
As principais origens foram China, Para-
guai e Vietnã.

Fonte: Abicalçados

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

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

ANÁLISE DECRÉDITO E
COBRANÇA

 8 A 11 DE AGOSTO
DAS 19HS ÀS 22HS

THIAGO OLIVEIRA 12H 2X R$ 175,00 2X R$ 210,00

CALÇADISTAS APONTAM RECUPERAÇÃO 
NAS EXPORTAÇÕES DE JUNHO
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CAI O RITMO DE AUMENTO DOS CUSTOS
DA INDÚSTRIA

O Indicador de Custos Industriais 
aumentou 2,2% no primeiro tri-
mestre deste ano em relação ao 

último trimestre de 2015. A alta é inferior 
aos 3,2% registrados no período imedia-
tamente anterior. Mesmo com a desace-

leração, o indicador acumula uma alta de 
12,3% quando comparado ao primeiro tri-
mestre do ano passado, informa o estudo 
divulgado pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

O aumento de 2,2% do início 

deste ano foi puxado pelas altas nos 
custos de energia, com capital de giro 
e tributos. A conta de energia da indús-
tria subiu 8,7%, os custos com capital de 
giro aumentaram 5,7% e os com tributos 
cresceram 4,2% no primeiro trimestre de 

2016 em relação ao último trimestre de 
2015. O trabalho ressalta que o aumento 
de 2,2% nos custos prejudicou a compe-
titividade da indústria brasileira no mer-
cado externo.

Fonte: Abicalçados

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 
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O Sebrae Nacional, por meio da plata-
forma InovAtiva Brasil, investirá 20 
milhões em projetos de inovação 

desenvolvidos por pequenas e médias em-
presas que apostam em inovar por meio de 
Tecnologia. Para participar, os participantes 
deverão inscrever seus projetos até 23 de se-
tembro de 2016, seguindo as regras do edi-

tal, que está detalhado no site http://www.
inovativabrasil.com.br/plataforma/desafio/10.

Empresas do Segmento de Com-
ponentes e Materiais para Moda e associa-
dos da Assintecal – Associação Brasileira 
de Componentes para Couros, Calçados e 
Artefatos -  terão o apoio do Instituto by 
Brasil (IBB) para a redação de seus proje-

SEBRAE INVESTE 20 MILHÕES EM INOVAÇÃO PARA PEQUENAS 
E MÉDIAS EMPRESAS QUE APOSTAM EM TECNOLOGIA

tos. Mais informações através dos emails 
relacionamento@assintecal.org.br  / lin-
da@institutobybrasil.org.br ou telefones  
(51)3584.5200/3593.7141.

Os projetos selecionados serão 
divulgados em 16 de dezembro de 2016 
e receberão o subsídio de até R$ 120 mil 
por projeto, com prazo de execução de 

24 meses. Serão reservados, no mínimo, 
20% dos recursos para projetos de cada 
modalidade de empresas das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, desde 
que atinjam pontuação mínima conforme 
critérios de classificação previstos no edi-
tal. Finalistas do Programa InovAtiva, em-
presas incubadas, graduadas, aceleradas 
ou instaladas em parques tecnológicos 
receberão uma pontuação extra de 10% 
no processo de classificação. Saiba mais 
detalhes no edital completo.

As empresas participantes poderão 
se inscrever em duas categorias:

Desenvolvimento Tecnológico: os 
projetos empresariais de inovação são 
apresentados pela empresa inovadora, 
com contratação de uma Entidade de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação (ECTI) que 
tenha competência técnica para prestar os 
serviços descritos no documento.

Encadeamento Tecnológico: os 
projetos empresariais de inovação são 
apresentados pela empresa inovadora em 
parceria com uma média ou grande em-
presa que deseje executar um projeto de 
inovação de interesse mútuo, com contra-
tação de uma ECTI que tenha competência 
técnica para prestar, total ou parcialmente, 
os serviços descritos no documento, con-
forme regras e condições do edital.

Fonte: Assintecal
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No dia 21 de julho, os diretores do 
Sindinova receberam em sua sede 
o promotor criminal de Nova Serra-

na, Alderico de Carvalho Júnior, o delega-
do regional da Polícia Civil, João Henrique 
Furtado de Oliveira, o Tenente Coronel 
do 28º Batalhão de Polícia Militar de Nova 
Serrana, Paulo Sérgio da Silva, o deputa-
do estadual Fábio Avelar (PT do B/MG) e o 
chefe de gabinete da prefeitura Municipal 
de Nova Serrana, Maurício Lacerda. O ob-
jetivo da reunião foi discutir a atual situa-

ção da segurança pública de Nova Serra-
na e buscar ações efetivas e cooperativas 
entre as entidades.

Após apresentação de estatísticas 
sobre a segurança e os índices de crimi-
nalidade pelas autoridades convidadas, 
foram definidas metas de curto, médio 
e longo prazo e execução em níveis lo-
cal e estadual. Localmente, será viabili-
zado um centro de internação sanção, 
a ser instaurado na antiga cadeia mu-
nicipal pela Prefeitura, criação de equipe 

SINDINOVA DISCUTE A SEGURANÇA PÚBLICA
DE NOVA SERRANA COM AUTORIDADES

de monitoramento de penas de regime 
semi-aberto e reuniões de intervenção 
estratégica, que ocorrerão mensalmente 
e englobarão pontos falhos para definir 
ações pontuais.

Em nível estadual, o deputado 
Fábio Avelar agendará uma reunião com 
a Secretaria Estadual de Defesa Pública 
e os representantes locais para levar ao 
conhecimento do governo do Estado 
as questões municipais com mais deta-

lhes, além de solicitar aumento do con-
tingente de inspetores da Polícia Civil e 
de soldados da Polícia Militar. Para Pedro 
Gomes da Silva, presidente do Sindinova, 
a disposição das autoridades convida-
das garante o apoio e a participação do 
sindincato nas ações. “Esta reunião é o 
pontapé inicial para as mudanças de que 
Nova Serrana precisa. Nós, empresários, 
e a sociedade precisamos participar des-
se processo, para fazer a cidade crescer 
com mais segurança”, finalizou. 

EM REUNIÃO COM OS DIRETORES DO SINDINOVA, PROMOTORIA PÚBLICA, POLÍCIAS CIVIL E MILITAR, PODER LEGISLATIVO ESTADUAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA DEFINIRAM AÇÕES EM BENEFÍCIO DA SEGURANÇA DO MUNICÍPIO

ANTÔNIO AZEVEDO
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CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS RECEBE 
COMPRADORES DO GRUPO AVENIDA

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.

ALIS

NÃO DESISTA DOS SEUS SONHOS. CONTE COM A FACULDADE ALIS!

*Extensivo para cônjuges e filhos. Válido para novos alunos, para o 2.º semestre de 2016.
**Curso opcional - parte do custo subsidiado pela instituição.

2016.2

mensalidades garantidas
em caso de perda
de emprego!5até

GARANTIA DE ESTUDO:

pague METADE da mensalidade,
no DOBRO do tempo do curso!

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL:

CURSO DE INGLÊS

ON-LINE!

de desconto para colaboradores
das empresas associadas
ao Sindinova30%

CONVÊNIOS COM
EMPRESAS DA REGIÃO:

**

*

Faculdade Alis. A melhor escolha para você!

INSCREVA-SE AGORA:
vestibularbomdespacho.com.br
ou (37) 3521-9550

BD_Vest_Ad Sindinova_25,5x18,5cm_final.pdf   1   7/12/16   11:46

O Centro de Promoção de Negócios 
recebeu, entre os dias 19 e 22 de 
julho, representantes do Grupo 

Avenida, do Mato Grosso. Os atendimen-
tos, que foram divididos de acordo com o 
estilo de calçado, priorizaram novos for-
necedores. “Já compramos calçados em 
Nova Serrana há bastante tempo e atra-
vés do CPN podemos dar oportunidade a 
diferentes marcas e conhecer novos pro-
dutos”, explica Ailton Alvarenga, gerente 
de compras da rede de lojas.

Sobre os resultados da rodada de 
negócios, a experiência foi positiva. “Esta-
mos bastante satisfeitos com o que vimos 
e negociamos”, complementa o gerente 
de departamento Wellington Torres Go-
mes. Com 120 pontos de venda no país, 
as Lojas Avenida têm predominância de 
atuação na região Centro-Oeste e alguns 
estados do Norte e Nordeste brasileiro. A 
rede de lojas estará presente na 18ª Feno-
va, que acontece de 16 a 18 de agosto no 
Centro de Convenções de Nova Serrana. O GRUPO AVENIDA POSSUI 120 PONTOS DE VENDA E FOI ATENDIDO POR 140 FABRICANTES ASSOCIADOS AO SINDINOVA
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FUNCIONÁRIOS E ASSOCIADOS
 DO SICOOB CREDIBOM 
E SEUS DEPENDENTES

www.sicoobcredibom.com.br

Para mais informações:

(37) 3226.5030 | 3226.8030

(37) 3226.5030 | 3226.8030

www.sicoobcredibom.com.br

TERÃO 30% 
DE DESCONTO

NAS MENSALIDADES PARA 
NOVAS MATRÍCULAS NA
FACULDADE ALIS

Temos as melhores 
condições financeiras do mercado!

Adquira já sua SIPAG
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DESIGN NA PELE LANÇA SUA TERCEIRA EDIÇÃO

Um novo ciclo se inicia para o pro-
jeto Design na Pele, uma das mais 
reconhecidas iniciativas mundiais 

unindo couro e criatividade. Lançada 
durante o Inspiramais, em São Paulo, a 
terceira etapa do projeto começa a ser 
desenvolvida agora e com uma grande 
novidade: as peças, que antes eram so-
mente parte de uma mostra itinerante, 
irão chegar também ao consumidor final. 
O chamado design colaborativo dará o 
tom desta nova edição, com previsão de 
apresentação de produtos para o primei-
ro semestre de 2017. O Design na Pele faz 
parte do Brazilian Leather – projeto de 

incentivo às exportações de couro brasi-
leiro realizado pelo Centro das Indústrias 
de Curtumes do Brasil (CICB) em parceria 
com a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-
-Brasil). Este ano há o apoio da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados) e Sindicato das Indústrias 
do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sind-
móveis).

As duas primeiras edições do De-
sign na Pele foram baseadas na con-
sultoria do estilista Ronaldo Fraga e da 
artista plástica Heloísa Crocco dentro de 
curtumes para o desenvolvimento de 

objetos especiais usando o couro como 
matéria prima central. Esses objetos fo-
ram mostrados em Milão, Xangai, Hong 
Kong e São Paulo. Agora, a terceira edi-
ção ganha novos elementos. “Existe uma 
curva de aprendizado para os envolvidos. 
Depois de toda a experiência que já ti-
vemos, sentimo-nos aptos a envolver 
outras indústrias para poder disponibilizar 
os produtos no mercado para comercia-
lização”, destaca Rafael Andrade, curador 
da iniciativa.

Pelo novo modelo do Design na 
Pele, duas consagradas marcas de cal-
çados e três de móveis terão consultorias 

de designers nacionais para a criação de 
novos produtos e, junto, couros inéditos 
e exclusivos que serão elementos cha-
ve destes artigos. Serão criadas coleções 
cápsula (pequena linha de modelos fora 
das coleções principais e sazonais) com 
possibilidade de vendas, em especial no 
mercado norte-americano, um dos lo-
cais com potencial de crescimento para 
as exportações do Brasil.

O desenvolvimento de couros e 
produtos está em fase inicial e, em bre-
ve, lançamentos nacionais e internacionais 
deverão ser anunciados.

Fonte: Abicalçados
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*Consulte as condições de elegibilidade e disponibilidade para esta oferta 
no site www.vestibularja.com.br/regulamentos. **MEC, CPC acumulado 2011, 2012, 2013.

Você não tem tempo a perder.

Agende já sua prova: 
faculdadepitagoras.com.br

Vestibular Agendado 2016

Mais de 159 estrelas no Guia do Estudante 2016

Mais de 100 cursos com conceito positivo no MEC **

Professores que preparam para o mercado de trabalho

MATRÍTRÍATRÍA CTRÍCTRÍ ULALAL

Unidades Divinópolis
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo  •  Tel.: (37) 2101-4877
Rua Minas Gerais, 593, Centro  •  Tel.: (37) 3222-0684
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Ter uma boa estratégia de branding 
é um passo quase que obrigatório 
para a construção da marca e da 

reputação de sua empresa. Afinal, não 
se trata somente de ter um produto ou 
serviço e oferecê-lo aos consumidores: 
é preciso se preocupar com a estrutura, 
o posicionamento e o que de valor será 
entregue a estes consumidores. Baseado 
nesses três pilares, saber o que é bran-
ding pode ser o primeiro passo para a 
realização de um planejamento eficiente 
que colabore com o bom andamento de 
seus negócios.

DESENVOLVER A ESTRATÉGIA DE 
BRANDING

Segundo os principais estudiosos 
de marketing, branding pode ser tradu-
zido como gestão de marketing ou a 
forma correta de administrar a imagem 
de sua empresa. O tripé formado por 
definição do negócio, posicionamento 
e proposta de valor, deve ser bem or-
ganizado para fazer com que o produto 
ou serviço oferecidos por sua empresa 
estejam presentes na vida dos consumi-
dores certos.

Dessa forma, a definição do ne-
gócio é o que informa claramente aos 
clientes e consumidores o que sua em-
presa oferece. Relacionado diretamente 
à reputação, o posicionamento é o que 
dita em qual ponto está sua marca na 

BRANDING: O QUE É E COMO APLICAR NO SEU NEGÓCIO
escolha deste consumidor. Por fim, a 
proposta de valor mostra também de 
forma clara, qual benefício este consu-
midor terá em confiar e adquirir seus 
produtos e serviços.

MUITO ALÉM DE UM LOGOTIPO
Depois de criar todo o plano 

de marketing de sua empresa, envol-
vendo os três pilares citados acima 
é necessário trabalhar com pessoas 
que tenham prazer em participar de 
melhorias e que entendam perfeita-
mente o quanto são importantes em 
todos os processos.

De nada adianta tentar cons-
truir suas estratégias se os próprios 
funcionários de sua companhia não 
aceitam ou não concordam com o 
que é oferecido aos clientes e con-
sumidores. Hegemonia é a palavra 
de ordem, seguida de confiança e 
respeito. Afinal, todo o processo de 
construção desta identidade é bem 
desenvolvido e administrado de acor-
do com o que todos acreditam.

O BRANDING IDEAL
Para formular a estratégia de 

branding de sua empresa é necessário 
incluir no processo alguns pontos. Co-
nhecer a finalidade dessa estratégia é 
ponto fundamental. Por isso, tudo co-
meça com o produto. É preciso saber o 

que é o produto, o que ele oferece, para 
qual ambiente, como conversa com seus 
consumidores e como será a sua comu-
nicação e publicidade.

Em seguida, faça uma análise da 
arquitetura de sua marca. Só este passo 
poderá deixar claro se a estrutura de sua 
marca é corporativa, validada ou indivi-
dualizada (segmentada).

Invente e reinvente o tempo todo, 
sem deixar de lado a qualidade do pro-
duto ou serviço: a marca de sua empre-
sa tem que ser lembrada e sempre con-
vencer o consumidor. Esta reinvenção 
pode estar, por exemplo, na atribuição 
de um novo olhar, na transformação 
que leve à diferenciação de seus con-
correntes.

SAIA DO ÓBVIO
Romper padrões para sair à fren-

te de seus concorrentes pode ser arris-
cado. No entanto, com uma estratégia 
bem estruturada, baseada em pesquisas 
de mercado com seu público-alvo, pode 
fazer com que seu lugar suba em relação 
a outras empresas.

Para não errar neste ponto lem-
bre-se do quanto é importante estar 
atento às necessidades de seus clien-
tes. Ouça tudo o que eles têm a dizer, 
sempre! Faça pesquisas, acompanhe 
tendências de mercado e planeje conti-
nuamente.

COERÊNCIA EM APLICAR “O QUE É 
BRANDING”

Manter as informações claras e 
coesas aos seus consumidores comple-
menta a estratégia de branding correta 
para sua empresa. É importante divulgar, 
mostrar ao público de interesse o que 
você pode oferecer. No entanto, se sua 
empresa se propuser a entregar algo, 
entregue!

A reputação é construída em boa 
parte dos casos a partir desta clareza e 
de muita confiança passadas diretamen-
te ao consumidor. Este trabalho deve ser 
feito diariamente, em unidade constante 
entre todos os participantes de sua ca-
deia de valor, para que o lugar de des-
taque de sua empresa seja sempre lem-
brado.

CRIE UMA MARCA MULTISSENSORIAL
A sua marca deve se aproximar 

do consumidor por todos os pontos de 
contato, abordando os 5 sentidos. Des-
ta forma, além de criar o logo, que é a 
parte visual, você também deve pensar 
no aroma, na textura, som e até no pa-
ladar para envolver o seu cliente. Assim, 
a sua marca terá mais chances de ficar 
registrada na mente de seu público alvo. 
Quanto mais sentidos envolvidos no re-
conhecimento da marca, mais ela será 
lembrada.
Fonte: DNA do Empreendedor
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Caro leitor, é com muita satisfação 
que nós, da equipe do Programa 
Ação Empresarial, damos início a 

um antigo desejo: o de escrevermos em 
um jornal de credibilidade. E este projeto 
não estaria completo se não fosse publi-
cado em um órgão tão competente quan-
to o Jornal Sindinova, afinal, são 25 anos 
de serviços prestados à cidade de Nova 
Serrana e ao seu pólo calçadista, através 
de um jornalismo dinâmico e imparcial.

Sendo o 1º colunista, apresento-
-me à vocês: aos 47 anos, sou Gradua-
do em Administração, Pós-graduado em 
Marketing Empresarial, Política e Estraté-
gia e Gestão Estratégica de Recursos Hu-
manos e possuo Mestrado em Marketing. 
Profissionalmente, atuei nos departamen-
tos de Marketing e Vendas em diversos 

tem por objeto o trato de temas ligados 
à Gestão das Empresas, como Planeja-
mento Estratégico, Planos de Marketing, 
Gestão de Capital Humano, Estratégias 
de Vendas e outros assuntos inerentes a 
esta fascinante escola, surgiu de minha 
inquietude em tentar contribuir com esta 
progressista cidade, levando aos leitores, 
informações e questões relevantes acer-
ca do dia-a-dia empresarial. Assim, con-
vido-os a prestigiar minha coluna que, 
a partir dessa sábado, fará parte desse 
caderno, sendo intitulada de “Ação Em-
presarial”.

Partindo de análises fundamenta-
das, pretendemos discorrer sobre relevan-
tes assuntos, buscando sempre o questio-
namento, a análise e a interpretação, por 
parte dos leitores, esperando sua resposta 

segmentos e em empresas de todos os 
portes, destacando, Bradesco, revendas 
Skol e Chevrolet, e as multinacionais No-
vartis Biociências e TIM – Maxitel. Atuei 
como professor universitário por mais de 
15 anos, em universidades como Estácio 
de Sá e PUC Minas e, atualmente, sou 
professor convidado em cursos de MBA, 
nas áreas de Marketing, Vendas, Estratégia 
e Negociação, nas renomadas FGV – Fun-
dação Getúlio Vargas e FDC – Fundação 
Dom Cabral, além de dirigir e atuar como 
consultor do Programa Ação Empresarial. 
Dessa maneira, sinto-me preparado para 
iniciar o desafio de assinar esse espaço, o 
qual encaro com muita seriedade e, como 
muitos outros desafios que enfrentei e 
ainda irei enfrentar, pretendo vencer.

A idéia de assinar uma coluna, que 

por e-mail, telefone ou pessoalmente. 
Dessa maneira, a participação dos 

leitores é fundamental para esse proces-
so ter sucesso. Não temos a pretensão de 
“reinventar a roda” ou de escrever “verda-
des absolutas”, nem mesmo a ousadia de 
tentar dar alguma contribuição acadêmi-
ca. Apenas buscaremos levar aos leitores, 
especialmente aos empresários, questio-
namentos que possam contribuir para o 
repensar de suas atitudes e formas de 
conduzir seus empreendimentos, se tan-
to. Neste ponto é que espero o retorno 
dos que fizerem uso de nossas palavras, 
criando uma interatividade e um compar-
tilhamento de idéias. Sugestões e críticas 
serão bem vindas, a fim de que, plagian-
do os japoneses, busquemos a “melhoria 
contínua”.

APRESENTAÇÃO DA COLUNA
“AÇÃO EMPRESARIAL”

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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