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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

A produção industrial tem mos-
trado sinais de recuperação nos 
últimos meses. Dados do Índice 

GS1 comparam o segundo mês de 2017 
com o mesmo período do ano anterior 
e mostram que houve avanço de 2,6%. 

No setor calçadista, o aumento foi de 13, 
4%, de acordo com o Índice Assintecal de 
Produção Calçadista (IAPC).

Tais resultados ressaltam a for-
ça industrial e, atrelada a ela, a importân-
cia da representatividade sindical para que 

a indústria tenha ainda mais visibilidade e 
condições de progredir. Dessa forma, o Sin-
dinova atua em diversas esferas, relacio-
nando-se com representações políticas e 
sociais para que o polo calçadista de Nova 
Serrana seja sempre líder em resultados.

O Setor calçadista começa a apre-
sentar sinais de recuperação. De 
acordo com os dados do Índice 

Assintecal de Produção Calçadista (IAPC), 
em 2017, o mês de fevereiro apresentou 
aumento de 13,4% em relação a janeiro 
e a  produção acumulada no primeiro bi-
mestre do ano apresentou crescimento 
de 5,8% em relação ao mesmo período 
no ano anterior. Comparando com os 
resultados de fevereiro de 2016, o IAPC 
apresentou ligeiro crescimento de 2,4%.

SOBRE O IAPC
O IAPC é uma pesquisa da pro-

dução de calçados composta por mais 
de 100 empresas, entre micro e grande 
porte, que respondem por quase 50% 
da produção calçadista no país. O índice 
permite a análise da evolução da produ-
ção acumulada em 12 meses, da pro-
dução acumulada no ano corrente com 
relação ao ano anterior e da variação do 
mês em relação ao mês anterior. Entre 
o 1º e 2º dia de cada mês, um e-mail 
é disparado para os calçadistas partici-
pantes solicitando os dados referentes à 
sua produção do mês anterior. Os dados 
coletados são repassados para o Insti-
tuto de Economia da UFRGS (assessoria 

contratada pela Assintecal), onde são 
transformados em índices. Após a con-
solidação, os índices são repassados para 
a Assintecal, que faz a revisão e forma-
tação do relatório e o dissemina para as 
empresas associadas e calçadistas que 
respondem a pesquisa.

Este estudo é benefício exclusivo 
para os associados da entidade e parti-
cipantes da pesquisa. Para mais infor-
mações entre em contato através dos 
e-mails relacionamento@assintecal.org.br 
ou iapc@assintecal.org.br

Fonte: Assintecal

IAPC APONTA CRESCIMENTO NA PRODUÇÃO
CALÇADISTA EM FEVEREIRO DE 2017
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SEJA UM ASSOCIADO SINDINOVA
CONFIRA A SEGUIR AS VANTAGENS PARA VOCÊ

E PARA SUA EMPRESA
O Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana - Sindinova tem o papel de 

estimular o desenvolvimento de projetos voltados para o aumento da competitividade das indústrias e para 
melhorias de gestão das empresas do polo de Nova Serrana.

Parceiro do SEBRAE/MG e do Sistema FIEMG, o Sindinova promove condições de suporte técnico à 
indústria local, inovando em ações que fortaleçam toda a cadeia produtiva.

Conheça a seguir os benefícios de ser um associado Sindinova e torne-se um deles!

CONVÊNIOS
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TREINAMENTOS
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MERCADO

SEGURANÇA E SAÚDE 
DO TRABRALHO
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ACORDO COMERCIAL ENTRE BRASIL
E PERU VAI FACILITAR EXPORTAÇÕES

O Senado Federal aprovou Acordo 
de Ampliação Econômico-Comer-
cial firmado pelos governos brasi-

leiro e peruano que estabelece liberaliza-
ção de serviços, abertura dos mercados 
de compras públicas e inclui um capitulo 
de investimentos nos moldes dos Acordos 
de Cooperação e Facilitação de Investi-
mentos que já foram assinados com ou-
tros países da América Latina e da África.

No marco deste acordo, o Brasil 
firmou o seu primeiro acordo internacio-
nal de compras governamentais. A partir 
disso, as licitações peruanas de bens e 
serviços passam a estar abertas para as 
empresas brasileiras, bem como as lici-
tações brasileiras estarão abertas para as 
empresas peruanas.

Na área de serviços, os compro-
missos assumidos pelo Peru superam sig-
nificativamente, em termos quantitativos 
e qualitativos, as obrigações em matéria 
de serviços que o país tem na OMC. Pres-
tadores de serviços brasileiros passam, 
portanto, a ter melhores condições de 
participação em setores de grande inte-
resse, como tecnologia de informação 
e comunicação, serviços de turismo, de 
transporte, de engenharia, de arquitetura 
e de entretenimento.

Na área de investimentos, o acor-
do prevê garantias de não discriminação, 

garantem o curso de prevenção de con-
trovérsias e mecanismo de arbitragem. Há 
também a previsão para estabelecimento 
de agendas de cooperação e facilitação 
de investimentos em áreas com potencial 
para o fomento de um ambiente mais di-
nâmico para os negócios.

INTERCÂMBIO COMERCIAL
Em 2016, as exportações brasileiras 

para o Peru cresceram 7,3% em relação ao 
ano anterior, passando de US$ 1,8 bilhão 
para US$ 1,9 bilhão. A participação do país 
subiu de 0,9% para 1,1%, posicionando-se 
como o 27º destino das exportações bra-
sileiras no ano. Já as importações brasi-
leiras do Peru atingiram US$ 1,2 bilhão. A 
participação do Peru elevou-se de 0,7% 
para 0,9%. O país foi o 27º fornecedor es-
trangeiro ao Brasil em 2016.

Diante desses números, a balança 
comercial com o Peru resultou em supe-
rávit de US$ 712,5 milhões. Em 2015, o 
superávit foi de US$ 559,3 milhões. A cor-
rente de comércio (exportações e impor-
tações) entre os dois países somou US$ 
3,1 bilhões em 2016, aumento de 3,7% 
sobre o ano anterior, de US$ 3 bilhões. 
O Peru foi o 31º país com maior fluxo de 
comércio com o Brasil em 2016.

Fonte: Brazil Modal
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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.

TERCEIRIZAÇÃO AMPLA OPORTUNIZA 
ESPECIALIZAÇÃO DO VAREJO DE CALÇADOS

Tal como a indústria, o varejo 
calçadista também considera positiva a 
aprovação, pela Câmara dos Deputados, 
do projeto que autoriza a terceirização de 
todas as atividades das empresas, que 
deve ser sancionado nos próximos dias 
pelo presidente Michel Temer.

O presidente da Associação Brasi-
leira dos Lojistas de Artefatos e Calçados 
(Ablac), Marcone Tavares, afirma que o 
principal benefício da regulamentação é 
a maior segurança jurídica para empresá-
rios e trabalhadores. Além disso, a medida 
oportuniza às lojas a especialização em 
atividades essenciais e a transferência a 
terceiros daquelas que são acessórias.

Atualmente, no varejo de calçados, 

poucas funções são executadas por em-
presas/trabalhadores terceirizados, como 
as de limpeza e de segurança. Mas, com 
a entrada em vigor da nova lei, a tendên-
cia é que outras atividades sejam tercei-
rizadas, como a operação de estoque e 
a montagem de vitrines, por exemplo, 
áreas em que há empresas especializa-
das no mercado. As funções essenciais, 
como vendas, operação de caixa e aná-
lise de crédito, devem continuar sendo 
executadas por funcionários contratados 
pelas lojas para manter o controle sobre 
as mesmas e assegurar o seu desenvolvi-
mento contínuo.

Marcone enfatiza que, diferente-
mente do que alguns dizem, o projeto 

aprovado não tira direitos consagrados na 
CLT e também estimula o empreendedo-
rismo, pois funcionários terceirizados po-
dem tornar-se fornecedores de serviços 
ao varejo de calçados e até mesmo abrir 
suas próprias lojas.

“É o início de uma nova etapa nas 
relações de trabalho também no varejo 
de calçados. As lojas, a partir de agora, 
podem concentrar-se naquilo que efeti-
vamente contribui para o seu desempe-
nho e a sua rentabilidade, qualificando os 
serviços aos clientes por meio de pessoal 
próprio e desenvolvendo as atividades se-
cundárias através de empresas terceiriza-
das. Acreditamos que, alterada a forma de 
contratação e à medida que o consumo 

crescer, haverá aumento gradual do nú-
mero de trabalhadores diretos e indiretos 
no varejo calçadista, que emprega cerca 
de 300 mil pessoas diretamente”, finaliza.

INDÚSTRIA CALÇADISTA
Se o varejo ainda pouco se vale 

da terceirização, a indústria de calçados 
convive há décadas com este sistema de 
administração da produção, em razão da 
agilidade e da eliminação de gargalos de-
correntes de variedade de estilos. A tercei-
rização de parte das atividades de manu-
fatura de calçados é tão antiga quanto à 
própria indústria e foi adotada em função 
das características próprias do produto.
Fonte: Ablac
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do IAV-IDV, que consegue antecipar de 
30 a 40 dias a tendência de resultados da 
Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE. 

Criado em outubro de 2007, o IAV-
-IDV é um índice que consolida a evolução 
das vendas efetivamente realizadas pelos 
associados do IDV, com o intuito de projetar 
expectativas para os próximos meses e, as-
sim, servir de base de informação para a to-
mada de decisão dos executivos do varejo.

Para se chegar aos números apre-
sentados pelo IAV-IDV, as empresas asso-

O Índice Antecedente de Vendas do 
Instituto para Desenvolvimento do 
Varejo (IAV-IDV) de fevereiro fe-

chou com queda real – já descontada a 
inflação – de 2,3%, em comparação com 
o mesmo período de 2016. O setor estima 
a continuidade do resultado negativo em 
março, mas em um patamar menor, com 
queda nas vendas de 1,1%. Já a previsão 
para abril e maio é de crescimento, sendo 
3,9% e 3,1%, respectivamente, na compa-
ração anual. Vale ressaltar a importância 

IDV PROJETA CRESCIMENTO
NAS VENDAS DO VAREJO

BENS NÃO DURÁVEIS (SUPER E HIPERMERCADOS, FOODSERVICE,
DROGARIAS E PERFUMARIAS)

Fevereiro: -2,6%
Março: +4,6%
Abril: +4,6%
Maio: +1,21%

SEMIDURÁVEIS (VESTUÁRIO, CALÇADOS,
LIVRARIA E ARTIGOS ESPORTIVOS)

Fevereiro: -2,0%
Março: +5,6%
Abril: +2,4%
Maio: +7,4%

BENS DURÁVEIS
Fevereiro:          -1,4%
Março:               +5,6%
Abril:                 +2,9%
Maio:                 +6,3%

INFLAÇÃO ACUMULADA DOS SEGMENTOS
EM 12 MESES (JAN 2017)

NÃO DURÁVEIS: 5,02%
SEMIDURÁVEIS: 3,3%

DURÁVEIS: 0,6%
Fonte: IBGE

ciadas reportam seus próprios resultados e 
suas expectativas sobre vendas no futuro. 
Em seguida, estas respostas são ponde-
radas de acordo com o respectivo porte 
de cada empresa, para que se alcancem 
indicadores como o volume de vendas e o 
faturamento nominal. Os dados extraídos 
pelo indicador têm permitido uma visuali-
zação mais ampla do comportamento do 
mercado para um período futuro de até 
três meses.

O Instituto para Desenvolvimento 

do Varejo representa 69 empresas va-
rejistas de diferentes setores. Entre elas, 
estão C&A, Insinuante, Itapuã Calçados, 
Lojas Americanas, Lojas Avenida, Lojas 
Cem, Lojas Leader, Lojas Marisa, Lojas 
Pompeia, Lojas Renner, Lojas Riachuelo, 
Magazine Luiza, Marisol, Netshoes, Pague 
Menos, Paquetá, Pernambucanas, Via Ve-
neto, Walmart e Zara. Confira a seguir o 
desempenho de cada segmento em fe-
vereiro e a projeção para este mês e os 
próximos meses:

Fonte: Ablac
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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.

ATIVIDADE INDUSTRIAL TEM BOA REAÇÃO EM FEVEREIRO
O Índice GS1 de Atividade Industrial, 

que mede a intenção de lançamen-
to de novos produtos pela indústria 

nacional, avançou 2,6% em fevereiro na 
comparação com o mês imediatamente 
anterior, para o dado livre de efeitos sazo-
nais. Apesar deste ligeiro avanço na mar-
gem, o indicador não recupera a forte que-
da anotada em janeiro (-21,4% em termos 
dessazonalizados), e ainda se encontra em 
patamar inferior ao apresentado em feve-
reiro de 2016 (-16,5%).

O desempenho relativamente fraco 
do indicador nos primeiros dois meses do 
ano parece mostrar que a esperada retoma-
da de atividade econômica – em especial 
da atividade na indústria de transformação 
– ainda não está ocorrendo. “Contudo, para 
se realizar uma previsão anual, é necessário 
correlacionar este índice com outros indica-
dores e cenários econômicos, que influen-
ciam a atividade industrial”, aponta Virginia 
Vaamonde, CEO da Associação Brasileira de 
Automação - GS1 Brasil (organização res-

ponsável pelo padrão global de identificação 
de produtos e serviços - Código de Barras e 
EPC/RFID - e comunicação - EDI e GDSN - 
na cadeia de suprimentos).

DADOS RETRATAM PASSADO DO 
SETOR

Questionado sobre os resultados do 
Índice GS1 de Atividade Industrial, o presi-
dente da Associação Brasileira das Indústrias 
de Máquinas e Equipamentos para os Seto-
res do Couro, Calçados e Afins (Abrameq), 
Marlos Schmidt, informou que o indicador 
não é acompanhado pela entidade e re-
forçou as estratégias para manutenção da 
competitividade do setor. “Não posso falar 
sobre avaliação ou repercussão desse indi-
cador para os fabricantes de máquinas do 
setor de couro e calçados. Mas posso des-
tacar que nossas expectativas e atividades 
enquanto associação são no sentido de 
divulgar e incentivar as empresas, mesmo 
nos momentos em que os desafios nos de-
monstram caminhos diferentes, que tenham 

parte dos recursos destinados para a pes-
quisa e desenvolvimento de novos produtos 
ou melhorias significativas nos produtos já 
existentes”, afirmou o dirigente.

PERSPECTIVAS BOAS
Para o diretor da Orisol do Brasil 

(Campo Bom/RS), André da Rocha, em um 
mercado com baixa atividade econômica é 
natural a queda na intenção de lançamen-
tos. “Por outro lado, este índice é sempre 
‘fotografia’ do passado e muito influencia-
do pelos lançamentos da indústria do varejo 
e construção civil, que passam por grande 
ajuste no Brasil”, constata o executivo. Rocha 
acrescenta que as perspectivas da empresa, 
maior subsidiária no mundo da taiwanesa 
Orisol, são positivas. “Com a queda dos juros 
e da inflação e a maior estabilidade política, 
gradativamente o nível de investimentos vai 
aumentar. O Brasil precisa muito aumentar a 
produtividade geral da economia e a Orisol é 
protagonista desta evolução na indústria de 
calçados”, sustenta.

COMO O ÍNDICE É CALCULADO?
A base para o cálculo do Índice GS1 

de Atividade Industrial é a quantidade de pe-
didos de códigos de barras solicitados à GS1 
Brasil pelas empresas para o lançamento de 
seus produtos no mercado. Para se chegar 
ao indicador, a amostra envolve indústrias 
associadas à organização que atuam em 
vários setores como bebidas, fumo, têxteis, 
calçados, papel e celulose, produtos far-
macêuticos, equipamentos de informática, 
eletrônicos etc. São atividades descritas nas 
divisões de 10 a 33 da Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas do IBGE. Outro 
aspecto é a série histórica do indicador, que 
contempla números desde 2002, permitindo 
a incorporação a modelos de projeção de 
atividade industrial. A composição do Índice 
GS1 de Atividade Industrial contempla inte-
gralmente a base associativa da organiza-
ção, em que os setores têxtil, couro e calça-
dos representam cerca de 20%.

Fonte: Jornal Exclusivo
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SINDINOVA COMEMORA SUCESSO
DO SESI ODONTOINDÚSTRIA

Disponível para os associados da entidade há um ano,
o convênio já beneficiou quase 1000 empregados do polo calçadista

Em abril de 2016, o Sindinova passou 
a disponibilizar aos seus associados o 
Sesi Odontovida, plano odontológico 

do SESI específico para o setor da indús-
tria. Um ano depois, o plano, que agora 
se chama Sesi OdontoIndústria para forta-
lecer o benefício junto à cadeia produtiva, 
já conta com 942 beneficiários, vindos de 
26 empresas conveniadas. A rede creden-
ciada também aumentou de dois dentistas 
iniciais para 12. “Desde que iniciamos o tra-
balho em Nova Serrana, há um ano, sen-
timos grande receptividade por parte das 
indústrias. Hoje temos uma rede de den-

tistas e clínicas credenciadas maior e que 
pode atender com ainda mais qualidade os 
empregados”, explica o analista de relacio-
namento do Sesi Odontoindústria, Renato 
Trindade Gomes.

Cliente do SESI OdontoIndústria 
desde o lançamento do convênio, a San 
Martin recomenda o plano às empresas. 
“Nossos empregados usam bastante o 
benefício e gostam muito do atendimento 
da rede conveniada. A empresa também 
está bastante satisfeita com o suporte do 
SESI. Recomendamos a todas as empre-
sas que implantem o convênio”, argumen-

ta Tamara Medeiros, gerente financeira 
da empresa. Outra indústria que também 
disponibiliza o SESI OdontoIndústria é a 
Via Mara. “Já oferecemos o plano há um 
ano aos nossos empregados. A utilização 
é constante e todos que usam são bem 
satisfeitos com o benefício”, diz Nilcéia Sal-
danha, gerente administrativa da marca.

O SESI OdontoIndústria pos-
sui preços a partir de R$ 20,80 por vida 
para empresas com até 100 funcioná-
rios. Cobre procedimentos como consul-
tas, radiologia e cirurgias e tem valores 
de contribuição mensal mais acessíveis, 

em relação aos tratamentos odontoló-
gicos realizados em consultórios parti-
culares. Oferece ainda vantagens como 
a isenção de carência, o débito dos va-
lores em folha de pagamento e conta 
com uma rede nacional de mais de 1200 
profissionais credenciados, entre clínicos 
e especialistas. Nos dias 18 e 19 de abril, 
a equipe do SESI OdontoIndústria visita-
rá empresas interessadas. Para agendar 
um horário de atendimento e conhecer 
mais sobre o convênio, entre em conta-
to com o Sindinova, através do telefone 
(37) 3228-8500, com Djéssica Thais.
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TEXTILAE: O APLICATIVO MÓVEL QUE É
UMA ENCICLOPÉDIA COMPLETA SOBRE
TECIDOS E MATÉRIAS-PRIMAS DE MODA

A engenheira têxtil Irene Fariña criou 
o Textilae, um aplicativo móvel dis-
ponível em espanhol e inglês, que 

é uma valiosa ferramenta para aprender 
sobre as principais matérias-primas, tipos 
de tecidos e técnicas de estamparia para 
moda. O Textilae é equivalente a um di-
cionário interativo com mais de 500 ma-

tenha interesse em moda, e seu motor de 
busca pode localizar qualquer termo e o 
índice interativo ajuda a visualizar a maté-
ria-prima, mostrando sua definição, ten-
dência e aplicação.

Ele também incorpora uma seção 
de manutenção e tratamento de man-
chas com recomendações para o cuidado 

teriais e cerca de 2.000 imagens, além de 
animações em 3D.

O aplicativo foi criado pela em-
presa de Irene, a Sartia, especializada em 
assessoria e treinamento para o setor de 
varejo. Apesar de ter sido criado para um 
ambiente profissional, o aplicativo pode 
ser muito útil para qualquer pessoa que 

das roupas e a leitura correta da etique-
tagem dos produtos têxteis. O aplicativo 
Textilae está disponível por 4,99 euros 
para diferentes sistemas operacionais. 
Mais informações no site da Textilae: 
www.textilae.com.

Fonte: Stylo Urbano
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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
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Em épocas conturbadas, costumamos 
esquecer que a estratégia vem antes 
da venda. Costumamos olhar o nos-

so vizinho vendendo e queremos copiar o 
preço dele ou até mesmo o produto. Só 
que não se copia a estratégia, só se co-
pia uma parte dela. Não assumindo todo o 
ônus de jogar o jogo com outras regras (a 
estratégia do concorrente, no caso, os re-
sultados são poucos e parece que a “coisa” 
não funciona com a gente. Somos de azar, 
estamos numa época de “seca”. Pegando 
o que me favorece de estratégias concor-
rentes, de uma maneira despreocupada, e 
implementando aos pedaços na sua em-
presa, que, formalmente ou não, já tinha 
um caminho em grande parte reconheci-
do, não é uma boa opção. Isso gera con-
fusão, o mercado desconfia e resolve não 
comprar da devida marca. Cliente confuso 
não compra. E isso reforça o nosso senti-
mento que estamos com uma estratégia 
errada. Olhamos mais para os concorren-
tes e intensificamos a mistura, pegando 
cada vez mais elementos da estratégia de 

mas não a qualquer custo. Desta forma, se 
você acredita nisso, significa que você deve 
colocar a estratégia antes da venda, e nada 
melhor do que começar agora, pensando 
em um ano que vem melhor, mais próspe-
ro e de mais resultados.

DIFERENCIAÇÃO 
Lembre-se apenas de algumas re-

comendações importantes sobre o pro-
cesso de estratégia. O primeiro, podemos 
dizer que é a diferenciação. Uma estra-
tégia precisa ser reconhecida como dife-
rente pelo nosso cliente e não pelo setor 
interno que a criou. Se ele perceber isso, 
ótimo, estamos no caminho. O segundo 
passo é o valor. Além de diferente, que 
pode ser mais rápida, melhor em algum 
atributo, mais eficaz ou qualquer outra 
medida, o nosso cliente tem que estar 
disposto a pagar por ela, pois reconhece 
que também tem valor para ele. O ter-
ceiro ponto é a simplicidade. Uma estra-
tégia não pode ser complexa a tal pon-
to que necessitamos de uma equipe de 

outras empresas que despontam.
Mas e o tal do benchmarking, não 

é isso? Não, não é. O processo de ben-
chmarking é profundo, analisado em to-
das as suas partes. Você não pega um 
produto, você pega toda a cadeia e os 
processos que fazem o produto de ponta 
a ponta. Disseca e entende. Depois com-
para e ajusta os seus processos. Bem 
diferente de simplesmente copiar um 
modelo de uma foto. Em épocas tumultu-
adas, muitas vezes nos atrapalhamos. Em 
busca de buscar resultados costumamos 
desconfiar que estamos no caminho certo 
e acreditar que nossos concorrentes po-
dem estar melhor. Esta paranoia pode ser 
leve ou mais aguda, mas acontece.

E o que deveríamos estar fazendo? 
Deveríamos estar mais conectados com o 
nosso mercado, entendendo o nosso clien-
te, ajustando o nosso processo, eliminan-
do os pequenos desperdícios de recursos, 
sejam financeiros, de tempo, de pessoas 
ou outros. Devemos, sim, focar na linha de 
cima, do resultado, da venda constante, 

A ESTRATÉGIA VEM ANTES DA VENDA

Coach comercial, sócio e analista de inteligência da FOCAL Pesquisas.
www.focal.com.br | focal@focal.com.br

Colunista: Gustavo Campos

engenheiros que farão cálculos precisos 
de cada passo que daremos. Isso tem to-
das as chances do mundo de não ser tão 
previsível assim e falhar se não for bem 
entendida por todos. O quarto passo é a 
flexibilidade. Necessitamos ser maleáveis, 
respondendo a qualquer movimento do 
mercado, causado pelo concorrente ou 
por nossos clientes, após o início da im-
plantação da estratégia. Como eu mudo 
as coisas eu mudo o “aquário” todo. E isso 
volta a influenciar as minhas decisões. Ser 
flexível e ir se ajustando é uma das me-
lhores vantagens estratégicas que uma 
empresa pode ter. Mas isso não significa 
não ter um caminho traçado, um objeti-
vo. O quinto passo e último, para não me 
estender, é a disciplina avaliada, ou seja, 
eu avanço e meço o resultado, tomando 
medidas corretivas. Assim vou aprenden-
do e evoluindo aos poucos.

Enfim, hora de pensar e colocar a 
casa em ordem. Aproveitar os ventos que 
começam a mudar de direção e alinhar 
nossas velas. Estejam prontos!
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