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SINDINOVA FAZ PARCERIA COM A
FRONTSYS E LANÇA SISTEMA CUSTO FÁCIL

CURSO

SELMA ASSIS

Curso de Vendas com PNL Módulo II foi realizado no Sindinova
no dia 18 de outubro. Ao todo, 28
participantes deram sequência às
estratégias comerciais aprendidas
no módulo I.
VEJA MAIS – PG 03

SEMINÁRIO

VEJA MAIS – PG 07

Seminário atraiu calçadistas
em busca de mais conhecimentos do marketing digital.
Promovido pelo SEBRAE, o
Reload na Estrada, trouxe
grandes nomes ao evento.

EMPRESAS CALÇADISTAS RECEBEM
DIAGNÓSTICO COMERCIAL DO MODA AGORA
SELMA ASSIS
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PALESTRA

VEJA MAIS – PG 06

Palestra sobre tendências
da moda será apresentada
no Sindinova, no dia 6 de
novembro. Evento, que faz
parte do projeto Inspiramais,
apresentará as novas vertentes
do setor calçadista para o
2020_I.
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A

tualmente, 71% dos consumidores
móveis brasileiros são usuários ativos
mensais de m-commerce. Ou seja,
realizaram pelo menos uma compra pelo
smartphone nos últimos 30 dias. A conclusão é da pesquisa Panorama Mobile Time /
Opinion Box, que descobriu que o WhatsApp
e o Facebook Messenger vêm crescendo na
preferência dos consumidores móveis.
O levantamento ouviu mais de
2.000 brasileiros que acessam a Internet
e possuem smartphone. A pesquisa revelou que as mulheres (73%), mais do que
os homens (65%), preferem comprar pelo
smartphone em vez de usar o computador. Já na classificação por renda, 57%
dos brasileiros das classes A e B preferem
comprar pelo smartphone. Os consumidores das classes C, D e E (73%), por sua
vez, gostam mais de usar os celulares.
No total, 69% dos consumidores
que participaram da pesquisa disseram
que preferem comprar pelo celular. Além
disso, a satisfação dos brasileiros com a
experiência no m-commerce cresceu. Na

última pesquisa, feita em abril, 83% dos
consumidores estavam satisfeitos ou
muito satisfeitos. Seis meses depois, a
pesquisa mais recente mostra que o índice de satisfação aumentou para 88%.
WHATSAPP E MESSENGER
Na última edição da pesquisa,
WhatsApp e Facebook Messenger apareceram pela primeira vez no ranking dos
apps mais usados para m-commerce no
Brasil. Na ocasião, os apps foram citados
como favoritos por 8% e 5% dos consumidores, respectivamente. Em agosto, o
WhatsApp lançou a sua versão Business,
que tem como foco o atendimento ao
consumidor. Apesar disso, o canal vem
sendo usado para gerar vendas.
O WhatsApp e o Messenger já foram usados para compras por boa parte
dos consumidores. No caso do mensageiro, 61% dos consumidores móveis disseram
já tê-lo usado para compras. Já o Facebook
Messenger teve uma adesão menor, mas
ainda significativa, para este fim – 45%.

MERCADO LIVRE LIDERA
Os dois aplicativos não apareciam
na lista dos aplicativos mais usados para
comércio no Brasil em setembro do ano
passado. Neste ano, porém, o WhatsApp
já figura na lista, no sétimo lugar, com 12%
das menções. Mais atrás, o Facebook Messenger tem 6% das menções e ocupa a
décima segunda posição.
O líder do ranking dos mais usados
para compras é o Mercado Livre. A plataforma lidera a lista desde o início da série
histórica da pesquisa, em 2016. De setembro do ano passado para cá, o Mercado
Livre ainda cresceu 4 pontos percentuais
na preferência dos consumidores – passou de 33% em 2017 para 37% em 2018.
O Mercado Livre é seguido pela
Americanas.com, iFood e AliExpress. O
iFood tem menos da metade das menções que possui a Americanas.com. Enquanto a primeira foi citada por 15%, a
última teve 32% das menções.
Fonte: Novarejo
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MÓDULO II DO CURSO DE VENDAS COM PNL
FOI MINISTRADO NO SINDINOVA

O

Sindinova realizou, nos dias 16, 17 e
18 de outubro, o curso de Vendas
com Programação Neurolinguística
(PNL) - Módulo II. A proposta consistia em
dar prosseguimento aos métodos aprendidos no módulo I e qualificar ainda mais
os profissionais na área de venda com as
técnicas de PNL.
Ao todo, foram 28 participantes,
dentre eles, a consultora de vendas da LX

Store, Ana Carolina de Azevedo Ferreira,
que recomenda o curso para todas as
pessoas que trabalham na área comercial.
“Eu indico com toda certeza o curso de Vendas com PNL do Éverton Saulo.
Além do enorme conhecimento que você
adquire, a melhora da sua habilidade é
muito grande. Para mim, todos os vendedores deveriam fazer. Os módulos I e II
são necessários. Excelente curso! Eu estou

muito satisfeita”, enfatizou Ferreira.
CURSO
De acordo com o instrutor, Éverton
Saulo, o módulo II vem complementar a
sequência de estratégias comerciais para
vendedores iniciada no primeiro módulo.
“O Módulo II é voltado para uma venda
mais ativa, onde os participantes, através
de técnicas da PNL, vivenciam um pro-

cesso mais rápido, com argumentações
e técnicas de persuasão apropriadas para
negociações complexas”, explicou Saulo.
Saulo salienta também que o diferencial desses cursos é “a oportunidade de os participantes vivenciarem técnicas realmente aplicáveis no dia a dia
dos vendedores, representantes e compradores das empresas de Nova Serrana”, ressaltou.
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CALÇADISTAS DE NOVA SERRANA
PARTICIPAM DO RELOAD NA ESTRADA

Evento realizado pelo SEBRAE atraiu empresários, estudantes e profissionais da área de comunicação e marketing
SEBRAE

CONSIDERADO O MELHOR PALESTRANTE DO EVENTO, MARCOS PIANGERS ABRIU O SEMINÁRIO DE MARKETING DIGITAL

N

o sábado (20/10), o SEBRAE realizou, no Buffet Paulinelli, em Divinópolis, um seminário de Marketing
Digital. Com dois auditórios temáticos e
grandes nomes na programação, o evento proporcionou aos 600 participantes
muitas interações, conhecimentos e uma
perspectiva de futuro do mercado digital.
Instigando o público a pensar além
de suas limitações, os conceituados especialistas abordaram sobre a necessidade
de se criar mercados inovadores, estarem
antenados com o futuro e a perderem o
medo de se arriscarem.
Para o analista do SEBRAE, Guilherme Rabelo, os temas discutidos no seminário reflete a nova visão mercadológica e

uma quebra de antigos conceitos. “Entendemos que o evento contribuiu bastante
para a digitalização dos negócios e para a
ruptura de antigos paradigmas possibilitando aos participantes expandir seus conhecimentos e abrir suas mentes para novas
oportunidades de negócio”, avaliou Rabelo.
DEPOIMENTOS
A gerente comercial da Ligeiros
Calçados, Suelen Lacerda, viu nas palestras uma oportunidade de obter ainda
mais conhecimento em sua área. Formada em Publicidade e Propaganda, a jovem
possui uma empresa de e-commerce.
“Achei excelente! Me surpreendeu de tão
bom que foi”, analisou.

VOCÊ
SABIA?
A Max Termoplásticos
oferece inúmeras
vantagens aos
seus clientes!

SELMA REIS

CALÇADISTAS DE NOVA SERRANA COM O GERENTE REGIONAL DO SEBRAE (LEONARDO MÓL) E O PALESTRANTE E DIRETOR DE E-COMMERCE DA CONSTANCE (MARCELO LINHARES)

Vendedor da Avura, Vinícius Sampaio, também elogiou bastante o seminário. “Gostei muito, superou todas as
minhas expectativas. Muitas coisas novas
que aprendi para aperfeiçoar a cada dia e
colocar em prática. O futuro vai ser todo
digital, então, vamos pra cima, e isso já
nos ajudou muito”, exaltou.
PALESTRAS
Unânime na opinião do público,
Marcos Piangers foi o que mais agradou
dentre os palestrantes. Segundo Sampaio,
“ele é espontâneo, sabe usar suas ferramentas com senso de humor e irreverência”, disse e acrescentou: “Piangers inspirou
a plateia através de conteúdo altamente

LOGÍSTICA
NA ENTREGA
Agilidade nas entregas com
rápida resposta à
demanda.

AGREGAÇÃO
Seu produto ﬁnal
com mais qualidade.

relevante e uma linguagem moderna e
provocativa. Prendeu a atenção de todos
durante toda a apresentação e inspirou a
equipe a buscar seu potencial criativo e
suas metas pessoais e profissionais”.
Antônio Tabet (Kibeloco/Porta dos
Fundos), Camila Farani (Shark Tank Brasil)
e Marcelo Linhares (Constance) também
foram muito elogiados pelos presentes.
“Marcos Piangers passa a mensagem
de uma forma incrível. A ‘espiada no futuro’
ajuda a enxergar o que vem pela frente. E o
evento foi fechado com chave de ouro com o
Antônio Tabet. Foi incrível!”, qualificou Lacerda.
Devido ao sucesso do evento, o
SEBRAE já está programando a 2ª edição
do Reload para o próximo ano.

GUERRA AO
DESPERDÍCIO
Menores níveis de estoque
e redução do custo
de compras.

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO
Suporte pós venda
e colaboração.

www.maxtr.com.br

INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA
Pesquisas que
geram compostos
termoplásticos de
alta qualidade.

Acesse para saber
mais sobre nós.
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SEMINÁRIO VOLTADO À PRODUÇÃO CALÇADISTA SERÁ
REALIZADO EM NOVA SERRANA
DIVULGAÇÃO

C

om o intuito de integrar e inovar a
cadeia produtiva do calçado, o Sindinova e a Assintecal irão promover, no dia 13 de novembro, um seminário
com duração de 4 horas e meia. O propósito é fomentar as possibilidades para
o aumento da competitividade no século
XXI, através de conhecimento, inovação,
competitividade e networking.
Segundo a consultora e responsável pelo relacionamento da Assintecal em
Minas Gerais, Daiane Lara, o ciclo de palestras tratará sobre o empreendedorismo
e orientará sobre as transformações do

mercado com a indústria 4.0.
“Como a tecnologia vem ajudando, inclusive, com a moda que vem cada
vez mais rápida, cada vez mais dinâmica,
o calçadista deve se preparar para isso.
Deve se preparar para poder acompanhar
esta agilidade que, está vindo tanto direto
no administrativo das empresas quanto a
esta conexão com moda”, ressaltou Lara.
No evento, marcado para acontecer de 7h30 às 12h, estão incluídas seis
palestras e um debate no final das apresentações. Confira abaixo a programação
das palestras:

PROGRAMAÇÃO:
• A importância da cooperação entre os elos da cadeia para o aumento da competitividade das empresas – Ivan Pellegrin – Diretor da Produttare;
• Modelos enxutos de produção – Marcelo Guimarães – Diretor de Planejamento Usaflex;
•Produtos inteligentes desenvolvidos para a indústria 4.0 – Alexandre Baroni –
Consultor da Produttare;
• Você também pode vencer – Claudio Dullius – Proprietário Lojas Dullius;
• Internacionalização – Ângela Hirata – Responsável pela internacionalização
das Havaianas;
• Palestra técnica – Epson
• Debate e considerações
Mais informações sobre o Seminário com Daiane Lara nos telefones (37) 32288500 / (37) 99949-0521 ou nos e-mails: relacionamento.ns@assintecal.org.br / mercadointerno@assintecal.org.br
Inscrições no site: www.assintecal.org.br/agenda

SINDINOVA E ASSINTECAL PROMOVEM CARAVANA INSPIRAMAIS

O

Sindinova e a Assintecal estão
promovendo o projeto Missão Empresarial Nova Serrana. O objetivo
é oferecer aos associados ao Sindicato a
oportunidade de conhecer os lançamentos em materiais no Inspiramais 2020_I.
O evento ocorrerá nos dias 15 e 16
de janeiro de 2019, das 9h às 19h, no Salão
de Design e Inovação de Mateirais do Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo.
A caravana sairá no dia 14/01 e retornará no dia 16/01. As vagas são limitadas e o investimento é de R$ 350,00 por
pessoa, incluso ônibus e hospedagem.
As inscrições vão até o dia 1º de
dezembro de 2018.
Mais informações com Daiane Lara
(37) 3228-8500 / (37) 99949-0521 ou no
e-mail: relacionamento.ns@assintecal.org.br
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EMPRESAS CALÇADISTAS RECEBEM DIAGNÓSTICO
COMERCIAL DO MODA AGORA
Documento contém, ainda, ações para planejamento estratégico
SELMA ASSIS

ZAREIA É UMA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROJETO MODA AGORA QUE RECEBEU O DIAGNÓSTICO COMERCIAL

E

m conclusão a mais uma etapa do
projeto Moda Agora Nova Serrana,
durante os dias 22 a 26 de outubro,
foram entregues às empresas participantes a “devolutiva comercial”. Composto
por diagnóstico comercial e planejamento
estratégico, o documento apresenta uma
análise ambiental dos processos comerciais e de desenvolvimento de produtos e
sugestões para o plano de ação.
Como resultado de visitas e uma
série de entrevistas realizadas dentro das
fábricas e acompanhamento com os designers, a consultora do Instituto By Brasil
(IBB), Luciana Penido, apresentou a análise
individual de cada empresa e se surpreendeu positivamente com o comportamento nas indústrias.
“Eu estou muito contente com
o resultado. É um projeto que começou
efetivamente em julho e eu já vi uma

evolução muito grande de várias empresas já implantando processos comerciais, já fazendo coletas de dados,
já mapeando as regiões do país, já procurando novos canais de distribuição”,
enfatizou Penido.
DADOS
Ainda segundo Penido, as sugestões são baseadas em fatos e mostram
os pontos fortes e aqueles a melhorar. A
consultora enfatiza também que a área
comercial está sempre em transformação
e, por isso, é necessário estarem atentos à
evolução do mercado e suas tendências.
“Eu considero que hoje, os pilares
mais importantes dentro da empresa é a
produção, o financeiro, o desenvolvimento de produto e a área comercial e de
marketing que andam juntas e uma reforça a outra”, destacou Penido.

SELMA ASSIS

A GLK TAMBÉM TEVE ACESSO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELA CONSULTORA DO PROJETO

Em sua análise ambiental, Penido
afirmou que as empresas participantes tiveram forte engajamento com o projeto.
“Eu vejo que tem um desejo e uma ação.
Neste projeto, todos os empresários se
envolveram muito na questão do comercial de pegar processos, de contratar pessoas especializadas, de se preparar para o
mercado”, ressaltou.
COLEÇÃO
O fechamento oficial do projeto
será realizado no dia 13 de novembro, com
a apresentação do produto e as conclusões finais. Conforme exposto por Luciana,
o objetivo do projeto é reforçar a imagem
positiva de Nova Serrana e apresentar um
produto competitivo e, ao mesmo tempo,
com informação de moda.
Inspirada na história e na identidade da empresa, a proposta agrega valo-

res para construir a coleção. O diferencial
proposto está no processo de desenvolvimento do produto.
“A gente trabalha com uma metodologia que se chama metodologia da pirâmide de produto. É importante trabalhar
com famílias, porque a gente vê que isso
agrega valor, então é todo um trabalho
de metodologia mesmo, mas o produto
que está nascendo é um produto que tem
muito DNA das empresas”, afirma Penido
e conclui: “a cada coleção, cada empresa
busca uma inspiração para desenvolver
novos produtos, mas o importante é a
empresa ter uma identidade. Vamos inovar sim, mas com equilíbrio”.
Ao todo, 25 empresas fazem parte
do Moda Agora Nova Serrana. O projeto é
uma idealização do SEBRAE, por demanda do Sindinova e, tendo como parceiros
a FIEMG e o Instituto By Brasil.

PALESTRA SOBRE TENDÊNCIAS DA MODA SERÁ
APRESENTADA NO SINDINOVA
Evento, que faz parte do projeto Inspiramais, apresentará as novas vertentes do setor calçadista para o 2020_I

N

o dia 6 de novembro, às 19h, o auditório do Sindinova recebe a palestrante e designer, Flávia Vanelli
para falar sobre tendências da indústria da
moda com o tema A forma transforma:
Prepare-se para o 2020_I. O encontro
é promovido pelo SEBRAE em parceria
com a Assintecal e o Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova
Serrana (Sindinova). O público-alvo são
empresários e empreendedores do setor
calçadista.
Especialista em criação e desenvolvimento de produtos com foco em pesquisa, Flávia atua em áreas estratégicas
de inovação, sustentabilidade e cadeias de
valor. A designer já teve trabalhos expostos no Première Vision de Paris e Shangai,
na Heimtextil em Frankfurt, Alemanha, na
Designers Fair, em Chennai na Índia, no
World Design Summit e no FuoriSalone,

na Semana de Design de Milão.
Com um vasto currículo e trabalhos reconhecidos e premiados, Vanelli
compartilha sua experiência e ministra
palestras sobre capacidade criadora, inovação e suas aplicações operacionais.
Segundo o analista do SEBRAE,
Guilherme Rabelo, a palestra se refere às
tendências do próximo ano e tem a premissa de abordar todas as informações
que se referem ao setor calçadista.
“Nossa expectativa é justamente
falar sobre design, inovação, cores, materiais, uma tendência geral de moda, claro,
com olhar voltado para o setor calçadista.
Para que o empresário possa se preparar
para desenvolver um produto que esteja
alinhado com as tendências da moda do
ano 2019”, explicou Rabelo.
O evento é gratuito. Mais informações pelo telefone (37) 3226-8850 ou no

e-mail: design@assintecal.org.br

PALESTRA DE INSPIRAÇÕES: A FORMA TRANSFORMA. PREPARE-SE PARA O 2020_I
Data: 6/11 às 19h
Local: Auditório Sindinova
Endereço: Rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo – Nova Serrana
Palestrante: Flávia Vanelli
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SINDINOVA FAZ PARCERIA COM A FRONTSYS
E LANÇA SISTEMA CUSTO FÁCIL
Convênio busca dar maior segurança às empresas calçadistas ao calcularem,
de forma mais precisa, o preço de seus produtos
SELMA ASSIS

DIRETOR COMERCIAL DA FRONTSYS, LUÍS ANDRÉ, EXPLICA SOBRE A PARCERIA

O

Sindinova fechou uma parceria com
a Frontsys Sistemas para auxiliarem
as empresas na formação de custo dos produtos fabricados. O lançamento
do Sistema Custo Fácil ocorreu na noite de
ontem na sede do sindicato. Algumas empresas presentes no evento aproveitaram
para assinar o termo de adesão.
O vice-presidente do Sindinova,
Júnior César, abriu apresentação falando
da busca por um mecanismo que ajudasse os fabricantes na apuração dos custos
e elogiou o sistema desenvolvido pela
Frontsys.
“O Sindinova sempre teve a preocupação na procura por um sistema que calculasse o custo e a formação do preço de
venda. O sistema é muito bom. Tanto é que
várias empresas em Nova Serrana já estão
utilizando e a gente acredita que vai ajudar
muito. Acho que é uma oportunidade que
nós temos em contar com esta parceria para
instalar este sistema que vai facilitar muito a
nossa vida no dia a dia”, ressaltou César.
SISTEMA
Desenvolvido especialmente para

a indústria de calçados, o Sistema é autoexplicativo. Segundo o desenvolvedor de
software e sócio da Frontsys, Daniel Tavares, o programa é muito simples. “É tudo
bem detalhado, tudo bem desenhado na
tela para ser intuitivo. A própria pessoa
consegue pegar o sistema, alimentar e
chegar ao resultado”, afirma Tavares.
O sistema, depois de alimentado
com os dados solicitados, apresenta o valor gasto com o calçado e o preço sugerido para venda. O próprio empresário irá
definir sua margem de lucro baseado nas
estimativas feitas automaticamente pelo
programa elaborado pela Frontsys.
Ainda de acordo com Tavares, o
grande desafio é colocar todas as informações no local correto. “É uma coisa
simples, mas que a gente tem que fazer
organizado para chegar ao resultado correto. Então, o sistema vem com o formulário todo pronto, passo a passo para você
fazer e, no final, ter o preço correto”.
DESENVOLVIMENTO
Tavares conta que a criação do
programa surgiu quando, ao observar as

SELMA ASSIS

PARTICIPANTES ACOMPANHAM A APRESENTAÇÃO DO CONVÊNIO

dificuldades que as empresas tinham de
calcular o custo da mercadoria, viu aí uma
oportunidade de elaborar um programa
com fórmulas que facilitassem a apuração
do valor dos objetos lançados.
“Eu já vi diversas fórmulas de cálculos que o pessoal utiliza, até mesmo
empresas que não utilizam nossa fórmula
de cálculo, e acaba baseando seu preço
em um concorrente. Então, através desta experiência minha eu fui vendo esta
dificuldade e tive a ideia de desenvolver
este sistema para auxiliar estas pessoas da
forma mais fácil e prática possível”, relatou
Tavares.
RETORNO
Em Nova Serrana, mais de 20 empresas já utilizam o programa. De acordo
com Tavares, o retorno tem sido muito
positivo e as empresas passaram a vislumbrar lucro onde havia prejuízo.
“Existem pessoas que estavam
trabalhando tendo algum tipo de prejuízo, então passaram a enxergar melhor
esta parte, que é muito importante no
momento da negociação”, afirma.

PARCERIA
Tavares vê na parceria um suporte
para os fabricantes na negociação de seus
produtos. “Acho que a maioria das empresas, realmente, precisa disso e acho que tem
muito a ganhar. Vão ter esta ferramenta para
poder ajudar no momento da negociação,
no momento da formação do preço e no
lançamento de coleções vão ter esta segurança de trabalhar mais tranquilo”, reforça.
O diretor comercial e sócio da
Frontsys, Luís André, enfatizou os benefícios do convênio. “A empresa terá o seu
custo muito bem apurado, poderá definir
o seu preço de venda, terá a sua margem
de lucro esperada, porque toda empresa
precisa ter uma venda sadia. Uma venda
que não é sadia não é interessante para a
empresa”, ressaltou.
Luís destacou também que existe
um projeto para que o programa também
seja utilizado via Smartphone.
Associados terão descontos na
aquisição do Sistema Custo Fácil. Para
aderir ao convênio, o associado deverá
entrar em contato com a Frontsys no telefone (37) 3225-6982.
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NOVA LEI NOS EUA DEVE BENEFICIAR
INDÚSTRIA DE NOVA SERRANA

polo calçadista de Nova Serrana, no
Centro-Oeste mineiro, pode se beneficiar com uma mudança da legislação de importação dos Estados Unidos
(EUA), que vai zerar ou reduzir as alíquotas
para entrada de 1.660 produtos industrializados, entre os quais os sapatos. A medida
entrou em vigor no último sábado e terá
validade até 31 de dezembro de 2020.
Atualmente, a cota de exportação
do polo oscila entre 2,5% e 3% de uma
produção que deve fechar dezembro deste
ano com 96 milhões de pares. Os principais
destinos de venda dos produtos são Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia e Peru, entre outros da América Central. As negociações com os Estados Unidos são pontuais.
Segundo o presidente do Sindicato
Intermunicipal das Indústrias de Calçados
de Nova Serrana (Sindinova), Pedro Gomes
da Silva, a mudança nas regras do parceiro comercial mais cobiçado do mundo é
uma oportunidade de recuperação para o
polo, que opera com 80% da sua capacidade e, devido à redução da demanda por
calçados no mercado interno, reduziu em
12,72% a produção, de 2016 a 2018.
“A possibilidade de aumentar as
exportações para os Estados Unidos vai
incentivar o aumento da produção e elevar para 5% a nossa taxa total de remessas para o exterior”, aposta.
Pedro Gomes destaca que o Sindicato tem trabalhado nos dois últimos anos
para fortalecer a cultura da exportação
como parte dos negócios. “O potencial do
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polo ainda não foi totalmente explorado
devido à forte concorrência dos produtos
chineses. Só que desta vez, esses itens perderam competitividade”, disse, referindo-se
à sobretaxa dos artigos do país asiático.
No entanto, para Pedro Gomes, a
exportação dos calçados brasileiros não
pode se tornar a “tábua de salvação” das
empresas do setor. “A exportação agrega valor e divulga o nosso produto, mas
temos alertado as fábricas que não comprometam mais de 30% da produção,
para não se colocar em risco, no caso
da demanda cair de um dia para o outro,
como aconteceu em outra ocasião já que
a demanda do mercado externo pode recuar de uma hora para outra”, ressalta.
OPORTUNIDADE
Diretor da Organizações Amaral
Ltda., com sede em Nova Serrana, Geraldo Cesar da Silveira, tem contratos de
exportação com Argentina e Bolívia, mas
a possibilidade de incluir os Estados Unidos na rota é bem-vinda. “Nunca exportei
para os Estados Unidos, mas isso é o que
todo mundo deseja”, reconhece.
Devido à crise do país vizinho (Argentina), as remessas caíram bastante
neste ano. Com isso, a unidade que ocupa
área de 5 mil metros quadrados passou a
operar com 40% da capacidade.
MINAS OCUPA HOJE A SEXTA POSIÇÃO NO RANKING DE EXPORTAÇÃO
Minas Gerais é o sexto exportador

nacional de calçados, atrás do Rio Grande
do Sul, Ceará, São Paulo, Bahia e Paraíba.
Entre janeiro e agosto deste ano, a Estado
exportou US$23,183 milhões em calçados, 9,7% a menos que o registrado em
igual período de 2017. Desse total, apenas US$2,652 milhões foram de remessas
para os Estados Unidos.
O economista da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
Alexandre Brito, acredita que a mudança
da legislação norte-americana para importações representa uma boa oportunidade
para o setor calçadista do Estado.
“Essa mudança de legislação visa
garantir o abastecimento do mercado
norte-americano, que não tem uma indústria calçadista forte. Em função da

guerra comercial com os Estados Unidos,
os produtos chineses foram sobretaxados
em 10%, o que reduz a competitividade
desses itens”, analisa o economista da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), Alexandre Brito.
AJUSTE
No entanto, o economista lembra que a alteração das alíquotas não vai
beneficiar apenas a indústria brasileira,
mas o mundo todo. Mesmo assim, uma
abertura de espaço para a indústria calçadista mineira é analisada como oportunidade que as empresas do setor não
podem perder.
Fonte: Hoje em Dia

POLO DE NOVA SERRANA PREVÊ PRODUÇÃO MENOR EM 2018
De acordo com o Sindinova, expectativa é de que neste ano sejam produzidos
cerca de 90 milhões de pares de calçados na região

O

polo calçadista de Nova Serrana,
localizado na região Centro-Oeste
de Minas Gerais, espera fechar 2018
com queda na produção. Com aproximadamente 105 milhões de pares produzidos
em 2017, uma redução de 5% em relação a
2016, a estimativa do Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de Nova Serrana (Sindinova) é de produzir apenas cerca
de 90 milhões de pares neste ano.
Segundo o presidente do Sindinova,
Pedro Gomes, além da instabilidade do cenário econômico no País, a paralisação nacional dos caminhoneiros, que aconteceu
no final de maio, causou um grande impacto negativo no setor, com pouca possibilidade de recuperação até o fim do ano.
“Conseguimos manter a estabilidade no início do ano, mas a greve dos
caminhoneiros atrasou a entrega de mercadorias e levou a cancelamentos de pedidos. A demora para reposição dos produtos e o mercado em baixa por causa da
crise levaram a uma queda nos últimos
90 dias”, explicou.
Apesar desse contexto, Gomes
ressalta que a produção do polo está razoável e que, no último mês, foi observa-
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da uma melhora devido a uma movimentação natural motivada pelas festas de fim
de ano.
A expectativa é de que a definição
das eleições ajude o setor a seguir esse ritmo de crescimento, porém, não há previsão
de compensar as perdas do resto do ano.
“A indústria precisa de espaço para
trabalhar e de honestidade para que os
recursos dos nossos impostos sejam revertidos em benefício da população, especialmente dos trabalhadores. As definições após a eleição podem trazer uma
clareza maior de como vamos começar
o ano que vem”, afirmou o presidente do
Sindinova.
DESENVOLVIMENTO
DE EXPORTAÇÕES
A alta do dólar, que tende a tornar
os produtos brasileiros mais competitivos,
ainda não é um fator relevante para impulsionar a produtividade das empresas
do polo calçadista de Nova Serrana, na
avaliação do presidente do Sindinova, Pedro Gomes.
O polo, que reúne 12 cidades e 1.200
empresas, com geração de 25 mil em-

pregos, exporta somente cerca de 3% do
volume total das vendas. Atualmente, as
indústrias exportam para países como Colômbia, Peru e Chile e, segundo Gomes, há
planejamento de iniciar ações mais eficazes
para fechar negócios com países da Europa.
“Ainda não há uma cultura de exportação no polo calçadista. Com a alta

do dólar, quem já tem o negócio fechado
e está produzindo tem um retorno vantajoso. No entanto, as empresas que precisam comprar matéria-prima na tentativa
de fechar negócio, não conseguem resultados significativos”, destacou.
Fonte: Diário do Comércio
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HACK DO INSTAGRAM:
COMO FAZER OS SEUS
CLIENTES PROMOVEREM
O SEU PRODUTO NO
INSTAGRAM
“Se você não está usando ele diariamente,
você está fazendo algo errado”

O

Instagram é um dos sites de mídias sociais mais populares que
tem. Se você não tem o aplicativo,
você está fazendo algo errado. Se você
não está usando ele diariamente, você
está fazendo algo errado.
A primeira coisa que você deve
checar são premiações. Faça uma pre-

miação mensal. É simples assim. Você faz
uma premiação. Você diz para as pessoas
usarem uma hashtag específica para entrarem na premiação. Você vai conseguir
com que muitas pessoas no Instagram
façam isso.
Se você não sabe como estimular
isso, bom, simplesmente vá pegar a sua

lista de e-mail e envie e-mails para eles
todos os meses sobre como você vai fazer a premiação e as regras do concurso. E o que você vai descobrir é que todo
mundo vai para o Instagram e simplesmente começarão a participar. E ao fazer
isso, você vai conseguir muito mais consciência de marca e vendas.
A segunda coisa que você deve fazer é... Você está vendendo produtos, então porque não colocar os seus produtos
em um flyer ou um panfleto ou em um
catálogo, ou em um cartão que simplesmente diz: “Ei, junte-se ao clube”.
Junte-se à galera. “Tire uma foto
usando o produto ou serviço, coloque no
Instagram e marque a gente”. Ao deixar
legal, excitante e divertido e incluindo isso
em todo produto que você estiver vendendo, mais pessoas ficarão mais propensas a promoverem o seu produto no
Instagram. É realmente simples assim.
Eu não sei porque as pessoas não
estão incluindo isso em todos os produtos
que elas estão vendendo. Até mesmo se
você estiver vendendo produtos na Amazon, coloque um flyer lá para fazer com
que as pessoas promovam as suas coisas
no Instagram. É realmente simples assim.
E por último, mas não menos importante, pague alguns influenciadores.
Tem muitos influenciadores realmente
populares por aí que têm milhões de seguidores. E eu queria poder te falar que
você vai fazer com que eles entrem na
sua premiação de graça, mas eles não
vão. Eu queria poder te falar que eles vão
te fazer favores porque você é legal e divertido e os seus produtos são sexys, mas
eles não vão.
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Se você der algum dinheiro para
eles, o que acontecerá é que eles vão
promover. E se as pessoas verem os influenciadores realmente populares promovendo o seu produto, todo mundo vai
participar disso e vão começar a comprar.
Apenas dê uma olhada no Beats
by Dre, que agora pertence a Apple. Eles
compraram por bilhões de dólares. Como
isso aconteceu? Bom, todas as celebridades estavam postando fotos delas usando
o Beats by Dre.
Você vê todos esses jogadores da
NBA andando no começo dos jogos de
basquete? O que eles estão usando? Fones de ouvido Beats by Dre. Foi assim que
eles explodiram. Você via celebridades
como as Kardashians postando fotos delas por toda a internet usando os fones de
ouvido Beats by Dre.
E se você conseguir com que essas
pessoas façam isso por todo o Instagram,
você vai se tornar mais popular. Mais pessoas vão comprar os seus produtos e serviços
e você vai ver sua renda aumentando. Mas
quando você estiver fazendo todas essas
coisas no Instagram, não espere o ROI (Retorno Sobre Investimento) imediatamente.
Eu descobri que leva de seis meses a um ano para funcionar bem. E você
também não pode fazer só como um
canal para funcionar bem. Você tem que
fazer isso. Você tem que fazer SEO. Você
tem que fazer marketing de conteúdo.
Você tem que fazer pagamentos por clique. É uma mistura de tudo.
Quando você combinar todos esses canais, você poderá se dar bem. Se
você fizer apenas em um e confiar apenas
em um, você não vai se sair tão bem.

Colunista: Jerônimo Mendes
Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil

TEMPO É QUESTÃO DE PRIORIDADES

Q
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ual é a única coisa que você deve fazer, de modo que as demais coisas se
tornem menos importantes ou desnecessárias? Tempo é uma questão de eleger
prioridades e estabelecer um foco específico
para atingir suas metas.
Alguma vez você já parou para calcular a quantidade de tempo perdido com
coisas que não fazem a menor diferença na
sua vida? Nem vou mencionar algumas, eu
sei que você tem consciência disso.
Considerando que o dia tem 24 horas,
a semana tem 7 dias e o mês tem, em média, 30 dias, são 168 horas por semana, 720
horas por mês ou 8.640 horas por ano à sua
disposição.
Somos humanos, então, 30%, em
média, é para dormir ou descansar, 30% é
para trabalhar e ganhar dinheiro e 30% fica
para fazer o que bem quisermos, mas lembre-se, tempo tem tudo a ver com prioridades.
Se 30% do tempo restante equivale a
56 horas por semana ou 240 horas por mês,
isso não é pouco, porém a reclamação geral
das pessoas continua sendo a falta de tempo.
Na prática, só arranjamos tempo quando certas adversidades nos obrigam a encontrá-lo.
Exemplo: você chega do trabalho

super cansado e descobre que a casa está
alagada, então, vai ter que gastar um bom
tempo para colocá-la em ordem. No mínimo,
são duas, três ou mais horas para colocar
tudo em ordem, um tempo que não estava
previsto, mas você vai ter que dar um jeito
na situação.
Quer outro exemplo comum? Já notou que quando você está atolado de trabalhado e surge uma viagem de última hora
pela empresa, não importa o que esteja fazendo, você larga tudo e sai correndo para
atender o chamado? Onde foi que você encontrou tempo?
Lembrando o meu colega Christian
Barbosa, autor de A Tríade do Tempo, existem coisas na vida que são importantes, outras urgentes e outras circunstanciais.
Exemplo: supondo que hoje é 30 de
março, você tem 30 dias de prazo para fazer
o imposto de renda. Você sabe que algo é
importante quando não tem como deixar de
fazer, mas ainda tem tempo para isso. Trinta
dias se passaram, hoje é 30 de abril e você
não fez o imposto de renda, então, passou a
ser algo urgente. Por volta de 18 horas, quando você está prestes a ir embora para fazer
o bendito imposto de renda, o chefe chama

você na sala e diz: preciso que você me ajude
a fazer o imposto de renda, portanto, surgiu
um evento inesperado, o que se pode chamar de circunstancial.
Alguma vez você já parou para calcular a quantidade de coisas urgentes ou
circunstanciais que fazem parte do seu dia-a-dia, mas não fazem a menor diferença na
sua vida? Nem vou mencionar algumas, eu
sei que você tem consciência disso.
A questão é bem simples: quanto maior a quantidade de coisas urgentes e
circunstanciais na sua vida, maior o nível de
estresse, de frustração, de caos e maior probabilidade de fazer algo mal feito.
É impossível ser feliz e produtivo com
mais de 50% das coisas em nível de urgência.
Portanto, o que você precisa fazer,
mais do que administrar o tempo, é definir
melhor as suas prioridades, ou seja, as coisas
que são importantes para a sua vida pessoal
e profissional, das quais você não quer abrir
mão para ter uma vida mais digna, rica, produtiva e desafiadora.
Quando você aprender a fazer isso,
o tempo vai fluir naturalmente. Na prática, é
impossível ser tudo para todos. Em tempos
de competição acirrada, hiperssimplificação, hiperconexão e excesso de informação,
quanto menos tempo você gastar com bobagens, mais produtivo se torna.
Como definir as prioridades? Vou deixar algumas perguntas para reflexão, estou
certo de que você vai encontrar o caminho,
mas isso é uma questão muito particular.
Ninguém, mais do que você, sabe da sua dor
e da sua renúncia, portanto, a única coisa que
eu posso fazer é ajudá-lo a encontrar o caminho por meio de reflexões.
Vejamos:
• Quais são as coisas mais importantes do
dia, da semana ou do mês, das quais você

não pode abrir mão?
• Quais são as coisas que você faz, mas que
podem ser delegadas para outras pessoas?
• Você é centralizador, não confia, não sabe
treinar as pessoas ou tem medo de delegar?
• Você é um líder mais estratégico ou mais
operacional?
• Você costuma fazer em vez de dar oportunidade para outras pessoas fazerem?
• Você consegue planejar minimamente a
semana?
• Você consegue dizer não e negociar prazos
quando necessário?
• Você perde muito tempo nas redes sociais
com coisas que não fazem o menor sentido?
Administrar melhor o tempo e estabelecer prioridades exigem profunda reflexão, mudança de hábitos e desapego absoluto de coisas que não fazem sentido na vida.
E não adianta querer abraçar o mundo, ele é
grande demais para ser abraçado e conhecido por inteiro.
Eu gosto muito do livro do A única
coisa, de Gary Keller e Jay Papasan, consultores norte-americanos. Na medida em que
você vai lendo, uma pergunta vai incomodá-lo a cada fim de capítulo, mas é para o seu
próprio bem, acredite.
Qual é a única coisa que você deve
fazer, de modo que as demais coisas se tornem menos importantes ou desnecessárias?
Por fim, quero lembrar a máxima do
grande sociólogo italiano Domenico De Masi,
a qual, basicamente, define a principal mensagem do seu best seller O ócio criativo, um
livro que vai mudar radicalmente a sua forma
de ver o trabalho, estabelecer suas prioridades e se tornar mais produtivo.
Para produzir mais, precisamos trabalhar menos. É simples assim!
Fonte: Administradores
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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

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).

