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VOTAÇÃO

IMPRESSÃO 3D

ETIQUETAGEM

Norma foi publicada no final do 
mês de julho. Calçados deverão 
conter uma etiqueta com infor-
mações como nome da marca, 
composição e país de origem.

VEJA MAIS – PG 02

FENOVA FECHA 22ª EDIÇÃO COM 
BOAS PROSPECÇÕES COMERCIAIS

VEJA MAIS – PG 07

Já está disponível no site do Sin-
dinova a votação que irá definir os 
homenageados do ano no Jan-
tar de Confraternização. Acesse: 
www.sindinova.com.br e vote!

VEJA MAIS – PG 05

VEJA MAIS – PG 08

SENAI faz lançamento de 
máquina para prototipagem 
em impressão 3D durante a 
22ª Fenova. Serviço já está 

disponível em Nova Serrana.
Acima, alguns dos objetos 

impressos pelo equipamento.

RODADAS DE NEGÓCIOS 
MOVIMENTAM CPN

VEJA MAIS – PG 08

CHRISTYAM DE LIMA

SELMA ASSIS
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JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Dentre dez empresas indicadas pela 
Vogue, duas marcas de Nova Ser-
rana receberam, ao fim da exposi-

ção na Francal, o selo “Vogue Indica”. Am-
bas voltadas para o segmento feminino, 
as marcas Zareia e Camélia tiveram seus 
produtos reconhecidos e se destacaram 
entre outras centenas de empresas reno-
madas.

Durante a Feira, a Vogue Brasil re-
aliza o trabalho de “garimpo”, em que os 
profissionais buscam por empresas que 
inspiram moda, criatividade e autentici-
dade em suas coleções. Nomes já con-
sagrados como Jorge Bischoff e Loucos 
& Santos também foram indicados pela 
revista feminina.

RECONHECIMENTO
“O reconhecimento da Vogue Bra-

sil, bem como todo o resultado que ti-

vemos com nossa participação na Fran-
cal pelo peso que ambas possuem no 
contexto brasileiro, evidencia que nossa 
estratégia de desenvolvimento está as-
sertiva e nos fortalece enquanto marca 
nascente diante de nossos consumidores 
finais, de nossos lojistas e do mercado em 
geral”, destaca a gestora comercial da Za-
reia, Sidália Ferreira.

Sidália ressalta que a escolha pela 
revista se deve ao esforço e dedicação 
com a qual sua empresa vem desenvol-
vendo ao longo dos anos. “Com dez anos 
de mercado e desenvolvimento exclusivo 
interno, temos investido significamente 
no desenvolvimento de nossas coleções. 
Temos como um de nossos valores fun-
damentais transmitir para nossas coleções 
toda nossa paixão por fazer sandálias, 
que além de trazer informação de moda, 
acreditamos que devem ser práticas e 

confortáveis, tornando a vida de nossas 
consumidoras finais muito mais fácil, com 
beleza e estilo”, afirma Ferreira. 

INCENTIVO
Para a proprietária da Camélia, Te-

reza de Jesus Silva, a indicação da revis-
ta serviu de incentivo para buscar ainda 
mais conhecimento e inovação. “Foi um 
privilégio e serve também como um es-
tímulo para estarmos sempre inovando e 
buscando o melhor para nossos clientes e 
amigos”, avalia. 

Segundo Tereza, a empresa está há 
32 anos no mercado e prioriza, sobretudo, 
a qualidade, preço e bom atendimento 
aos clientes. “Acredito que essa indicação 
tenha se dado ao fato de fazermos, desde 
o desenvolvimento dos modelos das san-
dálias e chinelos Camélia, tudo com muito 
amor ao nosso trabalho”, finaliza.

MARCAS DE NOVA SERRANA 
RECEBEM SELO “VOGUE INDICA”

NA FRANCAL
DIVULGAÇÃO

SANDÁLIA CAMÉLIA SANDÁLIA ZAREIA

17º JANTAR
DE CONFRA

TERNIZAÇÃO

VOTE NO SITE: SINDINOVA.COM.BR

Empresa Revelação 2018                    Lojista Destaque 2018

Empresa Destaque 2018                   Fornecedor Destaque 2018 

Mérito Industrial 2018                         

Vote no site nas seguintes categorias:
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NOVA SERRANA RECEBE PROJETO MODA AGORA

O SEBRAE em parceria com o Sindi-
nova e a FIEMG realizam nos me-
ses de julho a outubro, em Nova 

Serrana, o Projeto Moda Agora. Ao todo, 
27 empresas participaram do Workshop 
ocorrido no dia 8 de agosto. Na ocasião, foi 
apresentada uma pesquisa de inspirações 
exclusiva às empresas que fazem parte do 
projeto. A proposta inclui, ainda, consulto-
ria especializada, desenvolvimento de 20 
produtos e a entrega de um plano comer-
cial para as empresas participantes. 

 O coordenador do Núcleo de De-
sign da Assintecal e consultor pelo Instituto 
By Brasil, Walter Rodrigues, apresentou, du-
rante a palestra, uma pesquisa de inspira-
ções exclusiva para as empresas da cidade, 
além de planejamento de gestão comercial 
e comunicação efetiva para os clientes.  

“Estamos fazendo em Nova Ser-
rana um projeto inovador, relacionado à 
questão da imagem e de melhoria do pro-
duto”, afirma Walter, que também é estilis-
ta e desenvolve pesquisas de tendências. 

 
OBJETIVO

O rápido desenvolvimento da 
tecnologia, que culminou com o surto 
intenso de industrialização, transforma 
Nova Serrana a cada dia. “Neste cenário, 
é importante que os agentes da econo-
mia (empresários e poder público) sejam 
efetivos indutores do desenvolvimento. 

A meta do Projeto Moda Agora é justa-
mente atrair novos negócios, abrir merca-
dos gerar mais empregos e renda. Nova 
Serrana não é promessa, é uma realidade 
que precisa ser conhecida e divulgada”, 
frisa o analista do SEBRAE, Denis Magela, 
que integra o comitê gestor do Projeto.

O intuito do programa é agrupar 
empresas para o aprimoramento e desen-
volvimento de produto, dentro do concei-
to de coleção, com foco em mercado e na 
valorização da marca Nova Serrana. 

De acordo com Walter, este cená-
rio está mudando e é preciso se adaptar.  
“Nova Serrana é uma cidade muito inova-
dora e empreendedora, mas precisa bus-
car uma renovação, pois o mercado está 
completamente mudado e ela precisa se 
adequar aos novos tempos que estão por 
vir”, analisa.

Para Carlos Magno Cardoso, ana-
lista de projetos da FIEMG, outra atuação 
importante do projeto é promover a in-
tegração das empresas. “O trabalho em 
conjunto fortalece, e juntas, as empresas 
percebem a necessidade de inovar, me-
lhorar e se adaptar, estabelecendo uma 
nova imagem para o Polo Calçadista de 
Nova Serrana”, conclui o analista.

AÇÕES

O projeto visa as seguintes ações:
• Análise Comercial da atuação da empre-

Proposta abrange Workshops e consultorias individuais e especializadas
sa no mercado interno;
• Análise do desenvolvimento da Coleção;
• Elaboração de um plano de negócios vi-
sando o atual mercado e a abertura de 
novos mercados;
• Desenvolvimento de 20 produtos con-
siderando as tendências do mercado, a 
tecnologia e o reconhecimento do produ-
to no mercado que ela atua; 
• Elaboração da estratégia de comunica-
ção dos produtos para os clientes (show 
room, feiras etc.).

CONSULTORIA

Estão incluídas na proposta seis en-
contros de consultoria, sendo cada visita 
de 4 horas na empresa. A princípio, as visi-
tas serão para consultorias e, a seguir, pes-
quisas e preparação das ações comerciais.

O Plano de Trabalho busca, 
ainda, envolver as seguintes ações: 
• definição do público alvo, segmentação 
dos clientes atuais, tecnologia, serviços in-
ternos e externos, fornecedores;
• apresentação e início do plano de negócio;
• desenvolvimento de coleção;
• planejamento da estratégia comercial (já 
identificada no plano de negócios).

Além disso, serão analisadas situ-
ações variadas do cotidiano empresarial: 
entender o mercado com a visão profis-
sional de negócios de moda; análise co-
mercial da atuação da empresa no mer-

cado interno; implementação de ações de 
planejamento pré e pós venda; fidelização 
de clientes; prospecção de novos clientes; 
definição e acompanhamento de metas; 
o momento da venda (cinco pontos deci-
sivos para o sucesso da venda); formação 
do mix de produtos/estilo/preço.

O Projeto Moda Agora almeja re-
sultados significativos, que vão do apri-
moramento dos processos de fabricação 
e comercialização dos produtos ao repo-
sicionamento da marca Nova Serrana no 
mercado, passando pela evolução do mo-
delo de negócios e consequente aumento 
da visibilidade. O projeto tem a duração 
de quatro meses e mais dois workshops 
estão sendo programados.

Marcas participantes: Onity, Zareia, 
Luma Luz, GLK, Vanscy, TryWay, Danper, 
Vulcci Shoes, Bonn Pé, Mini-pé, Pequenina, 
Ana Amaral, Dastop, Blitz, Belizze, Pekeno 
Pé, Crystal, Lindíssima, Apogeu, Randall, 
Lynd, Crômic, Floré, Via Vip, Batatinha, Ju-
liana Amaral, Cândido Calçados.
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VOCÊ
SABIA?
A Max Termoplásticos
oferece inúmeras
vantagens aos
seus clientes!

INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA

Pesquisas que
  geram compostos
    termoplásticos de
       alta qualidade.

AGREGAÇÃO

   Seu produto final
com mais qualidade.

LOGÍSTICA
NA ENTREGA

Agilidade  nas entregas com
        rápida resposta à
                  demanda.

GUERRA AO
DESPERDÍCIO

Menores níveis de estoque
               e redução do custo
                         de compras.

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO

Suporte pós venda
     e colaboração.

Acesse para saber
mais sobre nós.

www.maxtr.com.br

BOTINHO LANÇA TÊNIS MUSICAL NA 22ª FENOVA
CHRISTYAM DE LIMA

A empresa de calçados infantis, 
Botinho, apresentou uma novi-
dade durante a 22ª Fenova.  O 

tênis musical, com tecnologia bluetooth, 
despertou a curiosidade de muitos que 
passaram pela Feira. 

A proposta do tênis é interagir 

música com entretenimento por meio 
de uma conexão sem fio. Ao conectar 
o celular ao calçado, a criança se di-
verte ao som das músicas que curte.

Com um mercado cada vez 
mais competitivo, as empresas estão 
buscando, de forma inovadora, agra-

dar um público muito exigente. A linha 
infantil trouxe originalidade para a Fe-
nova. 

O gerente comercial da empre-
sa, Rodrigo Emídio, ressaltou que a 
ideia da empresa, há 17 anos no mer-
cado, é sempre buscar novidades e 

tendências, principalmente do exterior.
“O tênis musical, no início, era 

uma aposta e hoje já é uma realida-
de. Todo mundo que entrou no meu 
estande comprou e está acreditando 
na proposta que a gente trouxe para 
eles”, ressaltou.
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SENAI APRESENTA IMPRESSORA 3D
DURANTE A 22ª FENOVA

SELMA ASSIS

Durante os três de realização da 22ª 
Fenova, o SENAI apresentou aos 
empresários do setor de calçados 

a última novidade na fabricação de ob-
jetos físicos criados a partir de sistemas 
computacionais. Trata-se de serviços de 
prototipagem em impressão 3D para ma-
teriais usados na indústria calçadista. 

Com grande visitação no estande, 
o gerente da Unidade do SENAI de Nova 
Serrana e São Gonçalo do Pará, Rômulo 
Maciel Gomes, falou sobre a divulgação 
do equipamento. “O intuito nosso de levar 
a impressora para a Feira foi realmente de 
fazer a divulgação do serviço e deixá-la 
à disposição do empresariado local. Ti-
vemos uma procura muito interessante, 
o pessoal visitou bastante o estande e 
perguntou muito. Ficaram bem espan-
tados de saber que já tinha a tecnologia 
em Nova Serrana neste formato. A gente 
sabe que já existem algumas impressoras 
3D na região, mas não que consigam fa-
zer no porte e na qualidade que o SENAI 
tem condição de fazer a partir de agora”, 
ressaltou Gomes.

Rômulo destacou que após a Fei-
ra, houve várias pessoas interessadas em 
realizar algum tipo de trabalho a partir da 
tecnologia 3D. “Nós fizemos vários conta-
tos, recebemos visitas pós-feira em fun-
ção destes contatos que a gente teve lá 
durante o evento. E a expectativa é muito 
boa para que a gente possa realmente 
estar incentivando as empresas a conse-
guir fazer seu desenvolvimento cada vez 
com maior qualidade e maior agilidade”.

IMPRESSÃO

A impressora colocada no estan-
de do SENAI produziu alguns objetos para 
que o público pudesse visualizar seu fun-
cionamento e o produto materializado. “A 
gente foi imprimindo vários arquivos pe-
quenos para que o pessoal pudesse ver 
o resultado mais rápido”, afirmou Gomes. 

De acordo com Gomes, o intuito 
era mostrar as funcionalidades e diversas 
possibilidades que o equipamento é capaz 
de realizar. “A gente trabalha com foco no 
calçado, mas a máquina não se resume a 

isso. A gente pode imprimir qualquer tipo 
de arquivo em 3D, peças de partes me-
cânicas, próteses dentárias, engrenagens, 
calçados, enfeites, laços, qualquer coisa 
que tenha um formato adequado em 3D, 
a gente consegue imprimir no equipa-
mento”, enfatizou.

Ainda segundo Gomes, a impresso-
ra instalada na Feira recebeu várias peças 
fabricadas por outras impressoras 3D na 
sua composição. “A própria impressora 3D 
tem várias peças que foram feitas em ou-
tras impressoras 3D para ela. Então, a gente 
tem algumas engrenagens, alguns supor-
tes, peças que foram feitas em outras im-
pressoras para fazer parte desta aí”, disse. 

DETALHES

Devido à alta capacidade de reso-
lução e precisão da máquina, Gomes ga-
rante que consegue realizar trabalhos que 
exigem minuciosidade. “A gente consegue 
trabalhar até em centésimos de milíme-
tros com a resolução da máquina. Então, 
dependendo da atividade que nós formos 

colocar lá para imprimir, isso é muito vá-
lido”.

Gomes acredita que em pouco 
tempo o sistema convencional perderá 
espaço para a nova tecnologia. “O siste-
ma convencional, com certeza, tende a 
se modificar em função da tecnologia. Na 
velocidade que as coisas vêm avançando, 
a gente vai ter aí, num médio espaço de 
tempo, a impressão 3D ganhando um ter-
reno muito grande dentro das empresas 
de calçados”, avalia.

SERVIÇOS

O SENAI já está com o serviço de 
prototipagem disponível. As empresas in-
teressadas devem entrar em contato com 
a entidade para obter mais informações e 
realizar um orçamento.

SENAI – (37) 3225-1050
AVENIDA JOSÉ BATISTA FILHO, Nº 3200,
BAIRRO FRANCISCO LUCAS
ATENDIMENTO DAS 8H ÀS 20H
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

Serviço de prototipagem está disponível no SENAI de Nova Serrana
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FENOVA FECHA 22ª EDIÇÃO COM BOAS 
PROSPECÇÕES COMERCIAIS 

Nos dias 14, 15 e 16 de agosto foi re-
alizada a 22ª Feira de Calçados de 
Nova Serrana (Fenova). Mais de 200 

marcas do Polo Calçadista tiveram seus 
produtos expostos. 85 redes de lojas com 
650 pontos de vendas também marca-
ram presença durante a Feira. Estima-se 
que passaram pelo evento, nos três dias 
de exposição, cerca de dois mil visitantes.

Em seu discurso, o presidente do 
Sindinova, Pedro Gomes, ressaltou a im-
portância do setor calçadista aliada à alta 
capacidade produtiva e inovação. “O polo 
calçadista de Nova Serrana é referência em 
moda, tecnologia e design. Consagrada 
como a maior feira de calçados de Minas 
Gerais, a Fenova vem ganhando destaque e 
se inovando a cada nova edição”, destacou.

UNIÃO
O prefeito de Nova Serrana, Euzébio 

Lago, evidenciou a união entre as entida-
des. “A diferença de Nova Serrana é isso. 
Nos momentos de tempestade, de crises, 
existe a união de esforços da Prefeitura, 
Câmara, Polícia Militar, Polícia Civil e demais 
autoridades governamentais”, avaliou.

Já o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(FIEMG), Flávio Roscoe Nogueira, falou da 
influência da Fenova para a região. “A Fei-
ra é muito importante para a região por-
que ela dá a possibilidade das indústrias 
de calçados de Nova Serrana mostrarem 
seus produtos, seus lançamentos para 
todo o Brasil. A própria pujança do evento, 
que está na sua 22ª edição, já demonstra 
o sucesso que ele é”, detalhou. 

MOVIMENTAÇÃO
Tanto os corredores quanto os es-

tandes tiveram uma grande agitação du-
rante a Feira. Segundo vários expositores, 
o volume de visitação e vendas supera-
ram suas expectativas. O gerente comer-
cial da Mini-pé, Eduardo Félix Silva, se sur-
preendeu com as negociações. “Tivemos 
muitas prospecções de novos clientes, 
muitos novos pedidos, contratos. Conse-
guimos fazer bons negócios, está sendo 
ótimo”, salientou.

A gerente de vendas da Biker, Mar-
cilene Silva, também se mostrou satisfeita 
com as vendas. “As vendas estão supe-
rando minhas expectativas. No primeiro 

dia, foram 12 mil pares e hoje nem acabou 
o dia ainda e já foram 10 mil pares, então 
a expectativa está muito boa”, afirmou 
Marcilene no segundo dia de exposição.

O gerente comercial da Botinho, 
Rodrigo Emidio, também destacou o mo-
vimento da Feira. “Devido ao período que 
passamos no meio do ano, eu não imagi-
nava (o movimento) e me surpreendeu”. 

 “Esta foi uma das melhores feiras 
que nós estamos participando. Ontem (pri-
meiro dia) eu vendi o dobro do que vendi 
na Fenova de fevereiro. Estamos na meta-
de do segundo dia e, só até agora, já vendi 
mais do que vendi na feira passada. Então, 
a perspectiva está muito boa”, enfatizou Si-
dália Ferreira, gestora comercial da Zareia.

MERCADO OTIMISTA
Além das negociações nos pró-

prios estandes, a feira trouxe a esperança 
de melhoria para o setor calçadista, após 
o impacto gerado pela crise no mercado. 
A organização e a qualidade dos produtos 
também foram aspectos bastante elogia-
dos tanto pelos expositores quanto pelos 
lojistas. O gerente comercial da Nádya Ri-
beiro, Ronaldo Ricardo Rodrigues, afirmou 
que o custo/benefício do seu calçado ga-
rantiu boas vendas. “A Fenova superou 
nossas expectativas. Em relação a preço 

e qualidade, nossos produtos estão com 
uma boa saída, fizemos boas vendas”, 
afirmou Rodrigues.

Segundo a vendedora da Kindi, Lu-
ciana Dias, os três dias foram de grande 
movimentação financeira. “Na terça-fei-
ra, abrimos com chave de ouro. Ontem 
(segundo dia) também foi excelente, os 
pedidos foram até maiores. Esta feira re-
estabeleceu a esperança. Acho que todos 
tiveram esta credibilidade que melhorou 
e vai melhorar ainda mais para o fim do 
ano. Foi ótimo”, garantiu.

“Estávamos na expectativa, porque 
o país estava nesta crise e não esperava 
que fosse tão boa como foi. Nosso estan-
de ficou cheio todos os dias. Eu acredi-
to que a partir de agora a gente começa 
a melhorar mais ainda. Os lojistas estão 
precisando repor seus estoques e esta fei-
ra veio no momento ótimo para começar 
a reavivar os pedidos”, ressaltou a gerente 
comercial da Jet-Crazy, Vaneida Souza.

VENDAS
Os segmentos feminino e infantil 

obtiveram excelentes resultados em ven-
das e sondagens de novos negócios. A 
linha masculina teve saídas satisfatórias. 
O gerente comercial da Yuupiii, Vinícius 
Archanjo, fez um balanço de seu comér-

cio. “A feira está muito boa para nós da 
linha infantil. Temos uma parcial, mas não 
é exata ainda, mas a gente deve ter ven-
dido, até o momento, dez mil pares”. 

De acordo com Fabrício Richelle, 
gerente comercial da TryCom, houve um 
crescimento nas vendas com esta edição 
da Fenova. “A expectativa de crescimento 
está em torno de 20% a 30% em relação 
à feira passada. Não tenho o que recla-
mar, pra gente foi um sucesso”, garantiu.

COLEÇÃO
Com coleção diferenciada e ousa-

da, lojistas têm reconhecido a qualidade 
dos produtos em exposição. “Tenho lojas 
há doze anos, achei que a mercadoria 
está em constante crescimento de quali-
dade. Temos mais opções de preço, mo-
delagem, estamos muito satisfeitos com 
as mercadorias e com a Feira também”, 
afirmou o lojista Wilson Silva. 

O lojista de Goiânia, Marcelo Du-
arte, realçou as inovações dos produtos 
apresentados na Fenova. “Nesta feira es-
tamos vendo alguns estilos mais ousados 
na questão do feminino e no masculino. 
Eu estou vendo que teve uma mudança, 
principalmente, em relação ao tênis. No 
feminino, estão com uns modelos novos 
com plataformas, faxetados, coloridos e 
com enfeites diferentes”, destacou Duarte.

Já a proprietária da Passarela Cal-
çados, Magda Regina Vieira Barros, exal-
tou a evolução da Feira nos últimos anos. 
“Estive aqui há uns oito anos e percebi 
que a evolução está muito grande tanto 
na estrutura da Feira quanto na qualidade 
dos produtos. E, também, na facilidade de 
acesso aos modelos de vanguarda. Estão 
de parabéns, a estrutura da feira está im-
pressionante”, salientou.

IDEALIZADOR
O Sindicato Intermunicipal das In-

dústrias de Calçados de Nova Serrana 
(Sindinova), na qualidade de representante 
das empresas do Arranjo Produtivo Local 
de Nova Serrana, é o realizador da maior 
feira de calçados de Minas Gerais.

Com duas datas ao ano, a Feno-
va é referência para o segmento courei-
ro-calçadista e conta com a parceria da 
FIEMG, SEBRAE e Prefeitura de Nova Ser-
rana em sua realização.

CHRISTYAM DE LIMA
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PROPRIETÁRIA DO GRUPO GAIT
DESTACA ESTRUTURA DO CPN

No dia 29 de agosto, foi a vez de o 
CPN receber o grupo GAIT. Cinco 
lojas fazem parte da rede que se 

encontram estabelecidas nos estados do 
Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O pú-
blico-alvo eram fabricantes do segmento 
feminino geral adulto.

A proprietária da GAIT, Renata Aze-

redo da Silva, esteve no Centro de Pro-
moção de Negócios e ficou impressionada 
com a estrutura do local. “É a primeira vez 
que estou vindo aqui e eu estou gostando 
bastante. Nova Serrana é um polo muito 
grande e as pessoas não têm noção do 
potencial que é isto aqui”, ressaltou. 

Renata já conhecia os calçados de 

Nova Serrana em Feiras, entretanto, en-
fatizou que a atividade no CPN lhe trouxe 
mais possibilidades de negócios e apre-
sentações de produtos. “Tem umas duas 
coleções que eu tenho trabalhado com 
o pessoal daqui de Nova Serrana, mas 
somente através da Feira. Este trabalho 
aqui que vocês estão fazendo acho até 

que tem mais possibilidades de ver mais 
produtos que a própria feira e eu estou 
gostando bastante”, afirmou. 

Com foco na linha feminina adulta, 
Renata avaliou que as coleções apresen-
tadas “estão bem atuais, bem dentro do 
que a gente vem trabalhando. A proposta 
está bacana”

PUBLICADA NORMA PARA ETIQUETAGEM DE CALÇADOS
DIVULGAÇÃO

Está em vigor, desde final do mês 
de julho, a norma que padroniza 
a etiquetagem de composição de 

calçados. A partir de agora, os mais 
de 900 milhões de pares produzidos 
no Brasil deverão conter uma etiqueta 
com informações como nome da mar-
ca, composição (materiais predominan-
tes) e país de origem. 

A norma, publicada pela Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
é fruto de estudos realizados pela Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de Calça-
dos (Abicalçados) em parceria com o Ins-
tituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, 
Calçado e Artefato (IBTeC), Associação 
pela Indústria e Comércio Esportivo (Ápi-
ce), Associação Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro, Calçados e Ar-
tefatos (Assintecal) e Centro das Indústrias 
de Curtumes do Brasil (CICB) por meio do 

Comitê Brasileiro de Couro, Calçados e Ar-
tefatos de Couro (CB-11). 

O consultor da Abicalçados, Igor 
Hoelscher, destaca que a etiquetagem 
trará benefícios ao consumidor, que terá 
a informação detalhada sobre o produ-
to, facilitará a fiscalização e diminuirá as 
chances de pirataria, promovendo a con-
corrência leal. 

“Além disso, a norma representa 
uma redução de custos para a indústria 
por meio da padronização, já que antes 
da publicação cada fabricante aplicava de 
uma maneira diferente, de acordo com 
os procedimentos dos clientes”, comenta, 
ressaltando que a orientação é de que as 
empresas adotem a etiquetagem imedia-
tamente, para evitar possíveis autuações 
do Procon, em vista do Código de Defesa 
do Consumidor.
FONTE: Abicalçados

SELMA ASSIS
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O Sindinova promoveu nos dias 21, 22 
e 23 de agosto mais um curso de 
Vendas com Programação Neuro-

linguística (PNL), Módulo I. O curso, que já 
está em sua sétima turma, é voltado para 
vendedores, setor comercial e compras 
das empresas. Ao todo, foram três dias de 
curso e 12 horas de treinamento.

Segundo o instrutor, Éverton Saulo, 
este curso é mais operacional, no qual se 
trabalha a modelagem do setor de vendas 
em três etapas: abordagem, sondagem e 
apresentação dos serviços, produtos ou 
ideias. De acordo com Saulo, estas etapas 
devem ser muito bem segmentadas para 
que os vendedores possam atender, dire-
cionar o produto e a estrutura comercial 
para a realidade do cliente.  

“Eles veem um pouco como eles 
construíram a confiança no seu cliente. 
Numa mesa de negociação, eles apren-
dem a fazer sondagem e diagnóstico com 
duas estruturas de funcionalidade e ca-
racterização, acompanhando a mente do 
cliente. Da mesma forma que o cliente cria 
uma necessidade de compra, ele segue o 
mesmo processo mental para buscar o 
diagnóstico e a informação que eles preci-
sam e, aí sim, eles conseguem apresentar 
seus produtos de maneira visual, auditi-
va e sinestésica, atendendo exatamente 
como a mente do ser humano funciona”, 
explica Saulo.

PRÁTICAS
Durante o curso, são feitas várias 

simulações de vendas, apresentações 
em vídeo, práticas, postura. Isso pos-
sibilita ao instrutor corrigir e direcionar 
o comportamento de maneira perso-
nalizada para o resultado final ser mais 
efetivo na venda. O intuito é possibilitar 
aos participantes ferramentas e técni-
cas de vendas de ponta para aplicar no 
seu trabalho.

técnicas, eles veem na prática isso funcio-
nando. Então, o que eles já faziam bem, 
agora eles fazem de maneira racional, sa-
bendo o que eles estão fazendo e me-
lhorando ainda mais suas técnicas, suas 
ferramentas de vendas”, salienta. 

O curso voltado para formar con-
sultores de vendas orienta para diagnósti-
cos e sondagens. “A gente percebe muito 
no mercado, os vendedores que chegam 
no cliente e perguntam o que o cliente 
quer. Então, isso não é uma consulta de 
vendas. A consulta de vendas é quando 
ele fala para o cliente, você precisa com-
prar este produto, criar esta estratégia, 
aplicar isso na sua empresa, que você vai 
gerar este resultado”, pontua Saulo. 

DEPOIMENTOS
A vendedora, Cristiane Sarah Fon-

seca Abrantes, gostou muito do curso e 
já está à espera do próximo módulo. “O 

“Alguns até mesmo no aperto de 
mão, o tom de voz que eles utilizam, o 
padrão de linguagem que eles trabalham 
durante sua negociação, durante sua en-
trevista comercial, a gente modela isso, 
mostrando como a Programação Neuro-
linguística pode ajudá-lo a ser mais eficaz 
na persuasão, na negociação, na apresen-
tação de seus produtos”, afirma.

PROGRAMAÇÃO
NEUROLINGUÍSTICA 

A Programação Neurolinguística 
trabalha a mudança de comportamento e 
a comunicação avançada. Conforme Sau-
lo, é possível a qualquer profissional que 
lida com pessoas aplicar as ferramentas 
de PNL no trabalho. 

“Tanto gestores para poder traba-
lhar com sua equipe, entender sua equi-
pe e saber motivar, direcionar o trabalho 
aumentando a disciplina, produtividade, 
foco, quanto na parte de capitação de 
clientes. Na parte de marketing, como 
você consegue adaptar sua estrutura co-
mercial para atingir clientes que buscam 
mais imagens, recursos auditivos para 
tomar uma decisão. E clientes que bus-
cam mais a questão da experimentação, 
da degustação, do cheiro, do sinestésico 
em si. Então, esta estrutura de Neurolin-
guística é aplicável em qualquer área que 
você tenha relacionamento humano”, 
enfatiza Saulo. 

MÉTODO
Saulo ressalta que muitos vende-

dores aprendem no dia a dia, entretanto 
existe um método para avançar e ala-
vancar as vendas com maior efetividade. 
“Existe um passo a passo dos melhores 
vendedores e este método é totalmente 
duplicável para as pessoas. Quando os 
vendedores chegam lá e vão aplicar as 

curso foi de grande valia, aprendemos 
técnicas para serem aplicadas com nos-
sos clientes e até mesmo no nosso coti-
diano. Estou ansiosa para fazer o módulo 
II”, afirma.

O representante Comercial, Jan 
Carlos Ribeiro Santos, agradeceu pela 
oportunidade do curso e falou sobre as 
técnicas aprendidas. “Obrigado Éverton 
Saulo e SINDINOVA  pela oportunidade 
de participar do curso vendas com PNL. 
As técnicas de PNL aplicadas em vendas 
te dá o controle da negociação do início 
ao fim, principalmente, no fechamento 
de pedidos. Saber conduzir uma ne-
gociação, prolonga a vida da empresa. 
Tem que pensar bem antes de mandar 
um vendedor, sem treinamento, aten-
der um cliente. Sem treinamento, o 
vendedor só tira pedido. Negociações 
sem preparo atrapalha o crescimento 
da empresa”, ressaltou.

CURSO DE VENDAS COM PNL É NOVAMENTE
MINISTRADO NO SINDINOVA

Módulo I contempla as ferramentas básicas de suporte para as próximas etapas

PARTICIPANTES ACOMPANHAM ATENTOS AO CURSO

AO FINAL DO CURSO, TURMA RECEBEU O DIPLOMA DE VENDAS COM PNL

SELMA ASSIS

ÉVERTON SAULO
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O Sindinova, no intuito de auxiliar 
as empresas na criação de seus 
produtos, oferece aos associados 

os serviços de consultoria em design de 
calçados. O especialista, Anuar Chibli, está 
disponível para orientar os associados 
para as novas tendências do mercado.

Segundo Chibli, a consultoria visa 
atender aos empresários, conhecer o atual 
cenário da fábrica, orientar e enquadrar os 
produtos de acordo com as novidades no 
mercado. O direcionamento é feito seguin-
do as tendências do mercado (solados, 
materiais, estilos e linhas), combinação de 
cores e desenvolvimento de coleção.

Atuando como facilitador ao em-
presariado, Chibli destaca a importância 

de estar atento aos novos rumos dos ne-
gócios. “A principal preocupação do dono 
da fábrica é saber o que irá produzir. O 
especialista em design tem esta percep-
ção e consegue fazer a orientação para o 
seu cliente. Assim, o objetivo do Sindino-
va é orientar as empresas para estar por 
dentro das tendências e saber diferenciar 
as coleções”, aponta Chibli.

O serviço é gratuito para os asso-
ciados. Os interessados devem procurar 
Anuar Chibli, no Sindinova. O horário de 
atendimento é das 8h às 18h, de segunda a 
quinta-feira e das 8h às 17h, na sexta-feira. 

Para mais informações e agenda-
mento, entre em contato pelo telefone 
37-3228-8500.

Uberlandense, Anuar Chibli é profissional em Design de Calçados, graduado em Design de Produto (Unicesumar) e técnico em design de calçados 
(SENAI).

Atuante no mercado de Nova Serrana desde 2016, no desenvolvimento de calçados masculino, feminino e infantil, atualmente Anuar é designer no 
Sindicato intermunicipal das indústrias de calçados de Nova Serrana (SINDINOVA), prestando serviços de consultoria e desenvolvimento de coleções e con-
sultor de materiais da Assintecal.

SINDINOVA OFERECE CONSULTORIA GRATUITA
EM DESIGN DE CALÇADOS

Empresas interessadas devem agendar com o designer no Sindinova
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A indústria brasileira tem responsa-
bilidades com o país. Empresários e seus 
representantes participam ativamente 
do debate sobre a elaboração e a exe-
cução de políticas públicas que possam 
incentivar o desenvolvimento econômico 
e social. Nossa ação perante os poderes 
constituídos é legítima, levando sempre 
em consideração os interesses maiores da 
sociedade. O objetivo é retirar obstáculos 
ao crescimento sustentado, melhorando 
o ambiente de negócios e consolidando 
um Brasil próspero e justo para todos.

Em dois meses, vamos eleger as 
pessoas que governarão o Brasil pelos 
próximos quatro anos. O pleito de outu-
bro é especialmente importante, porque 
se segue à mais grave crise econômica da 
história recente do país e a um período de 
turbulência política, que resultou na reti-
rada constitucional de uma presidente da 
República. Trata-se, portanto, de um mo-
mento que exige muita reflexão dos elei-
tores. Escolher bem deputados estaduais 

e federais, senadores, governadores e o 
presidente é crucial para moldar o nosso 
futuro.

Por meio de posicionamentos 
públicos e de medidas concretas apre-
sentadas ao escrutínio dos brasileiros, a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
representante maior do setor, contri-
bui com a discussão dos rumos do país. 
No mês passado, entregamos a seis dos 
principais postulantes a ocupar o Palácio 
do Planalto até 2022, ano do bicentená-
rio da nossa independência, uma série de 
43 documentos temáticos com propos-
tas detalhadas. Os candidatos expuseram 
seus planos e como pretendem concre-
tizá-los a uma plateia de mais de 2 mil 
empresários, e ouviram sugestões.

De maneira clara e democrática, 
a indústria brasileira apoia as reformas 
imprescindíveis para a recuperação do 
crescimento econômico num ritmo mais 
vigoroso. Defendemos mudanças na le-
gislação tributária e na previdenciária, 

NO CENTRO DA ESTRATÉGIA 
DE DESENVOLVIMENTO

Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Colunista: Robson Braga de Andrade

além da consolidação da modernização 
trabalhista. A intenção é reduzir a buro-
cracia, aumentar a competitividade dos 
nossos produtos, destravar investimentos, 
estimular empreendimentos e garantir 
segurança jurídica, sem a qual se torna 
extremamente penoso criar empregos e 
gerar riquezas.

As 43 propostas aos presidenciá-
veis são o desdobramento natural de vá-
rios documentos que a CNI apresenta, ao 
longo do ano, com os temas prioritários 
para a indústria nas ações dos Poderes da 
República. O Mapa Estratégico da Indústria 
2018-2022, por exemplo, aponta o cami-
nho para superar as deficiências que ele-
vam custos de produção e comprometem 
a produtividade, como a baixa qualidade 
da educação e o disfuncional sistema tri-
butário. Além disso, reforça a relevância 
de temas como inovação e controle de 
poluentes.

Estimativas demonstram os resul-
tados efetivos que as medidas propostas 
no Mapa Estratégico, esmiuçadas nos do-
cumentos entregues aos presidenciáveis, 
teriam a médio e longo prazos. Com a 
adoção das ações sugeridas, o Produto 
Interno Bruto (PIB) calculado pela paridade 
de poder de compra poderia crescer, em 
média, 4% ao ano a partir de 2023. O PIB 
per capita aumentaria 3,5% anuais. A ren-
da dos brasileiros, portanto, mais do que 
dobraria, passando de US$ 14 mil em 2016 
para cerca de US$ 30 mil em 2040.

Outro exemplo de documento 
fundamental é a Agenda Legislativa da 
Indústria, que orienta as ações, sempre 
transparentes, do setor perante o Con-
gresso Nacional. Em sua 23ª edição, a 

agenda reúne 129 propostas em discus-
são pelos deputados e senadores com 
capacidade para impulsionar ou reduzir a 
competitividade da economia. Nesse con-
junto, 14 itens compõem uma pauta míni-
ma, da qual constam, entre outras, a nova 
lei de licitações, alterações na lei das micro 
e pequenas empresas, e normas para o 
licenciamento ambiental.

Com a Agenda Jurídica da Indústria, 
reunimos informações sobre 99 ações de 
interesse no setor industrial que tramitam 
no Supremo Tribunal Federal (STF). Em 43 
delas, a CNI é autora e, em 23, atua como 
amicus curiae (parte interessada que aju-
da a Corte a conhecer o assunto e tomar 
sua decisão). Na Agenda Internacional da 
Indústria, apresentamos 98 ações para 
ampliar a inserção do Brasil no comércio 
exterior, passando pela negociação de 
acordos internacionais, medidas de mo-
dernização da política comercial e serviços 
para fortalecer a presença das empresas 
brasileiras fora do país.

Enfim, o Sistema Indústria atua 
de forma consciente, ética, competente 
e totalmente passível de verificação pela 
sociedade. De todos os setores da eco-
nomia, a indústria é imprescindível, por-
que tem o maior efeito multiplicador ao 
demandar matérias-primas, serviços e 
tecnologia em suas cadeias de produção. 
É o segmento econômico que paga os 
melhores salários e mais contribui para 
a expansão da renda da população. Fe-
lizmente, os candidatos a presidente têm 
percebido esse fato: quando a indústria 
cresce, o Brasil prospera rapidamente. Por 
isso, a indústria deve estar no centro da 
estratégia de desenvolvimento do país.
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Seguros Vida garantido pelo SICOOB Seguradora de Vida e Previdência (CNPJ: 26.314.512/0001-16). Seguros Auto garantido pelas seguradoras: AZUL (CNPJ 33.448.150/0001-11); HDI (CNPJ 29.980.158/0001-57); LIBERTY (CNPJ 61.550.141/0001-72); MAPFRE (CNPJ 61.074.175/0001-38); PORTO SEGURO (CNPJ 61.198.164/0001-60) 
e TOKIO MARINE (CNPJ 31.164.021/0001-20). Seguros Rural garantido pelas seguradoras: MAPFRE (CNPJ 61.074.175/0001-38); SANCOR (CNPJ 17.643.407/0001-30). Seguros Demais Ramos garantidos pelas seguradoras: MAPFRE (CNPJ 61.074.175/0001-38); MAPFRE (CNPJ 61.074.175/0001-38) e TOKIO MARINE (CNPJ 31.164.021/0001-20).

Nova Serrana: (37) 3226-9700 | (37) 3226-7085 
(37) 3228-0404 | (37) 3228-6100

Perdigão: (37) 3287-0190 e Papagaios: (37) 3274-0700
www.sicoobcredinova.com.br


