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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

O polo calçadista de Nova Serrana 
tem ganhado cada vez mais força 
e notoriedade em função de seus 

resultados. Depois de encerrar 2016 como 
o primeiro polo calçadista em contrata-
ções, Nova Serrana iniciou 2017 com saldo 
positivo no CAGED: em janeiro e fevereiro, 
foram abertos 2725 novos postos de tra-
balho pela indústria de calçados, 10,68% 

a mais que o mesmo período em 2016. 
Além disso, a arrecadação de ICMS no 
município foi 37% maior em 2016, o que 
equivale a mais de R$ 23 milhões.

Neste cenário, Nova Serrana se 
afirma como terra de oportunidades para 
os empresários locais e investidores em 
potencial. Aproveitando a ocasião, o Sin-
dinova realiza, durante o mês de agosto, 

a 20ª Fenova e a 11ª Febrac. A Fenova, 
que apresentará as tendências da moda 
primavera verão 2018, já conta com 60% 
dos estandes fechados até o momento. 
Já a Febrac, feira bianual de máquinas e 
componentes para calçados, proporcio-
nará aos industriais do polo calçadista de 
Nova Serrana a atualização de seu par-
que fabril.

No dia 18 de março, os diretores e 
colaboradores do Sindinova se reu-
niram na sede da entidade para en-

cerrarem o planejamento estratégico de 
2016 e traçarem as metas de 2017. Além 
dos objetivos para o ano, foram definidas 
diretrizes para o período de cinco anos, 
que nortearão os trabalhos do sindicato 
junto ao polo calçadista de Nova Serrana. 
“O planejamento estratégico nos possibi-
lita trabalhar de maneira objetiva na de-
finiçao das ações do sindicato, gerando 
impacto positivo e eficaz em nosso setor 
calçadista”, afirma Pedro Gomes da Silva, 
presidente do Sindinova.

O consultor Vincent Dubois orien-
tou os presentes nas estratégias esco-
lhidas. Segundo ele, reunir-se para a 
elaboração do planejamento estratégico 
fortalece todas as esferas envolvidas. “O 

planejamento estratégico é uma forma 
de compartilhar entre os empresários que 
participam da diretoria e os colaboradores 
do Sindinova uma visão do que deve ser 
feito, alinhando ações e estratégias para 
que, ao longo de 2017, cada um saiba o 
que deve fazer e o que tais ações repre-
sentam para o desenvolvimento do polo 
calçadista”, explica.

VISITA
Na mesma data, o Tenente Coronel 

Wemerson Pimenta, comandante do 60º 
Batalhão de Polícia Militar de Nova Serra-
na, visitou o Sindinova. Há 30 dias lideran-
do o batalhão, o militar apresentou-se aos 
diretores e garantiu a promoção de mais 
ações táticas na cidade e parceria estreita 
com o sindicato. “O Sindinova representa 
um segmento muito importante da socie-

dade de Nova Serrana. A população do 
município é de bem e nosso trabalho terá 
foco na atenção ao cidadão, minimizan-
do ao máximo a atuação de criminosos”, 
pontuou Pimenta.

SINDINOVA REALIZA PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO PARA 2017

DESENVOLVIMENTO DE FICHA TÉCNICA

PRÉ-REQUISITO: Pacote Office nível usuário
INSTRUTOR: Anthony Soares Gontijo

Local dos cursos: SENAI Nova Serrana CFP Geny José Ferreira

Informações: (37) 3228-8500 | cursos@sindinova.com.br

C U R S O

Data: 17/04/2017 a 05/05/2017 - Horário: das 18h30 às 22h30

Carga horaria: 45 horas

Investimento para associado Sindinova: 2X R$ 150,00 = R$ 300,00

Investimento para não associado: 2X R$ 200,00 = R$ 400,00

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO

O curso de Desenvolvimento de Ficha Técnica torna o profissional apto a elaborar o detalhamento de cada 
produto fabricado, prever compras de insumos e evitar desperdícios. Além disso, com a ficha técnica, a empresa 
se regulamenta com as normas do Bloco K.

CONTEÚDO DO CURSO: • Caracterização dos Materiais; • Determinação de consumos para todos os 
materiais e peças que compõe o calçado; • Descrição operacional

EM VISITA AO SINDINOVA, O TENENTE CORONEL 
WEMERSON PIMENTA GARANTIU MAIS AÇÕES TÁTI-
CAS PARA MINIMIZAR AÇÕES DE CRIMINOSOS

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA

GIRO SINDINOVA
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Visitantes em busca de novidades e tec-
nologia para seus negócios, e exposito-
res dispostos a apresentar suas inova-

ções a quem passou pelos pavilhões da Fenac. 
Esse foi o ritmo da 41ª Fimec, que aconteceu 
entre os dias 14 e 16 de março, em Novo Ham-
burgo. O evento reuniu um público qualificado 
de pessoas em busca de lançamentos de má-
quinas, componentes, couros e química para a 
indústria do calçado, bolsa e artefatos. A tec-
nologia para melhorar processos, aumentar a 
produtividade e tornar a indústria calçadista 
ainda mais competitiva foi um dos pontos de 
destaque da feira. “Nossa expectativa foi alcan-
çada nos três dias de Fimec, a quantidade de 
contatos feitos e efetivos foi bem maior que 
nos últimos tempos. Nos corredores foi pos-
sível perceber o otimismo dos expositores e 
a visitação qualificada de estrangeiros. Posso 
afirmar que esta feira está sendo a melhor Fi-
mec dos últimos tempos”, afirma do diretor-
-presidente da Fenac, Márcio Jung. A parceria 
reforçada com as entidades setoriais fez com 
que a Fimec incentivasse ainda mais a geração 
de negócios, através dos projetos Comprador, 
Rodadas de Negócios e FF Exchange.

Além dos produtos dos cerca de 500 
expositores, a Fimec também contou com ações 
de experiência, como a Fábrica Conceito, Estú-
dio Fimec e o Espaço Fimec Conteúdo. A Fábrica 
Conceito produziu durante três dias cerca de 5 
mil pares de calçados, apresentando tecnologia 
de ponta e novidades que reduzem os custos e 

aumentam a produtividade do setor calçadista. 
O projeto, realizado pela Fenac, o IBTeC e a Co-
elho Assessoria Empresarial é considerado uma 
vitrine para o expositor, já que as máquinas que 
estão nos estandes são colocadas em funcio-
namento na Fábrica. A iniciativa teve um inves-
timento de mais de R$ 3 milhões em máquinas 
colocadas pelos expositores.

Já o Estúdio Fimec trouxe uma expe-
riência única para o visitante, que imergiu no 
comportamento de consumo dos Essenciais, e 
pode conhecer materiais dos expositores com 
as características deste público e ainda custo-
mizar peças de acordo com essa temática e in-
teragir com o tema que visa a valorização das 
pequenas coisas e um comportamento menos 
consumista e mais consciente.

De forma inédita, a Fimec trouxe este 
ano um espaço para disseminação e compar-
tilhamento de conhecimento. O Espaço Fimec 
Conteúdo apresentou pocket palestras com in-
formações pertinentes ao setor, visando uma 
dinâmica rápida para conferir temas de interesse 
dos visitantes.

 
UMA SEMANA ANTES EM 2018 

A novidade para a próxima edição está 
relacionada à data do evento. Em 2018, a feira já 
está marcada para os dias 06, 07 e 08 de março, 
das 13 às 20 horas. A antecipação de alguns dias 
se deu após inúmeros debates com entidades, 
análise de pesquisa realizada com expositores e 
visitantes e definida em reunião do conselho de 

41ª FIMEC ENCERRA COM VISITAÇÃO
QUALIFICADA E BONS NEGÓCIOS

Edição de 2018 já tem data marcada
administração da Fenac. O objetivo da mudan-
ça foi adequar o evento ao calendário de feiras 
nacionais e internacionais do setor, garantin-
do assim que a feira não coincida com outros 
eventos da cadeia coureiro-calçadista, e receba 
o público qualificado que já vem recebendo em 
outras edições.

  
EXPOSITORES E VISITANTES

APROVAM A FIMEC
A 41ª edição da Fimec contou com visi-

tação qualificada e expositores satisfeitos com 
os negócios realizados durante o evento. Quem 
expôs pode apresentar as novidades para cen-
tenas de visitantes, já quem veio em busca de 
novos produtos, materiais, equipamentos, siste-
mas de produção e maquinário, saiu satisfeito 
com as novidades apresentadas.

 “Buscamos novos fornecedores e ma-
teriais, fazemos contato com nossos parceiros 
para ver o que eles têm de novidade e também 
buscamos outros fornecedores e parceiros para 
a marca. Sempre saio com novos fornecedores 
e negócios para a empresa”, comentou Pietra 
Strassburger Scheffel, designer da Petite Jolie. 
Para ela, a Fimec também é um espaço de ins-
piração para as novas coleções “sair do local de 
trabalho e participar de uma feira como a Fimec 
sempre faz com que tenhamos novas ideias e 
tragamos coisas diferentes para as próximas 
criações”, ressalta a designer.

Atuante no setor da indústria química, a 
Corium voltou a apostar na Fimec durante essa 

41ª edição. Depois de quatro anos sem expor 
na feira, a empresa voltou a participar e se diz 
surpresa com a visitação altamente qualificada. 
“Conseguimos abrir novos clientes e atender 
nossos atuais parceiros. Tivemos grande parti-
cipação de visitantes da América Latina, como 
Chile, Peru, Colômbia e Equador, o que identifi-
camos ser excelente para o nosso negócio. Em 
outros anos participei como visitante e vejo que 
esta edição contou com mais pessoas com real 
interesse de compra, o que é um fator extrema-
mente positivo”, afirma Cristiano Velho, repre-
sentante comercial da Corium Indústria Química. 

A Fimec (Feira Internacional de Couros, 
Produtos Químicos, Componentes, Máquinas 
e Equipamentos para Calçados e Curtumes) é 
um evento realizado pela Fenac e prefeitura de 
Novo Hamburgo, com patrocínio Transduarte e 
SICOOB Ecocredi, apoio Abrameq (Associação 
brasileira das indústrias e máquinas e equipa-
mentos para os setores do couro, calçado e 
afins), Assintecal (A Associação Brasileira de Em-
presas de Componentes para Couro, Calçados 
e Artefatos), CICB (Centro das Indústrias de Cur-
tumes do Brasil) e Abicalçados. O evento conta 
com apoio institucional da ABQTIC (Associação 
brasileira dos químicos e técnicos da indústria do 
couro), IBTeC (Instituto Brasileiro de Tecnologia 
do Couro, Calçado e Artefatos), ACI NH/CB/EV  
(Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Ve-
lha) e AICSul (Associação das Indústrias de Cur-
tume do Rio Grande do Sul).
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Com pesquisas, olhos 
atentos e visão empre-
sarial, buscamos novas 
tecnologias para agregar 
ainda mais valor ao setor. 
Entre em contato para con-
hecer a cartela de cores do 
Composto de TR e muito 
mais novidades. Max Ter-
moplásticos, o melhor em 

Composto de TR.

NOVA SERRANA COMEÇA 2017 COM CRESCIMENTO

NOS DOIS PRIMEIROS MESES DE 2017, A INDÚSTRIA CALÇADISTA DE NOVA SERRANA CONTRATOU 10,68% A MAIS QUE O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR.

ERA PROPAGANDA

Nova Serrana tem ficado cada vez 
mais conhecida nacionalmente 
por sua competitividade e geração 

de resultados. Em 2016, o município foi 
o primeiro polo calçadista nacional em 
número de contratações, sendo o quarto 
município no país e o primeiro no estado. 
Os primeiros dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED) 
em 2017 mostram que esta realidade 
se mantém: nos dois primeiros meses 

do ano, o município gerou 2979 novos 
postos de trabalho. Destes, 2725 são da 
indústria calçadista – 10,68% a mais que 
o mesmo período em 2016.

Outro saldo positivo para Nova 
Serrana foi a arrecadação do Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). Segundo a Arrecadação Fazen-
dária, o município arrecadou, em 2016, 
R$ 86.973.676,90 de ICMS aos cofres 
públicos. Comparado com 2015, a arre-

cadação teve aumento de 37%: naquele 
ano, foram arrecadados R$ 63.383.613,63 
para o estado. “São números assim que 
comprovam que Nova Serrana é um polo 
competitivo e apto a gerar desenvolvi-
mento para Minas Gerais. Nossas indús-
trias se engajam e, com crise ou sem 
crise, buscam se aprimorar e oferecer 
produtos cada vez melhores”, argumenta 
o presidente do Sindinova, Pedro Gomes 
da Silva.

Vale ressaltar que, em Minas Ge-
rais, o imposto é de 2% para a produ-
ção de calçados e que tal percentual é 
praticado sob o Regime Especial de Tri-
butação (RET). O percentual teve prazo 
de vigência prorrogado pelo governo do 
Estado para até 2018 e divulgado oficial-
mente pelo secretário de Estado de Fa-
zenda de Minas Gerais, José Afonso Bi-
calho, em visita ao Sindinova em agosto 
de 2016.
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A queda na produção e no empre-
go na passagem de janeiro para fevereiro 
foi menos intensa do que a registrada em 
2016. O índice de evolução da produção 
registrou 44,4 pontos em fevereiro ante 
42,2 pontos no ano passado.  O indica-
dor de número de empregados ficou em 
45,9 pontos no mês passado frente a 42,8 
pontos em fevereiro de 2016. Indicadores 
abaixo de 50 pontos sinalizam queda na 
produção e no emprego e, quanto mais 
próxima da linha dos 50 pontos, menor e 
menos disseminada é a retração.

A indústria operou, em média, com 
63% da capacidade instalada em fevereiro 
e está nesse patamar desde dezembro de 
2016. Além disso, a utilização da capacida-
de instalada (UCI) está cinco pontos per-
centuais abaixo da média histórica para o 
mês, na série iniciada em 2011. O índice de 
UCI efetiva-usual registrou 37,7 pontos e se 
mantém bem abaixo da linha dos 50 pon-
tos, sinalizando baixa atividade industrial.

Os estoques também caíram no 
mês passado, mas mantiveram-se prati-
camente dentro do planejado pelas em-
presas, com indicadores próximos dos 50 

pontos. O índice de evolução dos estoques 
ficou em 49,4 pontos e o índice de estoque 
efetivo-planejado assinalou 50,1 pontos.

INVESTIMENTOS
Depois de 10 meses seguidos de 

crescimento no índice de intenção de in-
vestimentos, o indicador teve leve recuo na 
comparação com fevereiro e marcou 46,6 
pontos em março. Na comparação com o 

mesmo mês do ano passado, o indicador 
está 7,2 pontos maior. Isso mostra maior 
propensão dos empresários a investir.

Esta edição da Sondagem Indus-
trial foi feita de 2 a 14 de março com 2.437 
empresas em todo o país. Dessas, 984 
são pequenas, 885 são médias e 568 são 
de grande porte.

Fonte: Agência CNI de notícias

Apesar do fraco desempenho da in-
dústria, os empresários estão oti-
mistas. Em março, o índice de ex-

pectativas sobre a demanda registrou 54,7 
pontos, sobre a quantidade exportada 
assinalou 52,5 pontos e sobre as compras 
de matéria-prima foi de 52,2 pontos. Os 
industriais se mantém pessimistas apenas 
em relação ao emprego, cujo indicador fi-
cou abaixo dos 50 pontos, em 48 pontos. 
As informações são da pesquisa Sonda-
gem Industrial, divulgada pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-
-feira (21). Os indicadores variam de zero 
a cem. Acima dos 50 pontos, sinalizam 
expectativas positivas e, abaixo, negativas.

De acordo com o economista da 
CNI Marcelo Azevedo, entre os fatores que 
explicam a melhora no otimismo do em-
presariado está a inflação sob controle e 
as quedas mais acentuadas na taxa bási-
ca de juros. “Além disso, há no Congresso 
Nacional uma agenda de reformas, como 
a Tributária, a Trabalhista e a Previdênci-
ária, que também reanima os industriais, 
ainda que seus efeitos sejam de longo 
prazo”, declara Azevedo.

EXPECTATIVAS DOS INDUSTRIAIS SÃO POSITIVAS
MESMO COM PRODUÇÃO EM QUEDA

Sondagem Industrial da CNI mostra redução na produção e emprego menos intensa em fevereiro. Empresários estão 
otimistas sobre a demanda, as exportações e as compras de matérias-primas
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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.

EM CLIMA DE OPORTUNIDADE PARA O
SETOR, SINDINOVA LANÇA 11ª FEBRAC

ALAVANCADA PELOS RESULTADOS DO POLO CALÇADISTA EM 2016, A FEIRA DE MÁQUINAS E COMPONENTES PARA CALÇADOS É LANÇADA EM CLIMA DE OPORTUNIDADE PARA O SETOR

ARQUIVO SINDINOVA

O Sindinova realizou no dia 23 de 
março, em sua sede, o coquetel 
de lançamento da 11ª Febrac. O 

evento contou com a presença de em-
presários do polo calçadista, autoridades 
e parceiros. Ao dar as boas vindas aos 
convidados, o presidente do Sindinova, 
Pedro Gomes da Silva, afirmou ser a hora 
de despertar nos fabricantes de máquinas 
e componentes para calçados o interes-
se em investir no polo. “Sem vocês não 
teríamos tanto acesso às tecnologias que 
engrandecem nosso polo. A economia 
começa a se movimentar e planejamos 
uma feira completamente diferente de 
tudo o que já fizemos. Esperamos que as 
indústrias de calçados de Nova Serrana 
possam retribuir o investimento, presti-
giando os expositores na hora de adequar 
seu maquinário”, argumenta Silva.

O presidente mencionou os resulta-
dos conquistados no município em 2016, que 
favorecem o investimento. “Estes resultados 
precisam ser motivo de orgulho para nosso 
povo e de nossos políticos, pois mostram o 
potencial de nossa cidade e a nossa vonta-
de de crescer”, enfatizou. No ano passado, 
Nova Serrana foi o primeiro polo calçadista 
do país em número de contratações e arre-
cadou mais de R$ 86 milhões em ICMS aos 
cofres públicos. Já no primeiro bimestre de 
2017, o município registra no Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (CAGED) 
2725 novos postos de trabalho na indústria 

calçadista, 10,68% a mais que o mesmo pe-
ríodo em 2016.

Presente no coquetel de lança-
mento da 11ª Febrac, o prefeito de Nova 
Serrana, Euzébio Lago, comentou sobre 
a reunião que teve com os ministros do 
Meio Ambiente e do Trabalho, Sarney Fi-
lho e Ronaldo Nogueira, respectivamen-
te, no dia 22. “Nossa missão é gritar aos 
quatro cantos do Brasil e do mundo que 
Nova Serrana é diferenciada e renasce a 
cada dia, com poder de mutação para se 
adequar e inovar sempre que necessário. 
Vale a pena acreditar em Nova Serrana e 
investir nessa cidade”, argumentou Lago.

CONDIÇÕES ESPECIAIS
No mercado há 34 anos, a Leder 

Representações participa da Febrac des-
de a primeira edição, realizada em 2002. 
“Além de apresentarmos as novidades, 
temos o apoio do Sindinova e das empre-

sas representadas e isso nos traz muitos 
resultados. Costumamos expor em ou-
tras feiras, mas aqui é o nosso espaço”, 
garante Júlio César Moraes, proprietário 
da empresa. Para Adriano Paulo Horário 
Rodrigues, proprietário da Ivomaq, Nova 
Serrana é uma praça importante e vale o 
investimento. “Percebemos que a cidade 
tem um perfil vanguardista para tecno-
logia: o investimento em novos equipa-
mentos é bem maior aqui do que em ou-
tras praças”, explica Rodrigues.

A Pereira Neto Representa-
ções, que representa as marcas Tellaio, 
Baxmann e Induma, já expõe na Febrac 
e seu proprietário, Horácio Neto, acredita 
ser o momento ideal para investir na feira. 
“Temos ouvido falar muito de crise e re-
cessão, mas precisamos parar de pensar 
de forma negativa e trabalhar. Nova Ser-
rana é um lugar de oportunidades e quem 
se apresenta ao mercado tem resultados. 
As expectativas são ótimas, por temos 
grandes oportunidades de crescimento 
junto aos novos fabricantes que têm sur-
gido”, afirma o empresário.

Para a 11ª edição da Febrac, o Sin-
dinova preocupa-se em valorizar as em-
presas de Nova Serrana, que são muitas e 
que foram surgindo ao longo dos anos em 
função da necessidade do mercado. A en-
tidade oferece 25% de desconto aos seus 
associados no metro quadrado do estan-
de, cujo valor pode ser dividido em até 

cinco parcelas até a data da feira. “Somen-
te em Nova Serrana, somos 814 empresas 
ligadas diretamente ao setor calçadista. A 
Febrac é uma oportunidade de ouro para 
os investidores, pois os fabricantes querem 
e precisam atualizar seu parque fabril, mas 
nem todos conseguem visitar grandes fei-
ras”, afirma Edimar Góis, responsável pelo 
setor comercial do Sindinova.

PRESENÇAS CONFIRMADAS
A 11ª Febrac contará com a presen-

ça da Associação Brasileira das Indústrias 
de Máquinas e Equipamentos para os Se-
tores do Couro, Calçados e Afins (Abra-
meq), que trará para seu estande um 
grupo de 20 empresas associadas. Outra 
entidade confirmada é a Associação Bra-
sileira de Empresas de Componentes para 
Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), 
apresentando componentes produzidos 
pelas empresas associadas. Outras em-
presas com participação confirmada são 
a Openfield e a Tecnomaq. A Openfield 
possui 15 anos de atuação no mercado 
e é especializada em sintéticos e camur-
ças. Já a Tecnomaq atua na fabricação de 
máquinas e equipamentos para o setor de 
couros, calçados e afins.

A Febrac é organizada a cada dois 
anos. Em 2017, a 11ª edição da Feira de 
Máquinas e Componentes para Calçados 
será entre os dias 29 e 31 de agosto, no 
Centro de Convenções de Nova Serrana.

PARA O PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES 
DA SILVA, OS RESULTADOS DE NOVA SERRANA EM 
2016 CRIAM OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA 
OS INVESTIDORES DA FEBRAC.

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA
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pague metade

no dobro do tempo,
sem juros.

Financie seu curso e

da mensalidade

ve s ti b ul a r  2 0 1 7

Inscreva-se: 
una.br/concurso
(37) 3521-9550

A Una chegou a Nova Serrana. 

Cursos: 
Administração | Ciências Contábeis
Gestão de RH (graduação tecnológica)  | Pedagogia

Sala de 
Aprendizagem Ativa
e projeto acadêmico inovador

Garantia de estudo
Estude até 5 meses sem pagar 
em caso de perda de emprego
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MULHERES IMPULSIONAM O VAREJO

ESTRATÉGIAS ESSENCIAIS PARA VENCER
OS CONCORRENTES

Antes de entrar numa briga de Davi 
e Golias, empreendedores devem 
ter certeza de que sabem o que 

estão fazendo e quem é o concorren-
te. Grandes empresas têm um enorme 
capital de giro, estrutura administrativa, 
investidores de peso, uma ampla base 
de clientes e relacionamento privilegiado 
com fornecedores. Para quebrar um po-
derio dessa magnitude, é necessário ter 
mais do que ousadia. A seguir, ensina-
mos como lidar com a concorrência.

1. SAIBA RECONHECER E APROVEI-
TAR SEUS PONTOS FORTES

Pequenos negócios têm algumas 
vantagens inerentes, independente do 
mercado onde atuam, como velocidade 
de mudança, capacidade de inovação, 
foco em uma solução única e foco em 

um público único. Portanto, seja qual for 
o setor, é necessário que o empreende-
dor esteja consciente de que essas são 
suas poucas – e valiosas – vantagens. E 
ele não tem muita munição.

2. PROCURE UM NICHO
DE MERCADO PEQUENO
Querer atender a todo tipo de 

cliente logo de cara pode não ser a me-
lhor estratégia para uma empresa pe-
quena. Lembre-se, você tem pouco 
poder de fogo e precisa mirar bem. Um 
nicho pequeno também requer um custo 
de entrada menor, uma proposta de va-
lor precisa e pouca concorrência. O ponto 
é fugir do confronto direto com as gran-
des empresas, o que levaria à derrota 
certa. Contudo, esse nicho deve atender 
a outro requisito fundamental.

O empreendedorismo feminino con-
quista um espaço cada vez mais 
amplo no mercado de trabalho e 

no mundo dos negócios, como no varejo. 
Estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e pequenas Empresas (Se-
brae), em 2015, revelou que entre 2003 e 
2013 o número de empresárias donas de 
negócios subiu 16% no país.

Para o presidente da Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 
Honório Pinheiro, o aumento da presen-
ça das empresárias no varejo fortalece o 
setor. “Não só o segmento lojista ganha 

sária Analice Carrer, o primeiro desafio da 
mulher é compreender que ela tem possi-
bilidades e oportunidades. “Dentro de cada 
mulher, há uma força que ela nem imagi-
na. Temos que nos preparar, buscar inova-
ção e estarmos atentas ao que acontece 
no mundo para trazermos para nossa re-
alidade e fazer a diferença nos processos, 
produtos e dentro das entidades”, afirma.

E as mulheres realmente estão 
mais preparadas. Dados do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 
mostram que, em 2005, elas eram 20% 
dos matriculados nos cursos técnicos da 

3. ESCOLHA UM NICHO COM PO-
TENCIAL DE RÁPIDO CRESCIMENTO

Escala. Se o nicho for pequeno e 
não apresenta condições de crescer, o 
empreendedor pode ficar preso, sem fa-
zer decolar o faturamento e à mercê de 
concorrentes. Se o mercado não tem po-
tencial de crescimento, a receita perma-
necerá limitada ao tamanho dele. A estra-
tégia do Oceano Azul ensina justamente 
a procurar um nicho e aproveitar uma 
demanda que os concorrentes não veem.

4. CONHEÇA A FUNDO ESSE
MERCADO E SUAS NECESSIDADES

Antes de lançar um produto ou 
abrir uma empresa, vale lembrar das 
perguntas básicas: quem é o seu públi-
co? Como você quer que ele consuma 
seus produtos? Quem são os distribui-

com o crescimento das mulheres à fren-
te dos negócios, mas ganham também 
os consumidores, com novos produtos e 
serviços diferenciados disponíveis no seg-
mento do comércio”, destaca.

A pesquisa do Sebrae mostra tam-
bém que há mais de 7,3 milhões de mu-
lheres empreendedoras no país, o que 
representa 31,1% do total de 23,5 milhões 
de empresários que geram empregos no 
Brasil. Uma delas é Luiza Helena Trajano, 
do Magazine Luiza, nacionalmente conhe-
cida por seu talento e por sua liderança.

Para a diretora da CNDL e empre-

instituição, enquanto em 2015 já repre-
sentavam 33% dos matriculados. Elas já 
são maioria em cursos dos segmentos de 
couro e calçados, têxtil e vestuário e de 
bebidas e alimentos.

A Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD), do IBGE, de 2014, 
também apontou que, quando o assunto é 
qualificação, elas estão à frente. São maio-
ria no ensino médio completo ou superior 
incompleto: 39,1% das mulheres estão nes-
sa categoria, contra 33,5% dos homens.

Fonte: Ablac

dores e fornecedores que suprem esse 
mercado? Sem uma definição para es-
sas questões, o trabalho executado será 
aleatório e a empresa terá poucas chan-
ces de dar certo.

5. GARANTA QUE SUA EMPRESA 
IRÁ DOMINAR ESSE NICHO

As primeiras vitórias são funda-
mentais. A conquista deve ser rápida e 
incontestável. A partir desse primeiro do-
mínio, o empreendedor terá uma base 
para sustentar o negócio, possivelmente 
em um mercado escalável. Para isso, é 
necessário conhecer as próprias vanta-
gens competitivas em relação aos con-
correntes, como preço, produto, distri-
buição ou proposta de valor.

Fonte: Portal Administradores

15 A 17 | AGOSTO | 2017
10 ÀS 19H

fenova.com.br
centro de convenções de nova serrana

FEIRA DE CALÇADOS
DE NOVA SERRANA
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Em tempos de repensar a lógica 
do consumo, a tendência iden-
tificada pela Vicunha Têxtil para 

o Verão 2018 sugere a valorização do 
resgate as raízes. Na macro trend inti-
tulada Bio Society, repensar o passa-
do é primordial para criar um futuro 
melhor.

No jeanswear, esse pensamen-
to se traduz com a retomada da esté-
tica dos anos 70, em uma abordagem 
rústica e romântica. A combinação de 
blusas, camisas e vestidos delicados e 
leves com calças e bermudas em true 
denim reforçam a proposta deste di-
recionamento, mesclando referências 
vintage e modernas.

De acordo com a estética dessa 
tendência, o básico é atualizado, combi-
nando rusticidade e refinamento e prio-
rizando um visual clean e sofisticado. As 
silhuetas possuem formas limpas, tendo a 

alfaiataria como foco principal.

Com uma proposta que se liga a 
temas da natureza e valoriza materiais 
sustentáveis, o raw denim, de aspecto 
tradicional, é a principal aposta. Com-
postos por fibras naturais ou fios re-
ciclados, os tecidos destacam respei-
tam o meio ambiente, o bem-estar e 

o consumo consciente. Denins nobres, 
rígidos e com tingimentos especiais 
aparecem em shapes estruturados e 
construções bem marcadas. O caráter 
rústico e sofisticado é complementa-
do por bases com super stretch que 
atendem à necessidade de conforto e 
movimento.

Em uma estética setentista re-
paginada para as mulheres, a cal-
ça culotte ganha volume mais largo, 
comprimento cropped e fechamento 
entrelaçado. Os tops recebem de-
talhes que transmitem romantismo 
e frescor, com ombros aparentes e 
mangas bufantes. Silhuetas impecá-
veis são vistas em pantalonas amplas, 
com cintura marcada e jaquetas cro-
pped de manga longa.

Para os homens, shapes amplos 
transmitem uma formalidade moder-
na. Os blazers ganham destaque, com 
pespontos aparentes, assim como as 
camisas, que utilizam diferentes tipos 
de tecidos e detalhes em viés. Com 
uma proposta nova e chique, as cal-
ças, como bootcut e baggy, são as 
principais apostas da tendência.

Fonte: Portal Costura Perfeita  

ANOS 70 VOLTAM À MODA COM TRUE DENIM E 
MATERIAIS SUSTENTÁVEIS
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A aprovação do projeto que regu-
lamenta a terceirização é uma 
excelente notícia para o país. Ao 

mesmo tempo em que é decisiva para 
dar segurança jurídica com proteção para 
empresas e trabalhadores, representa um 
ganho de competitividade para o setor 
produtivo brasileiro, especialmente as in-
dústrias. Trata-se de um avanço legislativo 
importante, que preserva a livre-iniciativa 
e contribui para o aumento do nível do 
emprego e para a retomada do cresci-
mento econômico.

A terceirização deve ser desmisti-
ficada. Em sua essência, ela é uma for-
ma de organização da produção, em que 
empresas contratam outras empresas 
para prestar serviços especializados. As-
sim, as contratantes podem se concentrar 

Brasil deixava empresas e trabalhadores 
submetidos a uma indesejável insegu-
rança jurídica, que dificulta investimentos 
e, em consequência, colocava o país na 
contramão das oportunidades da econo-
mia globalizada. Tudo isso acabará após a 
esperada sanção presidencial ao projeto.

De forma apropriada, a propos-
ta aprovada na Câmara dos Deputados, 
que já havia passado pelo Senado, defi-
niu que qualquer atividade numa empre-
sa pode ser terceirizada, sem a distinção 
entre atividades fim e meio. Isso dá mais 
liberdade à produção e permite impul-
sionar o trabalho em redes, em que di-
ferentes empresas compõem, com bens 
ou serviços, etapas da cadeia produtiva. 
Essa aliança estratégica certamente pode 
incentivar nossa economia e a geração de 

nos estágios estratégicos de seu negócio, 
transferindo fases produtivas para contra-
tadas com maior conhecimento do as-
sunto. Não se trata de fraude trabalhista 
ou precarização do trabalho.

O resultado são ganhos de eficiên-
cia e de produtividade, com impulso para 
a economia. Nenhum direito dos trabalha-
dores é retirado. Ao contrário, o terceiriza-
do, assim como os demais trabalhadores 
formais, tem carteira de trabalho, férias, 
13º salário e todos os direitos previstos em 
lei.

Esse tipo de gestão da produção, 
extremamente necessária e adequa-
da aos tempos atuais, de crescente es-
pecialização, é uma realidade no mundo 
inteiro, em todas as cadeias produtivas. 
A ausência de uma regulamentação no 

TERCEIRIZAÇÃO TIRA UM DOS OBSTÁCULOS
AO DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

Presidente da Confederação Nacional da Indústria
Colunista: Robson Braga de Andrade

empregos neste momento de recessão. 
O projeto, também corretamente, definiu, 
como regra, a responsabilidade subsidiária 
da contratante em relação às obrigações 
trabalhistas das contratadas, dando força 
de lei ao que estava em jurisprudência da 
Justiça do Trabalho.

A aprovação da terceirização é um 
primeiro passo na modernização da ar-
caica legislação trabalhista brasileira, que 
emperra o crescimento da economia. Mas 
precisa ser complementada por outras 
medidas, como a valorização da negocia-
ção coletiva, principal ponto de uma mi-
nirreforma das leis trabalhistas. Também 
precisamos de outras reformas, como a 
previdenciária e a tributária, para retirar 
obstáculos ao desenvolvimento. Estamos 
no caminho certo.
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