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GIRO SINDINOVA

EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

A 18ª Fenova foi, na opinião dos expo-
sitores e lojistas participantes, bas-
tante proveitosa e surpreendente. O 

evento marcou o momento de reinvestir no 
potencial do polo calçadista de Nova Serra-
na, com novas marcas participantes. A crise 
econômica - que apenas ameaça ir em-
bora, mas ainda ronda a vida do brasileiro 
- não causou tensão nos compradores e, 
para os fabricantes, teve a atenção desvia-

da para outros focos.
Um deles é a prorrogação do prazo 

de validade da alíquota de ICMS em 2% para 
até 2018. Em visita ao Sindinova, o secretá-
rio de Estado de Fazenda de Minas Gerais, 
José Afonso Bicalho, anunciou a prorroga-
ção e ainda declarou a inclusão do municí-
pio de Nova Serrana no programa de de-
senvolvimento econômico do Governo do 
Estado. A iniciativa tem por objetivo atrair 

novos investidores para a cidade, como fá-
bricas de matérias-primas para calçados e, 
assim, tornar o produto ainda mais compe-
titivo.

Assim, o Sindinova se prepara para 
a 19ª Fenova, cuja data foi definida de acor-
do com a opinião dos lojistas visitantes. A 
próxima edição será realizada de 13 a 15 de 
fevereiro de 2017, iniciando-se pela primeira 
vez em uma segunda-feira.

A corrida eleitoral para o próximo 
mandato municipal já começou 
e os três candidatos a prefeito de 

Nova Serrana se reuniram com os dire-
tores do Sindinova para buscar propostas 
relacionadas à classe empresarial. No dia 
12 de julho, o então pré-candidato Pau-
lo César de Freitas apresentou sua plata-
forma de trabalho. No dia 20 do mesmo 

No dia 10 de agosto, o Sindinova 
recebeu o superintendente do SE-
NAI/MG, Cláudio Marcassa, o dire-

tor do SENAI de Nova Serrana, Rômu-
lo Maciel, e fabricantes de calçados da 
cidade. O encontro debateu formas de 
fortalecer a unidade SENAI local, além 
de traçar um plano de captação de no-
vas empresas para o Programa Brasil 
Mais Produtivo. Uma equipe foi designa-
da para captar as novas empresas, bem 
como dar suporte às 24 fábricas que já 
participam do programa.

mês, foi a vez do pré-candidato Euzébio 
Lago conversar com os diretores sobre 
suas propostas. Encerrando as reuniões, o 
candidato Joel Martins, acompanhado de 
seu candidato a vice-prefeito, Kito Faria, 
esteve na sede do Sindinova no dia 11 de 
agosto.

Nas pautas, os diretores da enti-
dade defenderam uma política voltada 

SOBRE O PROGRAMA BRASIL
MAIS PRODUTIVO

O Programa é uma resposta rápi-
da para o dilema da baixa produtividade 
da indústria brasileira. Visa atender 3 mil 
empresas industriais de pequeno e médio 
porte em todo o Brasil, com o objetivo de 
aumentar em 20% sua produtividade. O 
conceito baseia-se na redução dos sete 
tipos de desperdícios (superprodução, 
tempo de espera, transporte, excesso de 
processamento, inventário, movimento e 
defeitos). A iniciativa é uma realização do 

às questões sociais e à importância de 
se trabalhar o desenvolvimento humano 
para que o setor calçadista se fortaleça. 
“A função da política é servir ao município 
e os candidatos precisam levar as ques-
tões sociais a sério, tratando pastas como 
saúde, segurança e educação como pila-
res sociais e, assim, caminhar rumo à mu-
dança”.

Ministério do Desenvolvimento Indústria 
e Comércio (MDIC), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (APEX-Brasil) e Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), com a parceria do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) e do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES). 
Para informações e inscrições, acesse o 
site oficial: www.brasilmaisprodutivo.gov.br.

CANDIDATOS A PREFEITO DE NOVA 
SERRANA VISITAM SINDINOVA

PROGRAMA BRASIL MAIS PRODUTIVO 
É TEMA DE ENCONTRO COM 
SUPERINTENDENTE DO SENAI

OS CANDIDATOS A PREFEITO DE NOVA SERRANA SOLICITARAM REUNIÕES COM OS DIRETORES DO SINDINOVA EM BUSCA DE PROPOSTAS PARA O MUNICÍPIO

DURANTE O ENCONTRO COM O SUPERINTENDENTE DO SENAI/MG, CLÁUDIO MARCASSA, O PROGRAMA BRASIL MAIS PRODUTIVO FOI APRESENTADO

CAMILA JULIANA

ANTÔNIO AZEVEDO
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NOVA SERRANA É A PRIMEIRA CIDADE DO ESTADO 
EM CONTRATAÇÕES NO SEMESTRE

A empregabilidade em Nova 
Serrana se mantém positiva. De 
acordo com os índices do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados, o CAGED, o índice de car-
teiras assinadas de janeiro a junho 

foi de 3271, o que mantém a cida-
de em primeiro lugar no estado. 
Em segundo lugar está a cidade de 
Patrocínio, com 1904 contratações 
formais - 42% menos do que a pri-
meira colocada.

Os registros do CAGED ainda 
apontam que, das carteiras assi-
nadas em Nova Serrana no perío-
do, 99% (3243) são da indústria de 
transformação. O saldo, apesar de 
positivo, mostra involução nas con-

tratações no município: no primeiro 
trimestre do ano, Nova Serrana foi 
a terceira cidade do país com maior 
número de contratações e, até 31 
de junho, ocupava o sexto lugar 
nacional.

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 Sindinova recebeu no dia 11 de 
agosto, o secretário de Estado 
de Fazenda de Minas Gerais, José 

Afonso Bicalho, para conhecer as instala-
ções da entidade e dialogar sobre ques-
tões relacionadas ao desenvolvimento 
econômico do polo calçadista de Nova 
Serrana. “Estou aqui pela importância da 
cidade, que se desenvolveu em grande 
parte por iniciativa própria dos empresá-

rios e esforço da comunidade. Nova Ser-
rana é uma grande riqueza para Minas 
Gerais”, afirma o secretário. Também es-
tiveram presentes no encontro o prefeito 
de Nova Serrana, Joel Martins, e o depu-
tado estadual Fábio Avelar (PT do B/MG).

Bicalho anunciou a continuidade 
da alíquota de ICMS em 2% para a produ-
ção de calçados. O percentual tem prorro-
gação até 2018 e, até lá, o secretário com-

ICMS A 2% SE MANTÉM ATÉ 2018
Em visita ao Sindinova, secretário de Estado de Fazenda fez o anúncio oficial

prometeu-se em dar total apoio ao polo 
calçadista de Nova Serrana, através da 
política de desenvolvimento econômico 
do governo do Estado. “Vamos atrair no-
vas empresas para Nova Serrana, princi-
palmente produtores de matérias-primas, 
para reduzir os custos dos fabricantes de 
calçados e aumentar a competitividade 
do que é fabricado aqui”, declara.

Em nome do Sindinova e dos fa-

bricantes do polo calçadista de Nova 
Serrana, o presidente da entidade, Pedro 
Gomes da Silva, agradeceu a presença 
do secretário. “É muito importante que o 
governo do Estado reconheça e colabo-
re com Nova Serrana. Somos um grande 
gerador de receita, emprego e desenvol-
vimento social, mas, para continuar nesse 
ritmo, nossos políticos precisam priorizar 
ações em prol de nossa causa”, finalizou.

DURANTE A VISITA AO SINDINOVA, O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, JOSÉ AFONSO BICALHO, ELOGIOU AS INICIATIVAS DA ENTIDADE EM PROL DO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA

ANTÔNIO AZEVEDO
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SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL DISCUTE AÇÕES 
CONTRA A VIOLÊNCIA NA REGIÃO

Na manhã do dia 15 de agosto, o 
Sindinova recebeu a visita do se-
cretário de Estado de Defesa So-

cial, Sérgio Barboza, para tratar sobre as 
questões da violência em Nova Serrana e 
municípios vizinhos. Também estiveram 
presentes a diretora do Núcleo de Implan-
tação e Gestão de Unidades de Prevenção 

Social à Criminalidade do Estado, Andre-
za Gomes e o superintendente de Gestão 
das Medidas de Privação de Liberdade do 
Estado, Bernardino Soares de Oliveira. Das 
autoridades locais, estiveram presentes os 
prefeitos de Nova Serrana e Araújos, Joel 
Martins e Sônia Batista, o deputado esta-
dual Fábio Avelar (PTdoB/MG), o coman-

dante da Polícia Militar de Nova Serrana, 
Tenente Corenel Paulo Sérgio da Silva, e 
o delegado Regional da Polícia Civil, João 
Henrique Furtado.

Barboza apresentou um relató-
rio da criminalidade no município, bem 
como os programas já implantados no 
estado e que são possíveis de serem 

executados em Nova Serrana. Foi de-
batida, ainda, a construção do centro 
socioeducativo e de prevenção na an-
tiga cadeia. Outras ações como o tra-
balho integrado entre as Polícias Civil e 
Militar, além da elaboração de um plano 
de força-tarefa para a Polícia Civil, foram 
definidas.

JUNTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS, SÉRGIO BARBOZA (3º DA ESQ. P/ DIR.), AS AUTORIDADES PRESENTES DEFINIRAM PRAZOS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
EM NOVA SERRANA

ANTÔNIO AZEVEDO
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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.

REUNIÃO BIMESTRAL DA ABICALÇADOS
É SEDIADA PELO SINDINOVA

REPRESENTANTES DA ABICALÇADOS E DE SINDICATOS CALÇADISTAS ESTIVERAM NO SINDINOVA PARA DIS-
CUTIR TEMAS LIGADOS À CLASSE

No dia 15 de agosto, o Sindinova 
sediou a reunião bimestral da 
Associação Brasileira das Indús-

trias de Calçados (Abicalçados). Parti-
ciparam o presidente do Conselho e o 
presidente-executivo da entidade, Ros-
nei da Silva e Heitor Klein, o presidente 
do Sindicato da Indústria de Calçados 
de Franca, José Carlos Brigagão do 
Couto, o vice-presidente do Sindicato 
das Indústrias de Calçado e Vestuário 
de Birigui, Sérgio Gracia, o diretor do 
Sindicato da Indústria de Calçados de 
Jaú, Caetano Bianco Neto, e os direto-
res do Sindinova.

Na pauta, foram discutidas as 
implantações de licenças não-auto-
máticas para importação, o pedido de 
investigação de dumping nas importa-
ções de laminados sintéticos e propos-
tas para o anexo da NR-12. Para Klein, 
a reunião, que pela primeira vez é reali-
zada fora de Novo Hamburgo, tem por 
objetivo fortalecer a entidade e, por 
consequência, o setor calçadista nacio-
nal. “É importante nos aproximarmos 
das entidades de classe que defendem 
a indústria para que estas se fortale-
çam, pois são a base da cadeia pro-
dutiva”, finaliza o presidente-executivo.

ANTÔNIO AZEVEDO
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CONFERÊNCIA SÃO LUIZ GONZAGA DE NOVA SERRANA RECEBE DOAÇÃO 
DO SICOOB CREDIBOM EM AÇÃO DO DIA C

Ao resgatar pontos de seu cartão
você pode ser o contemplado premiado.

www.sicoobcard.com.br/resgatesurpresa
www.sicoobcredibom.com.br
(37) 3226.5030 | 3226.8030

Premiações 

de 
Agosto

Data Resgate

17/08/16
R$ 2.000,00
em créditos 
na fatura

Regra da premiação

0 17º que realizar um
resgate, de qualquer valor,

para créditos na fatura

24/08/16
R$ 2.000,00
em créditos 
na fatura

0 24º que realizar um
resgate, de qualquer valor,

para créditos na fatura

31/08/16
R$ 2.000,00
em créditos 
na fatura

0 31º que realizar um
resgate, de qualquer valor,

para créditos na fatura

Premiação

A Conferência São Luiz Gonzaga, integrante da Sociedade São 

Vicente de Paulo de Nova Serrana, recebeu neste dia 04 de Agosto 

(Quinta-feira) cestas de alimentos e uma contribuição no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) do Sicoob Credibom Nova Serrana. 

Estas doações serão repassadas para famílias de baixa renda que 

são assistidas pela conferência, a contribuição em dinheiro será 

revertida em remédios para as mesmas.
Os associados do Sicoob Credibom contribuiram voluntariamente 

com a doação de alimentos dentro da própria agência do Sicoob 

Credibom Nova Serrana.
Esta  é  mais  uma  ação  do  Dia  de  Cooperar.  O projeto acontece 

desde  2009,  e  este  ano  o  evento  oficial  aconteceu  no  dia  02  de  

julho de 2016, na Praça  da  Estação  em  Bom  Despacho  oferecendo 

vários  serviços  culturais  e  sociais para toda  a comunidade. O 

projeto  se  estende  com  ações  como  estas  por  todo  a  ano,  onde  o 

principal objetivo é beneficiar com trabalhos sociais toda a 

comunidade  onde  o  Sicoob  Credibom  está  inserido.

INFORME PUBLICITÁRIO



PG 8 22/08/2016 A 04/09/2016 – JORNAL SINDINOVA

18ª FENOVA É MARCADA POR OTIMISMO
E GRANDE MOVIMENTAÇÃO

Negociações realizadas nos três dias de feira superaram expectativas

Desde o primeiro dia, a 18ª Fenova 
surpreendeu os expositores, tanto 
pelo otimismo quanto pelo volume 

de visitantes. “Normalmente, o segundo dia 
de feira costuma ser mais tranquilo, mas 
nesta edição já abrimos na terça-feira com 
bastante movimento. Acredito que o nú-
mero de visitantes tenha sido maior do que 
a última feira”, comenta Rodrigo Martins, di-
retor da Marina Mello. A organização estima 
que houve um aumento significativo nas 
negociações, em comparação com a 17ª 
Fenova, realizada em fevereiro. “Ainda não 
recebemos os dados oficiais da empresa 
que realiza o credenciamento, mas vários 
expositores nos relataram bons volumes 
em visitação e também em vendas, com 
pedidos fechados para entrega até o início 
de 2017”, informa Edimar Góis, responsável 
pelo setor comercial da Fenova.

A marca Rubro participa da Fenova 
desde a primeira edição. “A organização 
da feira é perfeita, não temos do que re-
clamar”, elogia Valéria Barbosa, vendedo-
ra da empresa, que destacou-se na feira 
ao expor os tênis monocolor, cuja cor da 
sola é a mesma do cabedal. Renata Al-
ves, proprietária da Ana Amaral, também 
comemora os resultados da 18ª Fenova. 
“A feira foi muito boa: tive vários pedidos 
fechados no estande e consegui novos 
contatos também. Sentimos que os clien-
tes estão mais animados para o mercado 
nos próximos meses”.

Quando o assunto é crise, os lojis-
tas também demonstram otimismo. Ri-
cardo do Espírito Santo das Dores, repre-
sentante de Belo Horizonte, já conhece a 
Fenova e tem boas expectativas pós-feira. 
“Todos têm que comprar um pouco para 
repor estoques. Acredito que, com isso, a 
economia cresça cerca de 30% até o fim 
do ano”, argumenta. Alexandre Said Ab-
dala, representante das lojas Isabel Ab-
dala e Samira Abdala, do Rio de Janeiro, 
considera os produtos expostos na Feno-
va bastante competitivos para seu negó-
cio. “Além da qualidade dos produtos ser 
sempre excelente, os fornecedores sabem 
negociar. Tenho sempre muita abertura 
e facilitação, com suporte pós-venda. O 
produto, quando chega à loja, sempre me 
surpreende. É colocar na vitrine e ter ven-
da certa, com crise ou sem crise!”, ressalta.

ABERTURA
O presidente do Sindinova, Pedro 

Gomes, ressaltou o empenho da entida-
de em realizar o evento, que se destaca 
nacionalmente por representar a qualida-
de dos produtos do Polo. “O esforço do 
Sindinova em realizar a Fenova se deve 
à participação de nossos associados nas 
atividades do sindicato. Graças a eles, bem 
como aos nossos parceiros FIEMG, SE-
BRAE e Prefeitura de Nova Serrana, temos 
um evento reconhecido como o maior do 
estado para o setor”, afirma o presidente. 
Gomes destacou, ainda, a comemoração 
de 25 anos da entidade. “Nestes 25 anos 
de existência, a 18ª Fenova é um presente 
para o Sindinova e para todos os fabrican-
tes do polo calçadista de Nova Serrana”. 
O presidente da FIEMG Regional Centro-
-Oeste, Afonso Gonzaga, presenteou o 
Sindinova com uma placa comemorativa 
e, em seu discurso, parabenizou a enti-
dade pelas conquistas. “O Sindinova tem 
prestado um enorme serviço, não ape-
nas para Nova Serrana, mas todo estado 
de Minas, contribuindo significativamente 
para o crescimento econômico e social da 
indústria mineira”. reforçou.

ECONOMIA
Ainda no ritmo do primeiro dia do 

evento, a quarta-feira, 17, na 18ª Fenova 
continuou com intensa movimentação e 
negócios. Marlivânia Rodrigues, proprietá-
ria da Lindíssima, manteve o otimismo do 
primeiro dia. “O comércio ainda está um 
pouco devagar e a economia bagunçada, 
mas percebo que esta edição da feira está 
mais movimentada e as pessoas estão 
aqui para comprar. Estou gostando dessa 
edição!”, comenta, satisfeita.

Falando em economia, a 18ª Fe-
nova destaca-se por proporcionar aos 
compradores a experiência de encontrar, 
em um só lugar, calçados para todos os 

públicos. Marilza de Paula Almeida, lojis-
ta da Belo Oriente, de Belo Horizonte, já 
conhece a feira e vende calçados mascu-
linos e femininos, adultos e infantis. “Estou 
achando esta edição da feira excelente, 
tanto em modelos quanto em preços. Fiz 
bons negócios, tanto com os expositores 
que já conheço quanto com marcas no-
vas”, declara. Já Cibele Flores, represen-
tante do Grupo Nadera, do Rio Grande do 
Sul, visita a Fenova pela primeira vez. A 
compradora, cuja empresa vende calça-
dos e confecção, se surpreendeu. “A feira 
está bem interessante. Tem bastante coi-
sa boa e com bons preços. Há muita coisa 
diferente do que vi na feira de Gramado, 
por exemplo. É possível fazer ótimos ne-
gócios aqui”, afirma.

NOVIDADES
Entre as marcas participantes da 

18ª Fenova, destacaram-se novos exposi-
tores que apostaram no evento como for-
ma de buscar resultados diferentes para 
a empresa. Uma delas é a Pacelle Cris, 
confecção de camisas masculinas, femi-
ninas e infantis. Apesar de ser de um seg-
mento diferente do proposto pelo evento, 
a estratégia de participar da Fenova deu 
resultados. “Estamos vendo muitas em-
presas se fechando em função da crise, 
mas muito mais por não pensarem em 
estratégias diferentes. A Pacelle Cris está 
buscando novos caminhos e estamos na 
Fenova para captar novos clientes e ex-
pandir nosso negócio. Por trabalharmos 
com confecção, que é um produto dife-
rente do que a feira expõe, tivemos um 
bom número de visitas e contatos”, infor-
ma Sidianara da Silva Amaral, responsável 
pelo setor comercial da marca.

Já no primeiro dia de feira, a Ámery 
Shoes também percebeu resultados. “É a pri-
meira vez que expomos e a feira está aten-
dendo nossas expectativas já no primeiro dia, 
pois já fizemos muitos contatos e fechamos 
pedidos”, explica a empresária Natália Fernan-
da, proprietária da marca. A vendedora Mara 
Núbia, da marca Lays Cândida, surpreendeu-se 
com o número de visitas e negócios fechados 
durante a feira. “O retorno foi maior do que 
esperávamos. Por ser a primeira edição que 
participamos, tivemos um pouco de medo, 
mas estamos vendendo muito e os visitantes 
estão gostando bastante do nosso trabalho”, 
comemora. O empresário André Costa, pro-
prietário da Das Top, captou novos clientes 
durante a feira. “Já estava com boas expec-
tativas e a feira me surpreendeu. Como não 
tinha muito contato com clientes menores e 
representantes, expor na Fenova me abriu no-
vos mercados. Foi super positiva e certamente 
estaremos na próxima edição”, declara Costa.

A Fenova se consolida como fomen-
tadora do desenvolvimento do polo calça-
dista de Nova Serrana. Em sua 18ª edição, 
tem a responsabilidade de oferecer aos lo-
jistas que a visitam o que há de melhor em 
termos de calçados. E, para os empresários, 
apresenta-se como forma de fortalecimen-
to de marca e produtos. “A feira superou to-
das as nossas expectativas. Estamos muito 
felizes pela adesão dos empresários, por 
acreditarem na iniciativa e por trabalharem 
junto ao Sindinova para mostrar ao restante 
do país que é possível superar a crise. Es-
peramos, em fevereiro de 2017, uma feira 
ainda maior, com novos estandes e mais 
compradores”, finalizou Pedro Gomes da 
Silva, presidente do Sindinova.

A 19ª Fenova já tem data marca-
da: será de 13 a 15 de fevereiro de 2017 e 
apresentará as coleções outono-inverno 
2017. Agende-se!

OS ESTANDES E CORREDORES DA 18ª FENOVA ESTIVERAM BASTANTE MOVIMENTADOS NOS TRÊS DIAS DO EVENTO

O PRESIDENTE DA FIEMG REGIONAL CENTRO-O-
ESTE, AFONSO GONZAGA, PRESTOU HOMENAGEM 
AOS 25 ANOS DO SINDINOVA

MESMO NÃO FABRICANDO CALÇADOS, A PACELLE 
CRIS EXPÔS SUA LINHA DE CAMISAS NA 18ª FENOVA 
E GARANTIU NEGÓCIOS PARA OS PRÓXIMOS MESES

OS NEGÓCIOS REALIZADOS DURANTE A 18ª FENOVA GA-
RANTIRÃO ESTOQUES RENOVADOS ATÉ O INÍCIO DE 2017

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA
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Você não tem tempo a perder.

Agende já sua prova: 
faculdadepitagoras.com.br

Vestibular Agendado 2016

ESTUDE JÁ

NADA AGORA*

*Consulte as condições de elegibilidade e disponibilidade para esta oferta no site www.vestibularja.com.br/regulamentos. 
**Bolsas com vagas limitadas consulte condições na unidade. 

E ainda ganhe 
bolsa de 50%
Vagas limitadas.

**

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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No dia 19 foi lançada a Semana do 
Calçado, que ocorrerá de 17 a 20 
de outubro. O evento é uma inicia-

tiva do IBTeC e Sebrae, em parceria com 
a Assintecal e Abicalçados, e visa promo-
ver a competitividade e sustentabilidade 
setorial, trazendo temáticas como ino-
vação, sustentabilidade e novas tecnolo-
gias, como forma de se repensar a matriz 
produtiva, quebrando paradigmas e bus-
cando soluções para superar as lacunas 
tecnológicas ainda existentes.

Nesta semana, diversas ações 
ocorrerão por meio de um esforço con-
junto das entidades governamentais, en-
tidades de classe, setor produtivo, cadeia 
de fornecimento e empresas de base tec-
nológica, com foco na discussão, oxige-

Serão quase trinta cidades em mais de 
vinte Estados do Brasil que receberão 
palestras, pesquisa de inspirações e 

referências de moda para desenvolvimen-
to de materiais inovadores para a estação 
quente de 2018. Por trás, diversas empre-
sas e uma equipe de consultores de design, 
moda e comportamento de consumo.

Este é o Conexão Inspiramais, um 
ciclo que tem início em 31 de agosto e 
culmina no Inspiramais – Salão de Design 
e Inovação de Componentes, em janeiro 
de 2017, levando para os principais polos 
têxteis e calçadistas a pesquisa do Fórum 
de Inspirações.

Esta pesquisa conta com a coor-

ENTIDADES SETORIAIS LANÇAM A SEMANA DO CALÇADO

A SEMANA DO CALÇADO É UMA INICIATIVA DO IBTEC E SEBRAE, EM PARCERIA COM A ASSINTECAL E ABICALÇADOS

LUIS VIEIRA

CONEXÃO INSPIRAMAIS É O NOVO NOME DO CICLO
DE PALESTRAS QUE APRESENTA O FÓRUM DE INSPIRAÇÕES

Evento percorrerá o Brasil com inspirações e informações de moda para o Verão 2018

nação, geração de inovações e difusão de 
novas tecnologias.

Durante o lançamento, o presiden-
te do IBTeC, Paulo Griebler, destacou a 
importância de um evento conjunto para 
as entidades do setor que, historicamen-
te, trabalham de forma harmoniosa. “As 
parcerias são extremamente importantes. 
Neste momento econômico que estamos 
vivendo, o setor não vem medindo esfor-
ços para apoiar as empresas”, salientou, 
destacando: “Somos o terceiro maior pro-
dutor mundial de calçados, precisamos de 
uma injeção de ânimo”.

A superintendente da Assintecal, 
Ilse Guimarães, enfatizou que este é o 
momento de união, de “buscar nas di-
vergências os pontos comuns”. “Todos os 

denação do estilista Walter Rodrigues, que 
explica: “O Conexão Inspiramais é um ciclo 
que tem início com a pesquisa de inspira-
ções e moda. Esta pesquisa é desenvolvida 
com as empresas participantes do proje-
to Fórum de Inspirações. A finalidade do 
projeto é promover o desenvolvimento de 
materiais inovadores que tenham a capaci-
dade de transmitir valores essenciais e ver-
dadeiros ao consumidor, algo fundamental 
para que as empresas obtenham sucesso”.

Para isso acontecer, o projeto conta 
com uma equipe de profissionais ampla-
mente capacitados em suas áreas de atua-
ção, que realizam consultorias com a finali-
dade de orientar as empresas participantes 

elos da cadeia fazem diferença no final. 
Temos que deixar de lado a síndrome de 
que somos menos, não ficar somente nas 
queixas, mas, sim buscar soluções”, dis-
se. Ilse ainda sublinhou que o posiciona-
mento da entidade é de atingir de fato as 
empresas, não ficar somente no campo 
teórico. “O nosso design hoje já está em 
um nível extremamente elevado, aceito 
internacionalmente. Agora estamos bus-
cando como direcionamento a inovação e 
a sustentabilidade”, frisou.

O presidente-executivo da Abi-
calçados, Heitor Klein, falou sobre a im-
portância da competitividade em mo-
mentos adversos como o que vivemos 
atualmente. “A competitividade é mais 
do que um objetivo, é um imperativo. 

do projeto para o desenvolvimento de pro-
dutos que contenham elementos únicos 
e ao mesmo tempo globais, dessa forma, 
tornando-as mais competitivas no mercado.

Os materiais desenvolvidos com 
as empresas participantes são lançados 

Temos empresas em estágios bastante 
avançados, mas isso, infelizmente, não 
é a média do setor. É nossa obrigação 
motivar e fazer o impossível para que os 
empresários tenham impulso para buscar 
avanços que garantam maior produtivi-
dade”, disse.

O gerente Regional Vale do Sinos, 
Caí e Paranhana do Sebrae/RS, Marco Co-
petti, frisou que a iniciativa vem ao encon-
tro de um clamor do setor. “As entidades 
setoriais são protagonistas, possuem um 
arcabouço de resultados importante para 
o setor e têm o desafio de manter esta 
importante cadeia”, salientou. Inscrições, 
programação e mais informações em 
www.semanadocalcado.com.br.

Fonte: Assintecal

no Inspiramais, com a próxima edição nos 
dias 16 e 17 de janeiro, em São Paulo. Até 
lá, o Conexão Inspiramais percorre o Bra-
sil, apresentando estas inspirações e infor-
mações de moda.

Fonte: Assintecal
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As Marcas existem há séculos. Já no 
antigo Egito, os fabricantes de tijo-
los colocavam símbolos em seus 

produtos para identificá-los. Na Europa 
medieval, as associações de comércio 
usavam “Marca” para assegurar ao consu-
midor uma qualidade consistente e obter 
proteção legal para o fabricante.

As Marcas registradas surgiram no 
século XVI. Os escoceses destiladores de 
uísque embarcavam produtos em barris 
de madeira com o nome do fabricante 
marcado a fogo em sua parte superior. 

No século XVIII, o conceito de Mar-
ca evoluiu. Os nomes de gravuras de ani-
mais, lugares, origens e pessoas famosas 
assumiram, em várias situações, os no-
mes de produtores. O novo propósito era 
associar o nome de algum símbolo ou ar-
tista com a Marca. Fabricantes desejavam 
tornar tanto os produtos como as Marcas 
mais fáceis de serem identificados e lem-
brados pelos clientes, diferenciando-os da 
concorrência.

No século XIX, a Marca foi usada 
para aumentar o valor percebido do pro-
duto por meio de associações.

to de vantagem diferencial, na definição 
de Marca, significa que o consumidor tem 
uma razão para preferir uma Marca em 
relação às suas concorrentes. É o conjun-
to de associações positivas que a diferen-
ciam dos concorrentes. O termo susten-
tável significa que ela precisa se manter 
ao longo do tempo e que não seja facil-
mente reproduzida pelo concorrente. Para 
ser patrimônio, a Marca precisa ter uma 
vantagem diferencial sustentável. 

A Marca pode ser de indústria, 
quando usada pelo fabricante para identi-
ficar seu produto, de comércio ou de ser-
viços. Pode consistir em nomes, palavras, 
expressões, monogramas, emblemas, 
figuras, desenhos e/ou rótulos. Pode ser 
nominal ou verbal, emblemática ou figu-
rativa, mista ou complexa.

As Marcas podem ainda ser de-
finidas na perspectiva da empresa e do 
consumidor. Na primeira, a marca pode 
ser vista como um conjunto de atributos; 
na segunda, ela é uma promessa que cria 
expectativas de benefícios.

Os consumidores são fiéis às Mar-
cas não aos produtos. Um produto sem 

A partir do século XX, a Marca pas-
sa a apresentar elementos mais objetivos 
para a sua escolha. A maioria das empre-
sas consideradas nesse período procurava 
associar nomes pessoais ou toponímicos 
(nomes próprios de lugares) aos tipos de 
produtos que fabricavam ou aos proces-
sos produtivos que utilizavam ou, ainda, 
a uma combinação dessas alternativas. 
Assim, a Marca, na perspectiva mercado-
lógica, isto é, buscando sua própria iden-
tidade, foi gradualmente ocupando seu 
espaço.

MAS, COMO PODEMOS DEFINIR “MARCA”?
Segundo Kotler, um dos principais 

gurus do Marketing, “Marca é um nome, 
termo, signo, símbolo ou design, distinto 
ou combinado com a função de identifi-
car a promessa de benefícios, associada a 
bens e serviços, que aumenta o valor de 
um produto além de seu propósito fun-
cional, tendo uma vantagem diferencial 
sustentável”.

A promessa de benefício é o que 
diferencia a Marca do produto e a coloca 
na perspectiva do consumidor. O concei-

Marca participa no mercado como uma 
commodity, ou seja, não possui qualquer 
valor agregado, o que faz com o mesmo 
só seja escolhido com base em sua utili-
zação e por seu preço. Isto acaba criando 
uma armadilha para seu fabricante, uma 
vez que seu produto poderá ser facilmen-
te substituído por um outro de menor 
preço e/ou mantêm o foco da empresa 
no controle de custos, o que inviabiliza 
novos investimentos, e traz baixos retor-
nos sobre o capital investido.  

Portanto, a construção de Marca 
torna-se essencial para a empresa que 
busca ocupar um espaço distinto no mer-
cado e maiores margens de lucro. So-
mente com Marcas fortes, as empresas 
terão condições de sobreviver e crescer 
no longo prazo, visto que elas proporcio-
nam prestígio e distinção, os clientes valo-
rizam e pagam o que é cobrado por elas 
e que mais cresce a concorrência do que 
o mercado.

Você possui “Marca” ou apenas um 
nome? Pense nisso!

Um grande abraço e até a próxima 
edição!

VOCÊ SABE O QUE SÃO MARCAS? 

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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