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CURSOS

FEIRA

MODA AGORA

Segundo Workshop do projeto 
Moda Agora Nova Serrana 
abordou o tema Gestão 

Comercial. Luciana Penido 
ministrou a palestra.

VEJA MAIS – PG 02

17º JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 
SERÁ REALIZADO EM DEZEMBRO

17º JANTAR
DE CONFRA

TERNIZAÇÃO

VEJA MAIS – PG 03

Em outubro, dois cursos estão 
disponíveis na grade do Sindino-
va. O curso de Vendas com Pro-
gramação Neurolinguística - Mód-
ulo II e o ESOCIAL.

VEJA MAIS – PG 04

VEJA MAIS – PG 06

A Nova Serrana Feira e Moda 
em São Paulo acontecerá 

nos dias 14 a 16 de janeiro de 
2019. Agende-se!

SINDINOVA PROMOVE WORKSHOP VOLTADO 
PARA CONSULTORIA EMPRESARIAL

VEJA MAIS – PG 05

SELMA ASSIS
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CURSOS

VENDAS COM PROGRAMAÇÃO
NEUROLINGUÍSTICA MODULO II

TEMA: “ESOCIAL (Novo Sistema de Controle das Obrigações
Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais) – VERSÃO 2.4.02”

HORÁRIO: 

18h as 22hs

DATA: INSTRUTOR: LOCAL:

16,17 e 18 de
outubro de 2018
(terça a quinta)

Everton Saulo Vagas Limitadas - Aceitamos cartão de crédito

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

VALOR  ASSOCIADOS:
R$ 350,00

VALOR NÃO ASSOCIADOS:
R$ 400,00

Sindinova

HORÁRIO: 

8h30 as 17h30

DATA: INSTRUTOR: LOCAL:

27 de outubro
de 2018  (sábado)

Rodrigo Dolabela Vagas Limitadas - Aceitamos cartão de crédito

VALOR  ASSOCIADOS:
2 x R$ 150,00

VALOR NÃO ASSOCIADOS:
2 x R$ 175,00

Sindinova

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 1- Nivelamento do Módulo I - 2- Técnicas de Controle Emocional - 3- Desenvolvendo habilidades e 
competências funcionais - 4- Técnica Fogging - 5- Técnica Chunking Up - 6- Rapport Avançado -  7- Padrões de Opostos - 8- Persuasão e Controle - 9- 
Alterando Estados Emocionais do cliente - 10- Análise do Perfil Comportamental do Cliente - 11- Indução em 03 passos

PÚBLICO ALVO: Destina-se a: sócios de empresas, advogados, auditores internos e externos, contabilistas, gerentes de recursos humanos, 
profissionais da área de TI, administradores de pessoal, gerentes administrativos, financeiros, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, médicos 
do trabalho, consultores, chefes e analistas e auxiliares de pessoal e de RH e demais profissionais interessados
e/ou relacionados com as rotinas das áreas trabalhista, previdenciária, fiscal e contábil.

OBJETIVO: Orientar sobre o sistema ESOCIAL instituído pelo Dec. nº 8.373/214, que será implementado pelo governo como ferramenta de controle 
do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, contábeis e fiscais pelos empregadores/contribuintes; estudar os pontos impactantes da 

legislação que serão informados no eSocial preparando as empresas para a correta transição dos sistemas
atuais para a nova ferramenta; revisar os procedimentos praticados em sua empresa para extinguir  eventuais erros no cumprimento das obrigações 
acessórias das áreas trabalhista, previdenciária, segurança e medicina ocupacional, contábil e fiscal; conhecer as regras legais e operacionais para gerar as 

informações de acordo com o Manual de Orientação do eSocial a serem transmitidas, eliminando ou reduzindo passivos trabalhistas e fiscais.

EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

PRESIDENTE:

PEDRO GOMES DA SILVA

1º VICE–PRESIDENTE:

JUNIOR CÉSAR SILVA

2º VICE–PRESIDENTE:

RODRIGO AMARAL MARTINS

1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:

EDIVALDO PINTO DA FONSECA

2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:

CRISTIANO RESENDE MOREIRA

1º DIRETOR FINANCEIRO:

RONALDO ANDRADE LACERDA

2ª DIRETOR FINANCEIRO:

FÁBIO LACERDA SANTOS

DIRETORA DE RELAÇÕES SOCIAIS:

LUCIMAR APARECIDA DA SILVA

DIRETOR DE MARKETING:

ANTÔNIO DE DEUS SOARES

DIRETORA DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:

HELENA MARIA DE SOUZA

DIRETOR DE TECNOLOGIA E 
PROCESSOS: 

JARBAS PINTO MARTINS

DIRETORA DE PROMOÇÕES E EVENTOS: 

HELENA GLÓRIA ESTEVES

DIRETORES ADJUNTOS:

CELINA MARIA DE ANDRADE

CRISTINA ROBERTA RODRIGUES MACIEL

ARESIO LACERDA OLIVEIRA

CONSELHO FISCAL:

ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA

ANTÔNIO SIMÕES PESSOA 

JOÃO SEBASTIÃO NETO

SUPLENTE:

RODOLFO RODRIGUES LÁZARO AMARAL

DELEGADOS JUNTO AO CONSELHO 
DE REPRESENTANTES DA FIEMG:

PEDRO GOMES DA SILVA

JÚNIOR CÉSAR SILVA

ESTA PUBLICAÇÃO É PRODUZIDA PELO 
SINDINOVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL 
DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA 
SERRANA. 

RUA ANTÔNIO MARTINS, 75, BAIRRO FREI 
PAULO – NOVA SERRANA-MG
TELEFONE: (37) 3228-8500

CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS

(37) 99941-4770

SUGESTÕES DE NOTÍCIAS: 

COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR

(37) 3228-8502

PUBLICAÇÃO: QUINZENAL

TIRAGEM: MIL EXEMPLARES

JORNALISTA RESPONSÁVEL:

SELMA ASSIS - MTB 0016873/MG

     

IMPRESSÃO:

JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS

EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Está aberta, desde o início do mês de 
setembro, a votação para a escolha 
dos homenageados do ano. A eleição, 

composta por cinco categorias, irá agra-
ciar as personalidades ou empresas que se 
destacaram em 2018. Os associados po-
dem votar acessando o site do Sindinova.

Outras duas categorias (Personali-
dade do Polo de Nova Serrana e Promotor 
do Desenvolvimento Social) são prerro-
gativas da diretoria do Sindinova. No site 
você encontra também os últimos agra-
ciados em cada categoria. A votação se 
encerra no dia 30 de outubro e o Jantar 

de Confraternização será realizado no dia 
7 de dezembro.

Devido ao sucesso do curso de 
Vendas com Programação Neurolinguís-
tica, no mês de outubro será realizado 
o Módulo II. O curso tem o intuito de dar 
prosseguimento às técnicas básicas apre-
sentadas no Módulo I. Somente poderão 
participar da segunda etapa quem já con-
cluiu a primeira. 

Em sequência às etapas do projeto 
Moda Agora Nova Serrana, em setembro 
foi realizado mais um Workshop. Desta 
vez, o tema foi gestão comercial. Após 

análises ambientais realizadas dentro das 
empresas participantes do projeto, a con-
sultora do IBB, Luciana Penido, apresentou 
os resultados gerais sob suas perspecti-
vas. Ao final, cada empresa receberá um 
relatório individual.

Ainda em setembro, foi apresenta-
do o workshop para Consultoria Empre-
sarial. O propósito do projeto é a estrutu-
ração comercial das empresas por meio 
de planejamento estratégico e gestão co-
mercial. 15 empresas aderiram à proposta.

Confira estas e outras notícias nas 
páginas a seguir. Boa Leitura!

AGENDA OUTUBRO

+ ONLINE
/sindinovaoficial sindinova.com.br

Acesse nossos conteúdos exclusivos na internet

www.fenova.com.br

www.feirafebrac.com.br

nsfm.sindinova.com.brsindinovans

Sindinova Nova Serrana
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17º JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
SERÁ REALIZADO EM DEZEMBRO

No dia 7 de dezembro, o Sindinova 
realizará o 17º Jantar de Confrater-
nização, no Araguaia Campestre 

Clube. Na oportunidade, serão homena-
geadas personalidades e empresas que se 
destacaram no ano.

A votação para a escolha dos ho-

menageados já está disponível no site e 
é restrita aos associados. Até o dia 30 de 
outubro, os associados poderão votar em 
cinco das sete categorias:
• LOJISTA DESTAQUE;
• EMPRESA DESTAQUE;
• FORNECEDOR DESTAQUE;

Votação para escolha dos homenageados está disponível no site e vai até o dia 30 de outubro

• EMPRESA REVELAÇÃO;
• MÉRITO INDUSTRIAL.

Os homenageados das catego-
rias “Personalidade do Polo de Nova 
Serrana” e “Promotor do Desenvolvi-
mento Social” serão escolhidos pela 
diretoria do Sindinova.

Para informações sobre como vo-
tar, entre em contato com a coordenado-
ra administrativa do Sindinova, Camila Ju-
liana, através do telefone (37) 3228-8500.

As mesas do jantar também estão 
disponíveis para compra, através do tele-
fone (37) 99941-4770, com Edimar Góis.

17º JANTAR
DE CONFRA

TERNIZAÇÃO

Empresa Revelação 2018                    Lojista Destaque 2018

Empresa Destaque 2018                   Fornecedor Destaque 2018 

Mérito Industrial 2018                         

Vote no site nas seguintes categorias:

VOTE NO SITE: SINDINOVA.COM.BR
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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

NOVA SERRANA FEIRA E MODA EM SÃO PAULO
JÁ TEM DATA MARCADA

A Nova Serrana Feira e Moda em 
São Paulo ocorre nos dias 14 a 16 
de janeiro de 2019, no Anhembi. 

O evento, realizado pelo Sindinova, tem 
o propósito de apresentar ao mercado 
nacional e internacional os produtos 
e lançamentos do polo calçadista de 
Nova Serrana.

PROGRAMAÇÃO

Nova Serrana Feira e Moda

De 14 a 16 de janeiro de 2019, 

das 10h às 20h

Hall 2 e 3 – Anhembi Eventos 

- São Paulo/SP

Mais informações pelos 

telefones (37) 3228-8500, 

99941-4770 ou e-mail: 

edimarsindinova@hotmail.com
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SINDINOVA PROMOVE WORKSHOP
VOLTADO PARA CONSULTORIA EMPRESARIAL

SELMA ASSIS

O Sindinova promoveu, no dia 3 de 
setembro, um Workshop para 
apresentar uma proposta de con-

sultoria empresarial para as indústrias de 
calçados de Nova Serrana. O propósito 
do projeto é a estruturação comercial das 
empresas por meio de planejamento es-
tratégico e gestão comercial. Ao todo, 15 
empresas fecharam contrato para a con-
sultoria. Uma equipe formada por cinco 
pessoas atenderão a estas empresas.

O palestrante e consultor, Éver-
ton Saulo, falou sobre a apresentação 
da proposta. “O objetivo maior da nossa 
implantação da Consultoria Empresarial é 
aumentar o faturamento das empresas 
nos próximos dois a três anos. Trabalhar 
estratégias de fidelização do lojista lá na 
ponta para eles terem mais capilaridade 
com seus produtos e conseguir, ainda, um 

aumento significativo através das vendas”, 
disse Saulo. 

CONSULTORIAS

Segundo Saulo, as ações serão 
implantadas de modo individual e coleti-
vo, por um período de dez meses. A pre-
visão é que as consultorias se iniciem a 

partir da segunda quinzena de setembro. 
“A gente começa com 12 horas sema-
nais, com consultores ‘in loco’ fazendo um 
mapeamento muito forte, bem completo 
de cada empresa, e a partir daí a gente 
cria um planejamento anual para algumas 
ações pontuais”, afirmou.  

O advogado e membro da equipe 

de consultoria, Samuel Torquato, também 
palestrou durante o Workshop e falou 
sobre as principais falhas de comunica-
ção dentro das empresas. “Via de regra, 
as pessoas tendem a apresentar algumas 
falhas, alguns defeitos na comunicação, o 
que pode acarretar vários problemas na 
sua administração e no feedback (retorno) 
que o funcionário dá para o empreende-
dor”, avalia Torquato. 

O WORKSHOP TEVE POR FINALI-
DADE APRESENTAR AS PROPOSTAS 

DA CONSULTORIA PARA:
• Estruturar o setor comercial da indústria.
• Montar, treinar e criar estratégias para 
equipe de vendas interna, externa, repre-
sentantes comerciais e parceiros.
• Fazer parcerias assertivas para aumentar os 
resultados e autonomia das suas vendas.

56 PESSOAS PARTICIPARAM DO EVENTO 

ÉVERTON SAULO FALOU SOBRE ESTRUTURAÇÃO 
COMERCIAL

O ADVOGADO, SAMUEL TORQUATO, DESTACOU AS 
FALHAS DE COMUNICAÇÃO DENTRO DAS EMPRESAS

SELMA ASSIS

SELMA ASSIS
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GESTÃO COMERCIAL É TEMA DE WORKSHOP
DO PROJETO MODA AGORA

CONSULTORA DO IBB FALA SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DO INTER-RELACIONAMENTO ENTRE OS SETORES 
DA EMPRESA

DIVINÓPOLIS RECEBE “RELOAD NA ESTRADA” 
COM GRANDES NOMES DO MARKETING DIGITAL

Seminário promovido pelo Sebrae Minas trará especialistas para falar de tendências
e oportunidades do Marketing Digital; inscrições estão abertas

Idealizado pelo SEBRAE por demanda 
do Sindinova, tendo como parceiros a 
FIEMG e a entidade executora o Instituto 

By Brasil (IBB), a proposta do projeto Moda 
Agora Nova Serrana concluiu mais uma 
etapa. Na noite de 12 de setembro, a con-
sultora do IBB, Luciana Penido, apresentou 
um Workshop de Gestão Comercial para 
as 27 empresas participantes.

Após realizar consultorias nas em-
presas e fazer um balanço dos cenários 
encontrados, Luciana Penido reuniu estas 
percepções e apresentou, durante sua pa-
lestra, o resultado, em termos gerais, de sua 
análise.  Uma dessas percepções é o inter-
-relacionamento entre os setores para que 
o resultado seja mais efetivo e satisfatório. 

“Hoje os setores das empresas 
não atuam separadamente, a gente tem 
que trabalhar como um todo. O comercial 
precisa abraçar esta ideia e ter processos 
comerciais, das rotinas comerciais, para ter 
um resultado eficiente, para que a empre-
sa alinhe toda a sua comunicação até o 
momento de venda. Eu vejo que isto hoje 
é muito importante. Antes tinha aquela 
ideia de que cada departamento traba-
lhava isoladamente, hoje a gente precisa 
de um conjunto como um todo e precisa 
inovar”, ressaltou Penido.

O PROJETO
A proposta do Moda Agora foi, ex-

clusivamente, desenvolvida pelo coordena-
dor do Núcleo de Desenvolvimento da As-
sintecal e consultor do IBB, Walter Rodrigues 

Tudo que o empreendedor precisa sa-
ber sobre marketing digital poderá ser 
apreendido durante o “Reload na es-

trada – seminário de marketing digital”, que 
acontece no dia 20 de outubro, em Divinó-
polis. Ao desembarcar na principal cidade 
do Centro-Oeste, a atração vai disponibilizar 
muita inovação e capacitar os empresários 
da cidade para que eles possam conhecer as 
mudanças do mercado, aprender como con-
quistar novos clientes e alcançar resultados. 

De acordo com a Associação Brasi-
leira de Comércio Eletrônico (ABComm) o 

para Nova Serrana, tendo em vista as pe-
culiaridades do município. De acordo com o 
analista do SEBRAE, Dênis Magela, a cidade 
apresenta características específicas e pre-
cisava de um direcionamento diferenciado. 

“Nova Serrana é muito acelerada, 
o pessoal aqui consegue desenvolver um 
calçado, fazer a modelagem e colocar na 
produção e comercial muito rápido. Então, o 
Walter tem uma metodologia que trabalha 
a questão da pirâmide. Ele sempre divide 
uma produção em 60% - que é um produ-
to que vende rápido -, 30% - num produ-
to que é tendência e está virando um giro 
rápido - e 10% - aquele produto inovador. 
A sacada do Moda Agora foi que pegou os 
60% (...) e dentro dos 60 ele (Walter) refez a 
pirâmide, ele fez os 30%, os 10% e os 60%, 
dentro dos 60%”, explicou Magela.

CONSULTORIA
Durante suas consultorias, Penido 

afirma ter ficado impressionada com o 
potencial das indústrias visitadas, porém 
destaca que é preciso trabalhar muito a 
área comercial. “Eu fiquei muito impres-
sionada com as empresas. A capacidade 
de produção, a agilidade de todos eles. 
Eu acho que esta parte comercial, princi-
palmente, num momento que o mercado 
mudou, é uma área que precisa ser de-
senvolvida, porque ela não se vende mais 
como sempre vendeu”, esclareceu. 

Penido reforça esta informação 
afirmando que é hora de busca de re-
sultados e acredita que, trabalhando os 

e-commerce deve faturar cerca de R$69 
bi em 2018, um crescimento 15% supe-
rior a 2017. O Reload em Divinópolis vem 
para atender esse mercado em expansão 
e orientar empreendedores que querem 
utilizar os meios digitais para alavancar 
seus negócios. O evento contará com re-
nomados palestrantes que irão abordar 
temas como perfil do consumidor online, 
ferramentas digitais, marketing de conte-
údo, marketing de influência, e-commer-
ce, market places e muito mais.

Entre os nomes já confirmados es-

pontos de maior necessidade, o Polo tem 
competência para alcançar novos merca-
dos. “É um momento de novos resultados, 
novas decisões nesta área de vendas. Eu 
acredito que o Polo de Nova Serrana é um 
dos polos que, desenvolvendo mais esta 
área comercial, relacionamento com os 
clientes, esse acompanhamento, os pro-
cessos, eu acho que vai longe”, analisa. 

Ainda de acordo com Penido, ao 
final, as empresas receberão um docu-
mento com as análises, os pontos positi-
vos e os que merecem atenção. “Eu estou 
vendo os processos comerciais, levantan-
do pontos, para que no final do projeto, 
eu entregue para as empresas os pontos 
de atenção, os pontos positivos, onde eu 
acho que ela precisa investir mais, me-
lhorar comercialmente falando. Cada um 
depois vai tomar suas decisões de como 
prosseguir”, afirmou.

O trabalho de consultoria é realizado 
juntamente com os designers da Assintecal. 
Estes acompanham as empresas no desen-
volvimento de uma coleção de 20 produtos, 
mantendo as características de cada empresa.

DEPOIMENTOS
A proprietária da Vanscy, Suelena Ma-

ria Araújo, afirmou que o projeto está sendo 
de grande valia em sua empresa. Uma de 
suas dificuldades era criar modelos e a pre-
sença dos designers na sua indústria tem aju-
dado no desenvolvimento dessas referências. 

“Para mim está sendo muito im-
portante o projeto porque ele nos ajuda 

tão: Marcos Piangers, autor, palestrante 
e influenciador digital; Camila Farani, do 
programa Shark Tank Brasil, uma das prin-
cipais investidoras-anjo do país; Andrea 
Iorio, diretor do app Tinder na América La-
tina; Marcelo Linhares, diretor de E-com-
merce da Constance, marca de calçados 
femininos; Cláudio Azevedo, ex-diretor 
da Cabify Brasil (um dos maiores apps de 
mobilidade da américa latina), Caio Sigaki, 
da Elefante Verde; Paulo Mendonça (da 
Wylinka), Luiza Drubsky (Rock Content) e 
Luiz Felipe Navarro, do Sebrae/SP.

RELOAD NA ESTRADA
SEMINÁRIO DE MARKETING 

DIGITAL - DIVINÓPOLIS
Data: 20 de outubro, sábado
Horário: 8h30 às 18
Local: Buffet Paulinelli
R. Pratápolis, 88, Bom Pastor
Investimento (primeiro lote): R$100,00
Inscrições: http://inovacaosebraemi-
nas.com.br/reload/
Informações: (37) 3213.2080

AUDITÓRIO INSPIRAÇÃO
9h - Credenciamento e café de boas vindas
10h - Marcos Pianger: “Inovação, uma espiada no futuro”
11h - Andrea Iorio (Tinder): “Seis competências para surfar na transformação digital”
12h - Marcelo Linhares (Constance): “Ominichannel, como unificar todos os canais de 

venda em uma experiência única”
13h - Almoço
14h30 - Cláudio Azevedo (ZX Ventures): “Como competir com grandes concorrentes com 

muito menos recursos”
15h30 - Camila Farani (Chark Tank Brasil): “Como a inovação pode alavancar a sua 

empresa”

AUDITÓRIO OPERAÇÃO
09h - Credenciamento e café de boas vindas
10h - Walter Galvão (Ioasys): “Uso de aplicativos para MPEs”
11h - Paulo Mendonça (Wylinka): “Transformação pela inovação”
12h - Luiza Drubscky (Rock Content): “Como utilizar o marketing de conteúdo para 

aumentar as vendas”
13h - almoço
14h30 - Caio Sigaki (Hubify): “Marketing digital de performance - como aumentar o meu 

faturamento da minha empresa?”
15h30 - Painel: Luiz Felipe nNvarro (Sebrae/SP) e Francis Alan: “Como utilizar influen-

ciadores para promover sua marca”
17h - Guilherme Artilles (Hubsales): “Como as pequenas empresas podem usar marke-

tplaces?”

PROGRAMAÇÃO

a preparar mais os modelos dentro da 
fábrica. A gente tem os modelistas, mas 
geralmente as ideias são difíceis de serem 
encontradas, de estar pesquisando para a 
gente inovar, trazer modelagem nova, a 
gente mesmo criar os próprios produtos. 
Acredito que a gente vai ter um bom re-
sultado”, avaliou Araújo.

“Eu estou achando excelente por-
que com o que nós trabalhamos, vai ser 
um trabalho muito diferente, que vai ser 
voltado para Nova Serrana. Então, eu es-
tou com uma expectativa muito grande 
neste projeto. Eles fizeram fotografia de 
alguns prédios, de algumas flores, de plan-
tas, então, eles estão tirando esta moda 
neste olhar do Walter sobre Nova Serrana. 
É tão interessante que, quando a gente viu 
este ‘book’, tinha coisa que eu nunca tinha 
prestado atenção”, afirmou Lucimar Apa-
recida, proprietária da Luma Luz.
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CONSTANCE REALIZA NEGÓCIOS NO CPN

Entre os dias 12 e 14 de setembro, o Sindi-
nova, por meio do Centro de Promoção de 
Negócios (CPN), recebeu os representantes 

das lojas Katy Calçados, do Rio Grande do Sul. O 
grupo, que possui três sites e sete lojas físicas, 
atendeu a todos os segmentos: masculino, femi-
nino e infantil. Linha feminina foi a mais elogiada.

Segundo o proprietário da Katy Calça-
dos, Carlos Kayser, a empresa já possui for-
necedores na cidade e veio prospectar outros 
para futuras negociações. “Todas as marcas 
que eu olhei até agora são muito boas. A gen-
te é muito forte no feminino, mas das marcas 
lá do sul. Eu quero conhecer, principalmente, o 
dono, quero saber como é a troca dos produ-

O Centro de Promoção de Negócios 
(CPN) fechou o mês de setembro com 
o grupo Taka Taka Calçados, de São 

Paulo. A rede, que possui 17 lojas, atendeu 
aos segmentos femininos, masculino e infan-
til nos dias 17, 18 e 19. 

O grupo já possui fornecedores na 
cidade e o atendimento no CPN possibilitou 
realizar prospecções com outras fábricas. O 
comprador da Taka Taka, Marcelo Miranda, 
falou sobre as coleções apresentadas. “Estou 
gostando bastante da modelagem, os pro-
dutos são, realmente, o que a gente está co-
mercializando nas lojas”, assegurou. 

Marcelo observou também que as fá-

tos, quero saber as origens”, ressaltou. 

COLEÇÕES
Kayser destacou que as coleções apre-

sentadas estão acompanhando o mercado da 
moda, principalmente a linha feminina. “Mos-
truário eles estão tão atualizados, a linha ras-
teira é disparada a melhor, o melhor preço e 
bonitas”, afirmou.

Kayser reforçou também que, devido ao 
clima frio no sul do país, ainda estão vendendo a 
moda inverno e que as coleções de verão demo-
ram a serem colocadas à venda. “Eu saí hoje de 
Porto Alegre e estava 8°, então nós ainda esta-
mos vendendo bota, estamos vendendo sapato 

bricas vêm acompanhando as tendências da 
moda atual. “O design está muito parecido 
com o que a gente está vendo das marcas 
mais conceituadas”, analisou Miranda.

TÊNIS
Ainda sobre as coleções, Marcelo 

destacou a linha de tênis e garantiu que 
fez boas compras. “O tênis de uma manei-
ra geral, que é uma linha que Nova Serrana 
já é especializada, e o tênis feminino casual 
melhorou demais, a gente comprou bas-
tante”, afirmou.

Outro ponto elogiado por Miranda 
foi a estrutura do CPN. O comprador de-

fechado. Nós demoramos 
muito para vender o ve-
rão e não vendemos mui-
to verão”, afirmou.

Esta foi a primei-
ra vez que o empresá-
rio esteve no CPN e, de 
acordo com Kayser, a 
estrutura o surpreendeu. 
“Eu achei surpreendente 
a organização, o prédio 
- muito lindo -, a estru-
tura magnífica e eu não 
esperava que fosse tão 
bom”, finalizou.

clarou que quer voltar 
para fazer negócios no 
espaço do Sindinova. 
“O sindicato tem uma 
estrutura física muito 
boa, o que eu tenho 
percebido aqui é uma 
facilidade de negocia-
ção. A estrutura física 
aqui é maravilhosa, 
não tenho o que falar, 
a atenção das pesso-
as também, só tenho 
a agradecer. Voltarei 
com certeza!”, disse. 

SELMA ASSIS

PROPRIETÁRIO DA KATY CALÇADOS
EVIDENCIA MODA FEMININA NO CPN

TAKA TAKA CALÇADOS ATENDE FABRICANTES E 
REALIZA COMPRAS NO CPN

O Centro de Promoção de Negócios 
(CPN) recebeu, no dia 10 de setem-
bro, a marca franqueadora Cons-

tance. O intuito da visita foi prospectar com 
fornecedores do segmento feminino adulto 
(moda). Esta foi a primeira vez que o grupo 
esteve no CPN. Em dezembro, uma nova vi-
sita já está pré-agendada.

A proprietária da Constance, Ales-
sandra Noronha, ressaltou as tendências de 
moda dos fabricantes da cidade. “Eu estou 
tendo uma grata surpresa de ver muito fa-
bricante antenado com estilistas na rua, 
pessoas trazendo pesquisas e vejo Nova 
Serrana num novo caminho cuidando tam-
bém da moda”, salientou Noronha. 

No final do ano, Noronha pretende 
voltar à Nova Serrana para realizar negócios já 
com a nova coleção. “Eu vou voltar aqui em 
dezembro para ver inverno (...), vou fazer a fei-
ra com estes meus fornecedores e com todos 
os outros que quiserem apresentar a coleção 
para a gente, antes da feira de São Paulo”.

CPN
Alessandra fez questão de destacar 

também o espaço do CPN. “A estrutura é 
maravilhosa, né (SIC), não tem o que falar. É 
maravilhoso, tem conforto e as pessoas muito 
atenciosas”, afirmou.

O gerente comercial, Victor Alves, 
gostou bastante da rodada e da oportuni-

dade de fazer negócios 
com a franqueadora. 
“Achei muito interes-
sante porque era uma 
cliente que eu estava 
tentando marcar com 
ela há muito tempo e 
não estava conseguin-
do entrada. Através da 
vinda aqui, fica com 
abertura um pouco 
melhor para a gente 
estar podendo atender. 
Aqui foi um sucesso, 
tem tudo para dar cer-
to”, enfatizou. 

SELMA ASSIS

CONSTANCE REALIZA ATENDIMENTO A FORNECEDOR NO CPN



PG 8 20/09/2018 A 04/10/2018 – JORNAL SINDINOVA

EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS CAEM EM AGOSTO

As exportações de calçados caíram 
pelo quarto mês consecutivo. Em 
agosto, conforme dados elabo-

rados pela Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abicalçados), foram 
embarcados para o exterior 8,8 milhões 
de pares por US$ 82,9 milhões, quedas de 
7,3% em volume e de 9,2% em receita no 
comparativo com o mesmo mês do ano 
passado. Com isso, no acumulado dos 
oito primeiros meses de 2018, os calçadis-
tas somaram 69 milhões de pares expor-
tados, que geraram US$ 628,3 milhões, 
quedas de 10,3% e de 10,2% no compara-
tivo com igual ínterim de 2017.

O presidente-executivo da Abical-
çados, Heitor Klein, destaca que, apesar 
do dólar valorizado ante o real, o que tor-
naria o produto brasileiro mais competiti-
vo no exterior, existe uma desvalorização 
generalizada das moedas dos principais 
clientes internacionais frente à moeda 
norte-americana, o que anula o efeito 
positivo que o fato poderia ter nos em-
barques. A Argentina é um caso. Principal 
comprador dos calçados verde-amarelos 
no exterior, o país, que passa por mo-
mentos turbulentos na economia, viu sua 
moeda perder 50% do valor ante o dólar 
em 2018. “O fato encarece o nosso pro-
duto, em dólar, anulando qualquer efeito 
positivo”, esclarece Klein. 

Para o executivo, como já foram 
embarcadas as coleções de primavera-
-verão, que são as mais relevantes em 
termos de volume, dificilmente haverá 
uma recuperação nas exportações nos 
próximos meses. “Se tivermos algum 
incremento, ele virá nos meses de no-
vembro e dezembro, quando iniciam os 
embarques dos calçados de outono-in-

verno”, projeta Klein.

DESTINOS
Nos primeiros oito meses do ano, a 

Argentina seguiu encabeçando o ranking 
de principais compradores do calçado 
brasileiro. No mês passado, após dois me-
ses de altas, as exportações de calçados 
brasileiros para o país vizinho caíram 14%, 
em volume. Entraram na Argentina 1,8 
milhão de pares que geraram US$ 15,43 
milhões. Em receita, porém, houve uma 
evolução de 16% ante o mesmo mês de 
2017, o que aponta para um ajuste no 
preço. “A crise argentina vem afetando as 
exportações brasileiras, não somente da 
indústria de calçados. É um problema ge-
neralizado”, comenta Klein. Recente docu-
mento divulgado pelo Santander aponta 
que a recessão do país vizinho pode ter 
um impacto negativo de 0,2% no PIB bra-
sileiro. Por outro lado, na soma dos oito 
meses, as exportações seguem positivas 
para o país vizinho. No período, os herma-
nos compraram 8,2 milhões de pares por 
US$ 103,3 milhões, incrementos de 23,2% 
e de 10,4% em relação ao intervalo cor-
respondente de 2017.

O segundo destino segue sendo 
os Estados Unidos, que no mês passado 
importaram 634,2 mil pares por US$ 14,8 
milhões, altas de 9,3% e de 13,4% no com-
parativo com o mesmo período de 2017. 
Com isso, os norte-americanos somaram 
a compra de 6 milhões de pares, pelos 
quais foram pagos US$ 100,3  milhões, 
quedas de 11,6% e de 19,5% em relação 
aos oito primeiros meses do ano passado.

No balanço, a França continua no 
terceiro posto entre os destinos do calça-
do brasileiro no exterior. Em agosto, fo-

MATERIOTECA ESTÁ DISPONÍVEL NO SINDINOVA
Referências e novas tendências para o 2019_II podem ser conferidas pelo vasto material ofertado

Desde o mês passado, estão dis-
poníveis no Sindinova, as referên-
cias e os materiais apresentados 

durante o Inspiramais 2019_II que fazem 
parte da Materioteca Original By Brasil. É 
uma gama de componentes para calça-
dos que serão tendências para a próxima 
estação: inverno, que recebeu a nomen-
clatura 2019_II.

De acordo com a consultora da 
Assintecal, Daiane Lara, a coleção foi ex-
posta na feira de São Paulo, em junho, e 
traz as últimas tendências de moda para a 
estação mais fria do ano. 

“Agora nós estamos expondo 
aqui o inverno. Em janeiro a gente já 
expõe o verão. Tem esta pesquisa an-
tecipada. Acho que o principal meio de 
pesquisa de tendência seria este ma-
terial que a gente apresenta. As princi-
pais empresas buscam pesquisas neste 
material”, ressaltou Lara.

ATENDIMENTO
O atendimento da Materioteca é 

feito pela Assintecal. O agendamento é 
realizado mensalmente e durante dois 
ou três dias é praticado o atendimento às 
empresas. 

“A empresa que precisa de uma 
consultoria ou precisa de um desenvolvi-
mento, pode vir, a Materioteca é aberta 
a todo o momento (desde que previa-
mente agendada no Sindinova). Pode vir 
para olhar, para ver o que tem de mais 
novo. A gente fala que o Inspiramais é 
onde chega a moda, aqui no Brasil, prin-
cipalmente, do calçadista. Então, é de 
onde que saem mesmo as tendências”, 
enfatizou Lara. 

Além da consultoria em design, re-
alizada pelo especialista Anuar Chibli, os 
associados ao Sindinova terão acesso às 
peças da nova coleção e obterão um ma-
terial completo para o desenvolvimento 
do seu calçado.

“A Materioteca, geralmente, a gen-
te marca com oito empresas e aí as em-
presas que vêm, que são do polo, e que 
quiserem consultoria de design, podem 
conhecer os materiais aqui também”, es-
clareceu Chibli.

Ainda segundo Chibli, a Materiote-
ca é um lugar para as empresas conferi-
rem os materiais expostos e terem acesso 
às pesquisas realizadas. “A gente atende 
de 1h30 a 2h, aí eles vêem os materiais 
físicos, se inspiram na tendência e se di-

recionam. Se a empresa quiser criar um 
material próximo àquele, não idêntico, 
mas algo próximo ou diferente, criar em 

cima, ela vai estar dentro da tendência 
também. É um lugar para elas se inspira-
rem”, enfatizou.

ram embarcados para lá 297 mil pares, 
que geraram US$ 4,2 milhões, quedas de 
41,6% e de 20,5% em relação ao mês oito 
do ano passado. Com isso, os franceses 
acumularam, nos oito meses, a compra 
de 4 milhões de pares por US$ 40 mi-
lhões, altas de 19,6% e de 5,3% no com-
parativo período correspondente de 2017.

IMPORTAÇÕES EM ALTA
Pelo quinto mês consecutivo, hou-

ve um incremento na entrada de calçados 
estrangeiros no Brasil. No mês passado, as 
altas foram de 19,2% em volume (para 2,2 
milhões de pares) e de 7,5% em receita 
(para US$ 32,7 milhões). No acumulado 
dos oito meses, as importações já che-
garam a 19,75 milhões de pares e US$ 247 
milhões, aumentos de 18,8% e de 7,5% 
em relação ao mesmo período de 2017.

Nos oito meses de 2018, as prin-
cipais origens do calçado importado se-

guiram sendo os países asiáticos. Vietnã, 
Indonésia e China respondem por quase 
85% dos valores despendidos ao exte-
rior no período. O Vietnã segue no topo 
do ranking, tendo exportado para o Brasil 
8,5 milhões de pares por US$ 138,68 mi-
lhões, altas de 18% e de 8,8% em relação 
ao mesmo ínterim do ano passado. O país 
é seguido por Indonésia (que remeteu ao 
Brasil 2,6 milhões de pares por US$ 43 mi-
lhões, quedas de 2% e de 3,7% no mes-
mo comparativo) e China (6,55 milhões de 
pares por US$ 27 milhões, incrementos de 
40,8% e de 26,8%).

Em partes de calçados – cabe-
dais, solas, saltos, solas, palmilhas etc. – 
as importações dos oito meses também 
registraram incremento, chegando a US$ 
13,46 milhões, 49% mais do que no mes-
mo período do ano passado. As principais 
origens foram Vietnã, China e Paraguai.
Fonte: Abicalçados
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EMPRESAS DE NOVA SERRANA
TÊM CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO

Oportunidade será por tempo limitado

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG) em parceria com o Sindinova e a FIEMG 
disponibilizará capital de giro para as empresas 

instaladas em Nova Serrana. O limite é baseado no fatu-
ramento fiscal dos 12 últimos meses, respeitando o limite 
mínimo de 5 mil reais e o máximo de 100 mil reais.

OS JUROS SÃO:
15 meses: 0,99% ao mês;
27 meses: 1,09% ao mês;
39 meses: 1,52% ao mês;

VEJA A SEGUIR UMA SIMULAÇÃO
Para saber se o BDMG aprovará e qual o valor 

temos que entrar com a proposta.
Valor Previsto para Liberação R$ 100.000,00 
Valor Previsto para Contratação R$ 104.504,79 
*Incluido tarifas e IOF (1.88%).
**Valores sujeitos a análise de crédito
Custo efetivo total (CET): a partir de 1.53%a.m. 19.92%a.a.
Parcela Vl. da parcela 
1 a 15  .................................. R$ 7.531,51 

Valor Previsto para Liberação R$ 100.000,00 

Valor Previsto para Contratação R$ 104.504,79 
*Incluido tarifas e IOF (1.88%).
**Valores sujeitos a análise de crédito
Custo efetivo total (CET): a partir de 1.44%a.m. 18.77%a.a.
Parcela Vl. da parcela 
1 a 3  ........................................ R$ 0,00 
4 a 15  .................................R$ 9.557,68 

Valor Previsto para Liberação R$ 100.000,00 
Valor Previsto para Contratação R$ 104.754,47 
*Incluido tarifas e IOF (1.88%).
**Valores sujeitos a análise de crédito
Custo efetivo total (CET): a partir de 1.48%a.m. 19.26%a.a.
Parcela Vl. da parcela 
1 a 27  .................................R$ 4.499,48 

Valor Previsto para Liberação R$ 100.000,00 
Valor Previsto para Contratação R$ 104.754,47 
*Incluido tarifas e IOF (1.88%).
**Valores sujeitos a análise de crédito
Custo efetivo total (CET): a partir de 1.44%a.m. 18.69%a.a.
Parcela Vl. da parcela 
1 a 3  ........................................ R$ 0,00 
4 a 27  ................................. R$ 5.148,73 

Colunista: Marcelle Calábria

Valor Previsto para Liberação R$ 100.000,00 
Valor Previsto para Contratação R$ 105.004,16 
*Incluido tarifas e IOF (1.88%).
**Valores sujeitos a análise de crédito
Custo efetivo total (CET): a partir de 1.85%a.m. 24.54%a.a.
Parcela ............................... Vl. da parcela 
1 a 39  .................................R$ 3.588,44 

Valor Previsto para Liberação R$ 100.000,00 
Valor Previsto para Contratação R$ 105.004,16 
*Incluido tarifas e IOF (1.88%).
**Valores sujeitos a análise de crédito
Custo efetivo total (CET): a partir de 1.82%a.m. 24.13%a.a.
Parcela Vl. da parcela 
1 a 3  ........................................ R$ 0,00 
4 a 39  .................................R$ 3.984,87 

O limite máximo é de 100 mil reais. Para simu-
lar outros valores entre em contato com a analista 
de negócios da FIEMG, Marcelle Calábria, pelo e-mail: 
mcsoares@fiemg.com.br

Analista de Negócios da FIEMG Regional Centro-Oeste, Marcelle presta atendimentos e orientação 
em linha de créditos gratuitamente aos associados do Sindinova quinzenalmente.
E-mail: mcsoares@fiemg.com.br
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Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Mecanização, uso da energia elétrica, 
produção em massa, aplicações 
tecnocientíficas e robóticas como 

computadores, softwares, chips e siste-
mas eletrônicos. Esses termos comuns e 
intrínsecos hoje à sociedade e à econo-
mia são adventos do desenvolvimento e 
domínio de novas práticas, tecnologias e 
instrumentos de produção realizados du-
rante as três Revoluções Industriais. 

Na contemporaneidade, com o 
surgimento e consolidação de tecnologias 
disruptivas e de ponta como a inteligência 
artificial, a manufatura dá um passo rumo 
ao futuro e instaura a Quarta Revolução 
Industrial, ou Indústria 4.0. Este é o novo 
caminho e, como nas ondas anteriores, 
quem não acompanha cai no esqueci-
mento. Desta vez não será diferente.

Apresentado a partir de um projeto 
para o governo alemão em 2011 duran-
te a maior feira de automação industrial 
do mundo, a Hannover Messe Internatio-
nal (HMI), o conceito de Indústria 4.0 foi 
desenvolvido por um grupo liderado por 
Sigfried Dais, da Bosch, e Henning Kager-

mann, da Acatech (Academia Alemã de 
Ciência e Engenharia), e tem como obje-
tivo a integração dos processos da indús-
tria, criando fábricas inteligentes e com-
patíveis com as demandas da atualidade. 

A Indústria 4.0 se dá, de modo 
simplificado, por meio da aplicação de 
tecnologias como Internet das Coisas 
(IoT) – uma rede de conexão entre obje-
tos físicos e dispositivos eletrônicos como 
sensores – e análise e gerenciamento de 
dados. Com uma rede de manufatura to-
talmente integrada, é possível operar em 
tempo real, de forma virtual e descentrali-
zada, com as máquinas da linha receben-
do comandos e fornecendo informações 
para a otimização da produção. 

É necessário mudar, manter-se 
atualizado para prosperar. Apenas os ne-
gócios que se transformam digitalmente 
sobreviverão à economia do futuro. Como 
afirmaram os executivos Cornelius Baur e 
Dominik Wee, da consultoria empresarial 
americana McKinsey & Company, “a Indús-
tria 4.0 é mais do que apenas um slogan 
chamativo. É uma confluência de tendên-

A INDÚSTRIA 4.0 É O CAMINHO DO CRESCIMENTO

Colunista: Cristina Palmaka

cias e tecnologias que promete reformular 
o modo como as coisas são feitas”.

A inovação da indústria aumenta a 
produtividade, a competividade e o valor 
agregado das mercadorias. No formato 
4.0, são beneficiados tanto os consumi-
dores quanto os produtores. Um exemplo 
disso é o da parceria entre a SAP e a Har-
ley-Davidson. Por meio da sensorização 
dos mais de três mil componentes de uma 
motocicleta, é possível personalizar e cus-
tomizar um modelo da marca em cerca de 
seis horas via website, processo que che-
gava a levar cerca de 21 dias e tinha que 
ser realizado em lojas e revendedoras.

O futuro é animador para o Bra-
sil, apesar de termos um longo caminho. 
Em um estudo brasileiro recente, no qual 
foram entrevistadas 227 empresas, 90% 
delas concordam que a Indústria 4.0 é 
uma oportunidade, e não um risco. A 
pesquisa também demonstrou que 30% 
das empresas deram início ao seu pro-
cesso de transformação e que 25% estão 
planejando os passos de sua inovação. 
A manufatura digital exige colaboração 

e integração, sendo o melhor caminho a 
escolha de uma empresa de tecnologia 
como parceira na transformação digital.

As empresas do setor de software 
corporativo, como a SAP Brasil, iniciaram 
em março a Aliança Brasil 4.0, iniciativa 
da Câmara de Comércio Internacional do 
Brasil (ICC Brasil), um compromisso público 
de empresas com o desenvolvimento e a 
democratização da Indústria 4.0 no País. 
Este foi mais um movimento para a dis-
seminação e conscientização do poder da 
Quarta Revolução Industrial. 

A inovação beneficia a cadeia de 
produção e o país como um todo, com 
resultados impactantes como o aumento 
do PIB – a correlação entre investimen-
to em inovação e acréscimos no PIB é 
comprovada por diversas pesquisas – e 
a criação de 30 novas profissões, confor-
me estudo do SENAI divulgado em julho. 
Otimista com o futuro, convido todos a 
fazer o mundo funcionar melhor. Praticar 
negócios mais inteligentes melhora a vida 
das pessoas.
Fonte: CNI 

Presidente da SAP Brasil
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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


