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GIRO SINDINOVA

EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

A poucos dias da 18ª Fenova, o Sin-
dinova reforça o seu compromis-
so com o polo calçadista de Nova 

Serrana. Como sindicato que representa 
os fabricantes de calçados, sediará, no 
próximo dia 15, a reunião bimestral da 
Abicalçados. Na oportunidade, os Comitês 
daquela entidade conhecerão o trabalho 

do Sindinova e nossos diretores poderão 
apresentar demandas do arranjo produ-
tivo local.

Acompanhando a reaceleração da 
economia no setor industrial, outra ação 
proposta pelo Sindinova e que visa a di-
ferenciação do produto do polo é o Pro-
jeto Identidade. Ele tem por objetivo criar 

coleções para as empresas participantes 
baseando-se na cultura local e nas carac-
terísticas da região. Para reduzir custos e 
facilitar a participação das empresas, foi 
anunciado convênio entre SEBRAE e IEL/
FIEMG. É uma oportunidade única de di-
vulgar o polo calçadista de Nova Serrana 
e os industriais participantes.

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes da Silva, recebeu no dia 
28 de julho as representantes do 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL/FIEMG), Isabella 
Scudino e Raquel Cunha, analista e coor-
denadora de projetos, respectivamente, 
e o analista técnico do SEBRAE, Dênis 
Magela da Silva. Na reunião, foi anun-
ciado o convênio firmado entre FIEMG e 
SEBRAE, através do Programa Compe-
titividade Industrial Regional (PCIR), para 
atuação no Projeto Identidade. O convê-
nio tem por objetivo diminuir a contra-
partida de participação empresarial no 

No dia 4 de agosto, o presidente do 
Sindinova, Pedro Gomes da Silva es-
teve presente na Secretaria de Estado 

de Defesa Social e foi recebido pelo secretá-
rio Sérgio Barboza de Menezes. No encon-
tro, foram apresentadas as reivindicações e 
índices sobre a segurança de Nova Serrana. 
Também estiveram presentes o prefeito de 

projeto e, assim, reduzir custos para as 
indústrias participantes.

SOBRE O PCIR
O Programa de Competitividade In-

dustrial Regional (PCIR) foi elaborado para 
levantar questões estratégicas sobre o de-
senvolvimento da indústria mineira e, princi-
palmente, para apresentar respostas capa-
zes de determinar os rumos dos setores que 
dinamizam a economia do estado. Um guia 
capaz de unir empresários, formuladores de 
políticas públicas e privadas, universidades e 
centros de pesquisa e tecnologia em torno 

Nova Serrana, Joel Martins, e o deputado 
estadual Fábio Avelar (PT do B).

Entre o conteúdo apresentado ao 
secretário, destaca-se a planta do antigo 
presídio de Nova Serrana, cujo projeto de 
reforma foi aprovado pela Prefeitura Muni-
cipal de Nova Serrana e terá instalado um 
centro de acolhimento e monitoramento 

de uma agenda positiva com o objetivo de 
fortalecer o parque industrial mineiro.

SOBRE O PROJETO IDENTIDADE
O Projeto Identidade é uma ação 

que aplica uma nova metodologia de de-
senvolvimento de produtos para se valo-
rizar a identidade local e da própria em-
presa como forma de diferenciação para 
obter aumento da competitividade. Ao 
todo, 30 indústrias participarão do pro-
jeto, que é trazido ao polo calçadista de 
Nova Serrana em parceria do Sindinova, 
SEBRAE, Assintecal e Instituto By Brasil.

de menores infratores. A reforma, previs-
ta para início imediato, terá seus detalhes 
acertados em reunião no dia 15 de agos-
to, entre o secretário de Defesa Social e o 
comitê de segurança formado pelo Sin-
dinova, Ministério Público, Polícias Civil e 
Militar, Prefeitura Municipal e o deputado 
estadual Fábio Avelar.

REPRESENTANTES DO IEL E SEBRAE 
ANUNCIAM CONVÊNIO QUE REDUZ 
CUSTO DO PROJETO IDENTIDADE

PRESIDENTE DO SINDINOVA SE REÚNE COM
SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OS REPRESENTANTES DO IEL/FIEMG E SEBRAE ANUNCIARAM CONVÊNIO ENTRE AS DUAS ENTIDADES PARA REDUZIR CUSTOS DO PROJETO IDENTIDADE
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SINDINOVA SEDIARÁ REUNIÃO
BIMESTRAL DA ABICALÇADOS

Aproveitando a realização da 18ª 
Fenova, a Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abi-

calçados) realizará a reunião bimestral 
de seus Conselhos Deliberativo, Fiscal 
e Sindical na sede do Sindinova, no 

dia 15 de agosto, véspera da feira. Na 
reunião, ocorrerá a apresentação dos 
comitês temáticos da entidade: Comi-
tê Administrativo, Comitê de Mercado, 
Comitê de Competitividade, Comitê 
Institucional e Comitê Legislativo.

“A criação dos cinco comitês 
tem o objetivo de detalhar as ques-
tões que afetam diretamente a indús-
tria nas áreas relacionadas”, explica o 
presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein. A reunião bimestral da 

Abicalçados é restrita aos associados 
e Conselho Diretor da entidade, bem 
como aos diretores do Sindinova. In-
teressados em participar deverão con-
firmar presença através do telefone 
(37) 3228-8504.

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 

O PRESIDENTE-EXECUTIVO DA ABICALÇADOS, HEITOR KLEIN, ESTARÁ EM NOVA SERRANA PARA REUNIR-SE COM ASSOCIADOS DA ENTIDADE E DIRETORES DO SINDINOVA

DIVULGAÇÃO



PG 4 08/08/2016 A 21/08/2016 – JORNAL SINDINOVA

O consumidor brasileiro está respi-
rando mais aliviado. O Índice de 
Confiança do Consumidor (ICC) 

medido pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) teve alta de 5,4% entre junho e ju-
lho, passando de 71,3 para 76,7 pontos 
– é o terceiro mês consecutivo de cres-
cimento. Ao mesmo tempo, o Índice de 
Expectativas (IE) avançou 8,2 pontos, che-
gando a 85,3 pontos, a maior marca des-

de dezembro de 2014.
A série medida pela instituição atin-

giu seu menor nível em abril de 2016, mas 
as mudanças no quadro nacional estão 
mexendo com a percepção do público. 
“A alta da confiança do consumidor nes-
tes três últimos meses foi quase que in-
teiramente determinada pela melhora das 
expectativas, um descolamento aparente-
mente iniciado durante o desfecho da pri-

EM JULHO, CONFIANÇA DO CONSUMIDOR CRESCE PELO 
TERCEIRO MÊS CONSECUTIVO

meira fase do processo de impeachment”, 
explica Viviane Seda Bittencourt, Coorde-
nadora da Sondagem do Consumidor.

Em sua visão, a rápida melhora das 
expectativas após a entrada do governo 
interino, no entanto, parece superar a ve-
locidade de recuperação cíclica da eco-
nomia no curto prazo. “Ainda mais con-
siderando os riscos ainda existentes no 
ambiente político, como a segunda fase 

do impeachment, as eleições e a votação 
das medidas de ajuste fiscal“, aponta.

As avaliações dos consumidores 
sobre a situação atual melhoraram ligei-
ramente em julho, compensando a queda 
no mês anterior. O Índice da Situação Atu-
al (ISA) subiu 1 ponto em julho, atingindo 
65,7 pontos. Apesar da pequena diferença, 
é o maior resultado desde março passado.
Fonte: Portal Novarejo
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ESTUDO INDICA EXPRESSIVAS MUDANÇAS NO 
VAREJO PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Apenas quatro entre dez grandes 
empresas do varejo estão voltadas 
ao futuro e à inovação, de acor-

do com o novo estudo de tendências de 
mercado da empresa de consultoria Dexi 
Marketing. O estudo denominado “Trend-
me”, analisou 190 empresas e levou 18 
meses para ser construído com análises 
de mercado do Brasil, Estados Unidos, Eu-
ropa e sudeste da Ásia.

O estudo aponta que 62% das 
grandes empresas perderão as lideranças 
do seu segmento de mercado até 2030. 
O principal motivo, indicado pela  pes-

quisa, será a falta de acompanhamento 
das tendências e mudanças do mercado. 
“Estamos acostumados a olhar a história, 
valorizar o passado e a experiência. Estas 
grandes empresas, se esforçaram para 
conseguir a liderança, entretanto, deixam 
de olhar para o futuro. Por isso, é funda-
mental entender as tendências e as movi-
mentações do mercado”, explica o diretor 
executivo da Dexi, Sérgio Barbi.

O estudo identificou 15 tendên-
cias que vão desde a mudança na forma 
como as pessoas vivem, trabalham, com-
pram até previsões específicas para seg-

mentos como alimentação, moda, tecno-
logia, design e outros.

Alguns detalhes do estudo elabo-
rado pela Dexi:

• O Techno Fashion chega com 
potencial de provocar mudanças signi-
ficativas no mercado em pouquíssimo 
tempo, e não estamos falando de te-
cidos. As principais mudanças estarão 
relacionadas com a forma como as 
pessoas usam a moda, vários referen-
ciais novos serão incorporados, e com 
as mudanças nos processos produtivos 
de roupas e acessórios;

• A influência da ‘natureza’ na de-
cisão de compra dos consumidores será 
mais próxima do controle e uso dos recur-
sos naturais. As pessoas estão mudando 
o foco de atenção;

• Imagine que o poder de influência 
que o Vaticano levou um milênio para al-
cançar, as redes sociais conquistaram em 
pouco mais de uma década. A era digital 
está transformando tudo ao nosso redor, 
principalmente a forma como nos relacio-
namos. Campanhas de marketing mais 
efetivas utilizarão mídias diferentes das 
tradicionais com novas métricas de ava-
liação de resultado;

• Os clientes são únicos e a cus-
tomização é uma das grandes fronteiras 

para o varejo. Os consumidores querem 
adaptar os produtos às suas necessidades 
e a tecnologia é um grande viabilizador;

• Mais do que vender produtos e 
serviços, grandes marcas irão criar e ge-
renciar relacionamentos com os consumi-
dores. Será mais vantajoso para as em-
presas extrair valor das relações com os 
clientes do que simplesmente vender algo 
a alguém. As relações comerciais se tor-
narão mais complexas, e vantajosas;

• Boa parte da tecnologia que usa-
mos diariamente é relativamente nova, ainda 
estamos assimilando o potencial de negó-
cios com tantas novidades. Prepare-se para 
fazer negócios online, fora das lojas online;

• Em 2020 teremos mais de 4 bi-
lhões de consumidores online. A Internet 
terá sua atuação ampliada, muito mais 
produtos e ofertas estarão disponíveis. É 
melhor se preparar para gerar valor onli-
ne, e não apenas o volume.

A vida na era digital constrói uma 
enorme e muito valiosa corrente de dados 
dos clientes. As pessoas deixam rastros 
digitais por onde passam. Um varejista 
com visão no futuro, precisará de poucas 
pistas para antecipar o comportamento 
do consumidor e criar novas oportunida-
des de venda.
Fonte: Jornal Exclusivo
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NOVA POLÍTICA PARA INDÚSTRIA
SAI EM ATÉ QUATRO MESES, DIZ BNDES

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.

A diretora de indústria e insumos 
básicos do BNDES, Cláudia Prates, 
disse nesta terça-feira (2) que a 

nova política operacional do banco para 
o setor deve ser divulgada em até quatro 
meses. Ela evitou adiantar detalhes da 
elaboração da nova política, mas ressal-
tou que o objetivo é focar em competiti-
vidade e inovação, priorizando pequenas 
e médias empresas.

Na semana passada, o banco 
adiantou as novas condições para o finan-
ciamento de linhas de transmissão, que 
reduzem a participação dos empréstimos 
em TJLP para 50% do total financiado. A 
participação do BNDES nos projetos pode 
chegar a 70%, mas o volume adicional 

será emprestado a juros de mercado.
O anúncio foi antecipado porque 

há um leilão de linhas de transmissão 
previsto para o início de setembro. Prates 
não quis dizer para quanto irá o limite de 
financiamento com TJLP na indústria.

“Vamos continuar financiando in-
dústria. Hoje já é uma parcela menor de 
TJLP na indústria e isso deve permanecer. 
Agora, o percentual exato não sei”, disse 
ela, em entrevista coletiva para anunciar 
aportes de R$ 3,58 bilhões em projetos 
de inovação dos setores químico e mine-
ral em parceria com a Finep (Financiadora 
de Estudos e Projetos).

A maior parte dos recursos será 
destinada ao Padiq (Plano de Apoio ao 

Desenvolvimento e Inovação da Indústria 
Química), que terá R$ 2,4 bilhões para 27 
projetos de pesquisa tecnológica. A sele-
ção dos projetos foi concluída em junho, 
abrangendo desde pequenas empresas a 
gigantes como Bunge e Brastemp.

O programa vai fomentar estu-
dos nas áreas de produção de químicos 
a partir de fontes renováveis, fibras de 
carbono, insumos para higiene pesso-
al e cosméticos, aditivos químicos para 
alimentação animal e para exploração 
e produção de petróleo e derivados de 
silício.

Os recursos da BNDES e Finep fi-
nanciarão, em média 70% dos projetos. 
Na outra frente, as duas instituições abri-

ram programa semelhante para o setor 
mineral, com estimativa de gastos de R$ 
1,18 bilhão.

Os focos serão minerais “portado-
res do futuro”, como silício, lítio e nióbio, 
ampliação da produção de fosfato e po-
tássio, matérias-primas para a produção 
de fertilizantes, competitividade e redu-
ção e mitigação de riscos ambientais.

Neste último caso, a Finep espera 
procura por empreendedores interessa-
dos em buscar alternativas para o de-
pósito de rejeitos minerais, preocupação 
que ganhou peso após a tragédia provo-
cada pelo rompimento da barragem de 
Mariana (MG).
Fonte: Folha de S. Paulo

A indústria mineira continua faturan-
do menos do que no ano passado, 
mas já dá sinais de que a queda 

nas vendas está mais suave e próxima 
de uma acomodação. “É uma preparação 
para começar a subir”, afirmou o presi-
dente do Conselho de Política Econômica 
e Industrial da FIEMG, Lincoln Gonçalves 
Fernandes. A entidade divulgou no dia 29 
de julho a pesquisa Indicadores Industriais. 
O faturamento do setor caiu 11,9% no 
acumulado de janeiro a junho, e 14,7% nos 
últimos 12 meses. No mês de junho em 

relação a maio, porém, houve aumento 
de 9,1% no indicador. “Já podemos per-
ceber alguma tendência de recuperação”, 
reforçou Fernandes.

Setores exportadores puxaram o 
desempenho da indústria para cima, caso 
do extrativo mineral, cujo faturamento 
subiu 7,5% em junho. O resultado positi-
vo, entretanto, ainda não se traduziu em 
aumento de horas trabalhadas e do em-
prego, que continuam em queda de 5,9% 
e 9,8%, respectivamente, de janeiro a ju-
nho. “As indústrias ainda estão desovan-

INDÚSTRIA MINEIRA JÁ MOSTRA TENDÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO
 Queda no faturamento diminui ritmo em junho

do estoques”, salientou o presidente do 
Conselho.

De acordo com Fernandes, mu-
danças políticas e melhora de confiança 
na economia poderão trazer resultados 
melhores para a indústria no segundo se-
mestre do ano. Consequências de equí-
vocos na condução da política econômica, 
como a recente valorização cambial, por 
exemplo (o dólar, que começou o ano 
cotado a R$ 3,94, favorecendo o setor 
produtivo exportador, chegou hoje a  R$ 
3,25) podem atrasar esta recuperação.

A Sondagem Industrial também di-
vulgada pela FIEMG confirma expectativa 
positiva para o segundo semestre. O in-
dicador de produção subiu pelo segundo 
mês consecutivo em junho, passando de 
46 para 47,9 pontos. Já o emprego pas-
sou de 44,5 para 44,9 pontos. “Ambas as 
variáveis encontram-se na faixa abaixo de 
50 pontos, o que significa que ainda há 
contração, mas em ritmo decrescente”, 
reforçou a economista da institução, Érika 
Amaral.
Fonte: FIEMG
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ESTAMOS NA RETA FINAL PARA A 18ª FENOVA!

Faltando menos de 15 dias para a 18ª 
Fenova, a montagem da feira, no Cen-
tro de Convenções de Nova Serrana, 

começou a ser feita no dia 26 de julho. 
São 5000 metros quadrados que serão 
divididos em 86 estandes para receber os 
visitantes durante os três dias de evento. 

A Armazém de Stands, empresa de Belo 
Horizonte responsável pela montagem, já 
atuou em outras edições da Fenova e da 
Febrac.

Além dos estandes das princi-
pais marcas do polo calçadista de Nova 
Serrana, marcas de produtos e serviços 

relacionados à indústria calçadista tam-
bém estarão presentes. E para maior 
comodidade dos visitantes, a praça de 
alimentação da Fenova contará com 
restaurante e lanchonete, ambos com 
cardápios assinados pelo Bete Buffet.

Restrita a profissionais do setor, 

a 18ª Fenova promoverá a exposição 
de calçados infantis, masculinos e fe-
mininos. Durante o evento serão apre-
sentados os lançamentos e as novida-
des das coleções primavera/verão 2017 
para lojistas, representantes comerciais 
e importadores.

*até 30 de agosto de 2016

FEIRA DE CALÇADOS
DE NOVA SERRANA

16 A 18 DE AGOSTO DE 2016 - 10H ÀS 19H
CENTRO DE CONVENÇÕES DE NOVA SERRANA
FENOVA.COM.BR

MARCAS CONFIRMADAS*

PLAY BABY
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ENTIDADES DO SETOR LANÇAM
PROGRAMA FUTURE FOOTWEAR

A Associação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados), em par-
ceria Associação Brasileira de Em-

presas de Componentes para Couro, Cal-
çados e Artefatos (Assintecal), Centro das 
Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), As-
sociação Brasileira das Indústrias de Máqui-
nas e Equipamentos para Couros, Calçados 
e Afins (Abrameq), Instituto Brasileiro de 
Tecnologia do Couro, Calçado e Artefato 
(IBTeC) e Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai), lança, no próximo 
dia 24 de agosto, às 18h30min, o projeto 
Future Footwear. A iniciativa visa preparar 
o setor calçadista brasileiro para o futuro 
do segmento, considerando melhorias em 
design, produção e modelo de negócios. 
O lançamento será na sede principal do 
Grupo Priority, que produz as marcas West 
Coast e Cravo & Canela, em Ivoti/RS.

A gestora de Projetos da Abicalça-
dos, Roberta Ramos, ressalta que o pro-
jeto leva em consideração o atual estágio 
da cultura mundial, que privilegia cada vez 
mais o acesso do que a posse dos pro-
dutos. “Estamos já na era da revolução 
digital, onde a mentalidade é randômica, 

criativa, orgânica e estética. A forma como 
nos comunicamos, encontramos informa-
ções, nos relacionamos e temos a visão 
de mundo já é diferente”, comenta.

Segundo ela, a indústria de calça-
dos precisa estar preparada para a mu-
dança de mentalidade do consumidor, o 
que vai ensejar novos modelos de negó-
cios, processos diferentes do que os uti-
lizados até agora e produtos altamente 
inovadores.  “As configurações de traba-
lho tradicionais também vão mudar. In-
vés de uma visão hierárquica de relações, 
passaremos a ter uma descentralização 
de poder, com uma maior horizontalida-
de entre os operadores e entre todos os 
elos da cadeia”, completa a gestora, citan-
do exemplos como a plataforma Airbnb 
– que sem uma estrutura de hotelaria já 
hospedou mais de 60 milhões de pessoas 
em quase 200 países, a Netflix – com a 
disponibilidade de filmes e séries exclusi-
vas pela internet, e o Uber – que sem a 
propriedade de um carro já está no rol de 
um dos principais serviços de transporte 
de passageiros do mundo.  

O SETOR

Produzindo mais de 800 milhões 
de pares anuais e figurando no terceiro 
posto entre os principais fabricantes mun-
diais de calçados – atrás somente da Chi-
na e da Índia -, a indústria brasileira ainda 
tem um longo caminho rumo à inovação 
nos processos. Roberta cita, como exem-
plos de inovações sendo desenvolvidas 
em nível mundial, o sapato que muda de 
cor conforme desejo do usuário via apli-
cativo no smartphone, o calçado que gera 
energia ao caminhar, o sapato com GPS, 
entre outros exemplos.

META AMBICIOSA
Com o projeto, o objetivo é tornar 

a indústria calçadista nacional, no médio 
prazo, uma referência internacional. “Cer-
tamente, com o apoio de toda a cadeia, 
conseguiremos alcançar esse objetivo”, 
projeta.

PROJETO
O Future Footwear tem um tripé 

composto por Novos Produtos, Novos 
Processos e Novos Modelos de Negócios, 
que juntos formarão a base para o de-

senvolvimento do conceito na indústria 
calçadista brasileira. “Queremos possibili-
tar à indústria desenvolver materiais com 
tecnologia avançada, automação, maior 
integração entre os elos da cadeia, fo-
mentar o empreendedorismo em novos 
modelos de negócios, aproximar o setor 
de startups, enfim, criar uma cultura ino-
vadora”, comenta a gestora.

Entre os projetos que fazem parte 
do Future Footwear estão plataformas já 
criadas como a Moda Co, Maratona MUDE 
e o sistema de automação SOLA. Ainda 
este ano, serão realizadas pelo menos três 
ações: uma rodada de negócios entre for-
necedores de tecnologia e representantes 
de empresas do setor; o FF Meeting, um 
encontro com entidade representativas 
de setores fornecedores, como software, 
eletrônica e automação; e o FF Enterpri-
se - Desafio Empreendedor, evento que 
será realizado entre estudantes de nível 
superior com o objetivo de criar equipes 
multidisciplinares para pensarem novas 
ideias na resolução de problemas do setor 
calçadista.

Fonte: Abicalçados
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A terceira edição da Maratona MUDE, 
evento realizado pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados) em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), já tem data 
definida. A Batalha Criativa entre equipes 
de designers brasileiros e a programação 
de conteúdo ocorrerão nos dias 14 e 15 de 
outubro, no BarraShoppingSul, em Porto 
Alegre/RS.  As inscrições para a captação 
de equipes já estão abertas e podem ser 
realizadas, sem custo, no site www.mara-
tonamude.com.br.

Neste ano, a Maratona MUDE trará 

As grifes de confecções e redes de 
varejo internacionais abriram um 
espaço nas suas araras para a moda 

das muçulmanas. No Brasil, ela também 
pode ser vista nas coleções de algumas 
marcas. O jeito de se vestir das islâmicas 
ganhou criações entre os grandes nomes 
do setor do ano passado para cá. “O mun-
do islâmico vem chamando a atenção”, diz 
a consultora de moda Ana Paula Lima.

Entre as que tomaram a iniciativa de 
incluir a moda islâmica entre suas peças, 
com véus e roupas mais fechadas, estão a 
italiana Dolce & Gabbana, que no começo 
deste ano lançou uma linha com véus e 
túnicas até o tornozelo. A rede de varejo 
sueca H&M também passou a comerciali-
zar peças voltadas para as islâmicas. Hou-
ve ainda, entre o ano passado e este, o 
anúncio de moda ao estilo muçulmano de 
empresas como a rede de varejo japonesa 

TERCEIRA EDIÇÃO DA MARATONA MUDE SERÁ EM OUTUBRO

MUÇULMANAS INFLUENCIAM MODA NO MUNDO E BRASIL

o conceito da polifonia da moda. “O design 
precisa ouvir as diversas vozes da moda, 
que vêm das ruas, dos movimentos so-
ciais e das mudanças culturais do nosso 
tempo. Tudo é elemento para a cons-
trução de um produto que transcenda o 
material” , explica o consultor de Design 
Estratégico da Abicalçados, Dario Henke, 
ressaltando que o objetivo do projeto é 
estimular a criação de um design autoral 
por parte dos participantes. “A indústria de 
calçados, gradualmente, vai entendendo a 
importância da cultura do design, da cria-
ção de um produto com identidade pró-
pria”, avalia Henke.

Uniqlo e a inglesa Marks &Spencer.
A consultora Lima acredita que há 

uma percepção de que esse é um merca-
do carente na moda e que vem crescen-
do e gerando bilhões. “Também cada vez 
mais os países ocidentais convivem com 
mais pessoas do mundo islâmico, a co-
munidade muçulmana cresce no mundo, 
gerando assim uma demanda de moda 
para esse nicho”, afirma.

A moda apareceu em desfiles, 
mas também é usada nas ruas, tanto por 
quem é seguidora da religião como por 
outras consumidoras. “Algumas mulheres 
usam peças pontuais por serem novidade 
e tendência de passarela, o caftan já se 
tornou peça popular no mundo ocidental, 
os lenços na cabeça também já são vis-
tos e usados com mais naturalidade por 
mulheres ocidentais”, afirma a consultora 
de moda.

A BATALHA
As equipes terão até o dia 25 de 

agosto para realizarem a inscrição no site 
da Maratona MUDE. Cada uma deve ter 
quatro participantes, de preferência mul-
tidisciplinares. “Não é obrigatório, mas 
pela nossa experiência, a sugestão é de 
que as equipes sejam multidisciplinares e 
englobem profissionais capazes de exe-
cutar todos os processos da produção de 
um calçado”, aconselha o gestor.  

Os grupos selecionados por uma 
comissão de especialistas da Abicalça-
dos farão a esperada Batalha Criativa no 
dia 14 de outubro. Em um período inin-

Mas ela afirma que o foco das 
marcas são mesmo as islâmicas. “Assim 
como fizeram linhas petit ou plus size, é 
esse um nicho que elas querem atingir”, 
diz Lima. Tanto que onde as peças de rou-
pas para islâmicas podem ser mais vistas 
é na França, principalmente em Paris, que, 
além de ser a capital mundial da moda, 
tem uma comunidade islâmica muito 
grande, afirma a consultora.

No Brasil, o movimento existe, 
mas é mais tímido. Ana Paula Lima afir-
ma que não viu essa influência muito 
forte nos últimos desfiles de moda, os 
do verão 2016/2017, realizados em abril. 
Há, no entanto, algumas iniciativas den-
tro das coleções inspiradas na moda das 
muçulmanas, como os caftans, bordados 
em pedrarias e vestidos até os tornozelos. 
“Os caftans já viraram peças que apare-
cem em quase todos os desfiles de moda 

terrupto de 24 horas, em área central no 
BarraShoppingSul, as equipes deverão 
desenvolver três protótipos de calçados. 
O resultado será divulgado no dia 15, 
durante a programação de conteúdo da 
Maratona, que será anunciada em breve. 
A equipe com melhor resultado receberá 
R$ 20 mil.

A Maratona MUDE é uma realiza-
ção da Abicalçados no âmbito do Brazilian 
Footwear, programa de apoio às expor-
tações de calçados mantido em parceria 
com a Apex-Brasil. Os patrocínios são da 
Couromoda e da Francal Feiras.
Fonte: Abicalçados

praia”, afirma.
Entre os elementos de moda islâ-

mica nas marcas brasileiras, Lima cita os 
bordados da PatBo, os caftans da Adriana 
Degreas, os vestidos longos e túnicas fe-
chadas da Iódice, Paula Raia e Gloria Co-
elho. “Além dos caftans, que foram bem 
aceitos e mais ainda na moda praia, os 
lenços também foram bem aceitos”, diz, 
citando ainda nesta lista os bordados para 
vestidos de festa, algo que é muito co-
mum e apreciado pelas mulheres árabes 
em geral.

A consultora lembra, porém, que a 
brasileira não gosta de tampar todo o cor-
po e por isso as túnicas muito pesadas não 
pegaram muito. No mundo, a moda islâmi-
ca pode ser traduzida em caftans, borda-
dos em pedrarias, decotes mais fechados, 
mangas compridas e lenços na cabeça.
Fonte: Agência de Notícias Brasil-Árabe
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Amigo leitor,
No atual concorrido ambiente de ne-

gócios, é imperativo que você conheça todos 
os números da sua empresa (não apenas 
tenha noção!). É uma questão de sobrevi-
vência (e de possuir futuro empresarial) você 
conhecer como gira e para onde vai o seu di-
nheiro. Além disso, quando você não conhe-
ce os seus números e nem os analisa, sua 
tomada de decisão tem por base o “achismo” 
e você fica como “um carro em uma estrada 
à noite com os faróis apagados: mais cedo 
ou mais tarde você acaba se espatifando em 
uma curva”.

Ganhar dinheiro é uma questão de 
escolha: para isso você precisa escolher ser 
profissional em sua gestão e ter atitudes que 
o leve às metas que persegue. Dessa ma-
neira, o 1º passo a ser dado rumo ao profis-
sionalismo e à implementação de estratégias 
que levem à conquista de metas, é conhecer 
e aprender a interpretar os seus números.

Assim, te pergunto: você REALMENTE 
conhece os seus números? Sabe a compo-
sição dos seus Custos Fixos e Variáveis, sua 
Margem de Contribuição, seu Lucro Opera-
cional, seu atual nível de Endividamento, seu 
Ponto de Equilíbrio Operacional e Financeiro 
e seu Resultado Líquido? Você os conhece, 

ao ponto de evitar conhecer sua realidade 
com medo de não ter mais como reverter o 
quadro. Nesse aspecto, o total desconheci-
mento também causa a falsa ilusão do lu-
cro, uma vez que, giram grandes quantias 
em dinheiro, tendo baixíssimos lucros (aqui 
destaco que girar dinheiro é totalmente di-
ferente de se obter lucro).  

Mas, se esse é o atual quadro da 
maioria do empresariado, o que necessita ser 
feito para revertê-lo? 

Acredito que algumas medidas sim-
ples podem se mostrar eficientes na cons-
trução do entendimento dos seus números, 
sendo apresentadas a seguir:
1) Estude e aprenda sobre a composição dos 
custos e despesas da sua empresa; faça mi-
nicursos e contrate consultores que podem 
auxiliá-lo nesse aspecto;
2) Anote tudo o que é pago em sua empre-
sa, classificando o tipo de conta que foi paga 
(por exemplo, matéria-prima, manutenção, 
correios etc);
3) Separe suas despesas pessoais das da 
empresa e defina um pró-labore para você 
(lembro que o PL é o seu salário e o lucro não 
tem nada a ver com isso); 
4) Monte um DRE gerencial, no qual, você 
terá uma visão, mês a mês, da sua realidade 

os analisa e toma suas decisões a partir do 
que eles estão te mostrando? Você sabe, por 
exemplo, quantos % a matéria-prima repre-
senta nos seus custos, qual o nível de pro-
dutividade da sua equipe e se está pagando 
muito ou pouco imposto a partir da leitura do 
seu DRE, dentre outras coisas? 

Se sua resposta não for sim para to-
das essas perguntas, você tem ou terá pro-
blemas! Assim como ganhar dinheiro é uma 
questão de escolha, quebrar também é (ago-
ra você vai achar que eu enlouqueci, afinal, 
quem em sã consciência escolheria quebrar?). 
É simples, você pode escolher entre conhecer 
os seus números ou não; entre estudar para 
entender sua composição ou não; entre ter 
uma estratégia sólida a partir da sua análise 
ou não; em buscar ajuda em uma consultoria 
confiável ou não. Assim, suas atitudes de-
terminarão seu sucesso ou fracasso, sendo, 
portanto, uma questão de escolha.

Venho me deparando com um qua-
dro assustador: a maioria dos empresários 
desconhece sua realidade numérica. Cla-
ramente, isso os tem levado a decisões 
equivocadas que, invariavelmente, os leva 
a grandes apertos financeiros, pagamento 
excessivo de juros e, até mesmo, ao com-
prometimento do seu patrimônio. Chegam 

numérica;
5) Aprenda a analisar onde sua empresa 
apresenta uma boa performance e os pontos 
de gargalo que necessitam ser atacados com 
urgência. Tenha indicadores;
6) Após sua análise, AJA; somente com 
AÇÕES você conseguirá “colocar sua empre-
sa nos trilhos”.

Com essas pequenas medidas você 
terá condições de dar grandes saltos rumo 
ao entendimento da sua realidade e a cons-
trução de uma nova realidade gerencial. 
Nela, verá que existe um mundo novo, onde 
as decisões e as estratégias são construídas 
de maneira lógica, pautadas por números e 
estatísticas. Só não cometa o erro de cole-
tar os números e os lançar de forma erra-
da. Assim como um médico pode matar o 
paciente a partir de um diagnóstico errado 
causado por números incorretos em seus 
exames, você poderá matar sua empre-
sa através da análise de números também 
incorretos. Portanto, não brinque com nú-
meros: do contrário, você pagará um preço 
alto por negligenciar a única ferramenta que 
realmente demonstra a eficiência e eficácia 
da sua gestão.

Um grande abraço e até a próxima 
edição! 

VOCÊ CONHECE OS NÚMEROS DA SUA EMPRESA? 

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 Estratégia e  Graduado  em  Admi-
nistração. 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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www.sicoob.com.br 
Central de Atendimento Sicoob: 0800 642 0000 
Ouvidoria: 0800 725 0996 
Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 940 0458

SICOOB Oficial @SICOOB_Oficial   

Planejar, aposentar, aproveitar.  
Para dar certo, é só acrescentar  mais 
duas palavras: Sicoob Previ.

SICOOBPREVISICOOBPREVI
Quem faz uma previdência complementar hoje tem renda garantida na 
aposentadoria para continuar aproveitando a vida.
O Sicoob Previ é exclusivo para quem faz parte do Sicoob e oferece as 
melhores condições comerciais para você desde agora, tais como: 

• Taxas mais atrativas;

• Dedução no Imposto de Renda;

• Benefício de Risco.

Fale com seu gerente e saiba mais.
Faça um Sicoob Previ e reserve o melhor lugar no futuro para 
você e sua família.


