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MATERIOTECA

Está disponível no Sindinova 
a coleção Play 2020_I que 
foi exposta no Inspiramais, 
em janeiro, em São Paulo. 

Atendimentos são realizados 
mensalmente e previamente 

agendados.
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Presidente do Sindinova estima 
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Nesta edição apresentamos
a história de sucesso do 

empreendedor Márcio Heleno 
de Mesquita. Fabricante há 

mais de 20 anos na cidade, a 
Ana Flor foi eleita duas vezes 

empresa destaque.

PLANETA JEANS ABRE OS
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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Esta edição do Jornal Sindinova traz as 
informações da 23ª Feira de Calça-
dos de Nova Serrana (Fenova), que 

acontece nos dias 26, 27 e 28 de março.  
Os preparativos para a maior feira de cal-
çados de Minas Gerais estão a todo vapor. 
Os fabricantes prometem apresentar mui-
tas novidades para a coleção outono-in-
verno 2019. 

Com as mudanças no cenário eco-
nômico, o presidente do Sindinova avalia 

um crescimento de 10% nas vendas para 
este ano. As expectativas são grandes e 
os fabricantes estão otimistas para um 
mercado bastante promissor.

No mês de fevereiro, a rede de lo-
jas Planeta Jeans abriu as rodadas de ne-
gócios de 2019 no CPN. Foram mais de 
70 atendimentos realizados com os mais 
diversos segmentos de calçados. A média 
de compras gira em torno de R$ 100 mil.

Nesta publicação trazemos tam-

bém o case de sucesso da empresa Ana 
Flor. Desde a origem da empresa, o pro-
prietário Márcio Heleno sempre buscou 
focar na fabricação de calçados femini-
nos. O sucesso no empreendimento vem 
crescendo ano a ano e, por duas vezes, 
a Ana Flor foi eleita Empresa Destaque 
pelos associados do sindicato.

Estas e mais notícias você encontra 
nas páginas deste periódico. Boa leitura!

+ ONLINE
/sindinovaoficial

sindinova.com.br

Acesse nossos conteúdos exclusivos na internet

www.fenova.com.br www.feirafebrac.com.br

nsfm.sindinova.com.br

sindinovans

Sindinova Nova Serrana

PRESIDENTE DO SINDINOVA ESTIMA 
CRESCIMENTO DE 10% EM VENDAS

Em entrevistas realizadas com emis-
soras de TVs da região, o presidente 
do Sindinova, Ronaldo Lacerda afir-

mou que os fabricantes estão com gran-
des expectativas de vendas para este 
ano. A estimativa é que haja um cresci-
mento de 10% nas vendas em relação ao 
ano de 2018.

A análise é feita levando em con-
sideração dois parâmetros: geração de 
emprego e faturamento. “O principal é a 
geração de faturamento, que é com ele 
que você paga suas obrigações, distribui 
renda e, enfim, faz todos os pagamentos 
da empresa. O outro é a geração de em-
pregos. Então, nós queremos crescer em 
emprego e em faturamento neste ano de 
2019”, alegou Lacerda.

Ronaldo destacou também que o 
mercado mineiro é outro desafio para se 

conquistar. “Nós produzimos 100 milhões 
de calçados e o consumo de Minas é 80 
milhões. Desbravar este mercado que 
está bem perto de nós também é um de-
safio do Polo”, revelou.

CRESCIMENTO
Lacerda explicou que, des-

de a instituição do Sindicato, o Polo 
de Nova Serrana vem passando por 
uma grande evolução e estruturação 
e que este é o momento de acentuar 
o crescimento. 

“O polo, em linhas gerais, foi estrutu-
rado para crescer. Agora é hora de crescer. 
Para crescer, vai exigir um pouco também 
das indústrias em relação ao entendimento  
de mercado, em fazer produtos adequados 
ao mercado e inovações de produtos são 
necessárias”, destacou Lacerda. 

EXPECTATIVAS
Para o presidente, Nova Serrana 

possui um polo atípico, dinâmico e que 
estar atento às mudanças de cenário é 
um diferencial.

“A lei de mercado é a que mais 
vale hoje e o mercado te aponta as dire-
ções que têm que ser seguidas. Ano pas-
sado foi um ano de muito ajustes, muitas 
mudanças de direção”, reforçou.

Segundo o vice-presidente do Sin-
dinova, Sr. Pedro Gomes, as dificuldades 
enfrentadas pelas indústrias calçadistas no 
ano de 2018 estão dando lugar a melho-
res perspectivas. 

“Hoje as pessoas estão pensando 
diferente, o consumidor, de um modo ge-
ral, está se mexendo, voltando à empre-
gabilidade, as pessoas estão esperanço-
sas”, destacou Gomes.

SELMA ASSIS



PG 328/02/2019 A 14/03/2019 – JORNAL SINDINOVA

E-COMMERCE FATURA R$ 53,2 BILHÕES EM 2018,
ALTA DE 12%

Em um ano em que todos os seto-
res econômicos sentiram direta ou 
indiretamente os efeitos de grandes 

eventos, como Copa do Mundo e eleições, 
e sofreram os reveses causados pela gre-
ve dos caminhoneiros, o comércio eletrô-
nico manteve a curva de crescimento em 
2018, registrando faturamento de R$53,2 
bilhões, alta nominal de 12% na compa-
ração com 2017. Foram 123 milhões de 
pedidos realizados pelo e-commerce, 10% 
a mais do que no ano anterior. O tíque-
te médio de compras foi de R$434, ligeira 
alta de 1%. A informação é da Ebit|Niel-
sen, referência em informações sobre o 
e-commerce brasileiro.

Para 2019, a expectativa é de ex-
pansão de 15%, com vendas totais de 
R$61,2 bilhões. Os pedidos devem ser 12% 
maiores, 137 milhões, e o tíquete médio 
deve ser de R$447, aumento de 3%. “A 
entrada de novos e-consumidores e a ex-
pansão do mercado de dispositivos mó-
veis/banda larga no Brasil, e da migração 
do varejo offline para o online”, afirma Ana 
Szasz, líder comercial para Ebit|Nielsen.

O faturamento do e-commer-
ce em 2018 ficou praticamente em linha 
com o previsto no relatório Webshoppers 
38 (relatório de maior credibilidade sobre 
o comércio eletrônico brasileiro), divulga-
do em agosto, no qual a expectativa era 

de R$53,4 bilhões de faturamento, 120 
milhões de pedidos e R$445 de tíquete 
médio. A próxima edição do documento 
deverá acontecer no dia 25 de março.

“Registramos mais pedidos do que 
o previsto e, em compensação, menor 
tíquete médio, mas esse é um excelente 
indicador, pois é reflexo direto da chegada 
de novos consumidores – cerca de 10 mi-
lhões em 2018 – e do perfil de consumo. 
Categorias como cosméticos/perfuma-
ria e moda lideraram o ranking das mais 
pedidas e se caracterizam por maior re-
corrência e pedidos de menor valor. Essa 
é uma tendência que também deve se 
manter forte para 2019”, diz Ana Szasz.

O crescimento também refle-
te a grande ebulição do setor em 2018, 
com a entrada de novos players, fusões 
e aquisições e a consolidação do modelo 
marketplace. “Alguns dos principais varejis-
tas reportaram crescimento acima da mé-
dia e ganhos de participação, mas é impor-
tante lembrar que a cauda do e-commerce 
é verdadeiramente muito longa e da im-
portância do marketplace para consolidar 
as vendas dos pequenos e médios players, 
dando sustentação a toda a cadeia”, afirma.

Porém, dois grandes eventos im-
pediram que o crescimento de 2018 fos-
se ainda mais expressivo. “Além da greve 
dos caminhoneiros, que represou cerca de 

R$ 407 milhões em compras, prejudican-
do as vendas da Copa do Mundo e Dia 
dos Namorados, a instabilidade do perí-
odo pré-eleitoral também impactou as 
vendas. O segundo e terceiro trimestres 
ficaram abaixo do previsto, mas, como as 
vendas mantiveram-se aquecidas no iní-

cio do ano e tivemos a melhor Black Fri-
day da história, com vendas muito acima 
da expectativa, o e-commerce fechou o 
ano com um crescimento sólido e susten-
tável e tudo indica que o quadro deve se 
manter para 2019”, explica. 
Fonte: Ablac
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UM NOVO ANO, NOVAS POSSIBILIDADES!
Conte com a Max Termoplásticos para te

ajudar a alcançar seus objetivos.

PLANETA JEANS ABRE OS ATENDIMENTOS
DO CPN EM 2019

Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, os 
representantes da rede de lojas 
Planeta Jeans estiveram no Cen-

tro de Promoção de Negócios para iniciar 
as rodadas de negócios do ano. Mais de 
70 atendimentos foram realizados nesses 
três dias de negociações. 

Uma das vantagens da rede de 
lojas do Paraná é realizar os pedidos na 

hora dos produtos escolhidos. O diretor-
-proprietário, Humberto Máximo, afir-
mou que a cada vez que vem ao CPN 
os pedidos giram em torno de mais de 
R$ 100 mil e que aumentou significati-
vamente as compras no Polo nos últi-
mos anos. 

“A qualidade dos produtos de Nova 
Serrana surpreendeu, superou bastante, 

consequentemente, o que eu comprava 
20% aqui e 80% no sul, hoje eu posso di-
zer que é bem mais aqui, acima de 50% 
em Nova Serrana e cerca de 40% lá no 
sul”, garantiu Máximo.

Humberto parabenizou ao Sindi-
cato e ressaltou a importância do CPN 
para a realização dos negócios. “Quero 
agradecer ao Sindinova que tem sido um 

ponto de apoio muito grande para nós e 
também, acredito que é recíproco para 
os fabricantes, que são parceiros, que 
valorizam o trabalho do sindicato e nós 
também valorizamos, porque temos este 
canal direto de compras, afirmou e con-
cluiu: o CPN é um local ideal, confortável, 
espaçoso e dá condições de trabalhar 
perfeitamente”.

SELMA ASSIS SELMA ASSIS
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GRANDES INDÚSTRIAS SE UNEM À FIEMG PARA 
PROMOVER INOVAÇÃO ABERTA COM STARTUPS

FIEMG Lab 4.0 lança edital e vai selecionar 50 startups B2B com soluções para a indústria para serem aceleradas

MAIS DE TRINTA SINDICATOS JÁ ADERIRAM AO FIEMG COMPETITIVA
Programa tem como principal objetivo aumentar a competitividade das indústrias

O FIEMG Lab 4.0 lançou na segunda-
-feira, dia 11/02, o edital da segun-
da edição do programa de acele-

ração de startups. 
O programa tem como objetivo 

principal promover a inovação aberta, 
através da relação entre startups e Indús-
trias, por meio de três etapas: identificar 
e atrair projetos inovadores com poten-
cial de impacto para a indústria, acelerar 
os projetos e suas soluções tecnológicas, 
bem como potencializar os impactos das 
soluções no mercado. 

O FIEMG Lab 4.0 mudou a forma 
de atuação. Agora, serão selecionadas 50 
startups para serem aceleradas e o foco 
são iniciativas B2B (business to business) 
com soluções voltadas para o setor in-
dustrial, que receberão aporte de recursos 
equity free. Seu coworking também mudou 
de endereço. O programa vai acontecer no 
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT SE-
NAI FIEMG para que as startups possam se 
conectar com toda a infraestrutura voltada 
para o desenvolvimento tecnológico. 

As startups selecionadas serão ace-
leradas por até 12 meses, recebendo recur-
sos e suporte para desenvolvimento tecno-
lógico, conexões com mercado para geração 
de negócios, oportunidade de realização de 
provas de conceito remuneradas e desenvol-
vimento contínuo dos modelos de negócio. 

Neste segundo ciclo de aceleração 
promovido pelo Sistema FIEMG, startups 

Mais de 30 sindicatos já assinaram 
o termo de parceria para participar 
do programa FIEMG Competitiva, 

que tem como principal objetivo aumen-
tar a competitividade das indústrias. 

As reuniões de apresentação do 
programa percorreram seis regionais, 
onde foram apresentadas as regras de 
participação e projetos subsidiados, bem 
como os benefícios para os sindicatos, os 
setores e a indústria.

Para Cristiano Lamego, gerente 
de Projetos para a Indústria, o programa 
será uma grande ferramenta de aumen-
to da representatividade, contribuindo de 

poderão se desenvolver e aprimorar suas 
tecnologias se relacionando com mais de 
15 mil indústrias de Minas Gerais, além das 
indústrias conectadas de todo o Brasil. 

No FIEMG Lab 4.0 há outra grande 
novidade, a inserção das Indústrias Madri-
nhas. São indústrias que acreditam e rea-
lizam investimento financeiro no programa 
e estarão imersas em todo o processo de 
forma ativa, apoiando e trocando valor 
com as startups continuamente. As indús-
trias madrinhas confirmadas NESTA EDIÇÃO 
são a RHI Magnesita, a Cemig e a Gerdau. 

“O Sistema FIEMG tem preocupa-
ção constante em desenvolver a indús-
tria mineira para que seja cada vez mais 
competitiva. A indústria tem o seu modus 
operandi próprio. Programas de acelera-

ção, de challenge, de desafios propostos 
trazem a celeridade e a inovação que, 
geralmente, as indústrias procuram. Elas 
vêm buscando continuamente a inovação 
aberta e a relação com startups e encon-
trarão, no FIEMG Lab 4.0, soluções rápi-
das e adequadas para problemas que, se 
tivessem que resolver sozinhas levariam 
mais tempo. Percebendo esta necessida-
de é que o Sistema FIEMG cria, desenvolve 
e apoia iniciativas como o FIEMG Lab 4.0,  
programa de aceleração com foco exclu-
sivo na indústria”, ressalta Gustavo Mace-
na, superintendente do IEL/MG. 

Dentre vários programas de acele-
ração, este passa a ser uma das principais 
plataformas de inovação aberta para a in-
dústria do Brasil. 

O FIEMG Lab 4.0 conta com recur-
sos aportados pelas indústrias madrinhas, 
que reconhecem o programa como uma 
de duas plataformas de relacionamento 
com startups.   

Mariana Yazbeck, gerente do FIEMG 
Lab, explica que as startups participantes 
do programa poderão acessar mais de 
100 mil reais equity free, além de provas 
conceito remuneradas.   

“Além de acelerar o negócio e 
viabilizar a conexão com as indústrias de 
todo país, o FIEMG Lab 4.0 contará com 
uma trilha de aceleração tecnológica dos 
projetos”, argumenta Yazbeck. 

O edital está no site da Fiemg fica 
aberto até o dia 15/03. 
Fonte: FIEMG

maneira decisiva para o aumento da taxa 
de associativismo e principalmente, para 
o aumento da competitividade das in-
dústrias associadas que participarem dos 
projetos. “É a representação sindical, po-
tencializadas com atuação coletiva, mos-
trando a força da indústria”, analisa.

O desafio da gerência é que até 
março o programa seja apresentado a 
todos os sindicatos empresariais filiados 
à FIEMG, para que seja iniciado o plane-
jamento e execução de projetos e ações 
de competitividade para as indústrias de 
Minas Gerais.
Fonte: FIEMG

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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COLEÇÃO 2020_I DO INSPIRAMAIS ESTÁ
DISPONÍVEL NA MATERIOTECA NO SINDINOVA

HISTÓRIA DE SUCESSO
ARQUIVO ANA FLOR

SELMA ASSIS

SELMA ASSIS

As novidades que foram expostas, 
em janeiro, no Inspiramais para a 
coleção 2020_I já estão disponíveis 

na Materioteca, instalada no Sindinova. 
São enfeites, tecidos, solados, couros, la-
minados, enfim, uma diversidade de ma-
teriais para os fabricantes calçadistas se 
inspirarem na criação e desenvolvimento 
de seus produtos.

A consultora do núcleo de Design 
da Assintecal, Fernanda Rodrigues, expli-
ca que esta coleção vem com o tema 
Play.  “Nesta estação a gente trabalha 
como se fosse uma junção de tudo que 
nosso contexto tem no Play. Funciona 
em cores de laranja e tons de azul. Tra-
balhamos com ele em texturas, cores e 
sublimação”, disse. 

Rodrigues esclarece também 
que, na Materioteca, os produtos são 
trabalhados por meio da pirâmide de 
produtos que representam 10%, 30% 
e 60%. “Os 10% são as tendências que 
ainda vão vir que são como se fossem 
apostas. Os 30% são os que já estão 
sendo trabalhados nos desfiles, a gen-
te já começa a ver os laminados, uma 
mistura de cores que estão dentro da 

MÁRCIO HELENO DE MESQUITA 
A coluna “História de sucesso” re-

toma nesta edição com o relato de vida e 
carreira do empreendedor Márcio Heleno 
de Mesquita, proprietário da Ana Flor Cal-
çados. Márcio nos conta que iniciou sua 
fábrica de calçados há 22 anos juntamen-
te com sua esposa, Sra. Sílvia Lacerda. 

Com a fabricação sempre foca-
da em sandálias femininas, a empresa 
surgiu quando os empresários decidiram 
buscar novos desafios. Ao longo destes 

cartela, o animal print. Os 60% são as 
massificações, a gente já vê um pouco 
de tudo, a cartela de cores é bem ex-
tensa e são os produtos que todo mun-
do tem que ter”, detalhou.

A consultora salienta que é impor-
tante que os associados tenham infor-
mações relevantes sobre a coleção e dá 
dicas sobre as novas tendências de mer-
cado. “É interessante que ele (fabricante) 
venha na consultoria. Acho que o cliente 
deve apostar nas texturas e nos enfeites 
que vieram bem dentro da pesquisa, os 
brilhos, as franjas, pérolas e componentes 
que transmitem delicadeza”.

Os atendimentos da Materioteca são 
feitos mensalmente e previamente agen-
dados. Para ter acesso ao material da pes-
quisa e à consultoria, os associados devem 
ficar atentos às datas da programação.

O próximo atendimento será 
nos dias 20 e 21 de março. Interes-
sados devem agendar o seu atendi-
mento com Daiane Lara no telefo-
ne (37) 3228-8500 ou pelo e-mail: 
relacionamento.ns@assintecal.org.br

O próximo Inspiramais, que comple-
ta 10 anos, apresentará o tema ZEN 2020_II.

mais de 20 anos, dois momentos mar-
cantes determinaram a sua trajetória. O 
primeiro quando decidiram mudar o foco 
produtivo, saindo de produtos com valor 
agregado menor para produtos de valor 
agregado maior.

O segundo foi na estrutura orga-
nizacional da empresa com a divisão de 
responsabilidades com os filhos. Cristia-
no Junio assumiu o setor comercial, João 
Marcos o setor financeiro, ficando a parte 
produtiva com a esposa e a administração 

com Márcio. Tais medidas proporcionaram 
à Ana Flor obter maior produtividade e hoje 
a empresa conta com 120 colaboradores 
diretos e aproximadamente 350 indiretos. 

O que começou com uma produ-
ção diária de 60 pares, hoje a fabricação 
gira em torno de 3000 pares ao dia. Com 
uma média de crescimento de 10% a 20% 
ao ano, a Ana Flor se mantém uma em-
presa familiar. A dedicação ao trabalho e a 
sensatez, mostraram o potencial do negó-
cio. Hoje consolidada no mercado, a Ana 

Flor procura manter-se com seriedade, 
qualidade e respeito, sendo uma empresa 
modelo ao inovar em seus produtos. 

A empresa se destaca também 
pelo reconhecimento na valorização do 
trabalho. Com este diferencial, a Ana Flor 
mantém seus funcionários por longos 
anos e evita a rotatividade. Eleita duas ve-
zes como empresa destaque, a Ana Flor 
tem como ponto central e sucesso a per-
severança, honestidade e responsabilida-
de com o seu cliente.

i
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23ª EDIÇÃO DA FENOVA TRAZ AS TENDÊNCIAS DA 
COLEÇÃO OUTONO-INVERNO 2019

A maior feira de calçados de Minas Gerais promete apresentar muitas novidades

Nos dias 26, 27 e 28 de março acon-
tece a 23ª edição da Feira de Cal-
çados de Nova Serrana (Fenova). 

O Centro de Convenções da cidade será 
palco para os expositores mostrarem as 
novidades e as tendências da moda para 
a estação outono-inverno. Propulsora 
de negociações, a Fenova é considerada 
uma das maiores feiras de calçados do 
Brasil e a maior de Minas Gerais.

O ano começou com grande otimis-
mo para o setor calçadista. Depois de uma 
crise vivenciada pelos industriais no ano de 
2018, a Nova Serrana Feira e Moda ocorrida 
em São Paulo, em janeiro deste ano, trou-
xe mais confiança pelo sucesso comercial 
e prospecções realizadas com novos clien-
tes. Com isso, os fabricantes esperam que 
a Fenova repita o sucesso e consiga um 
grande volume de negociações.

 “A expectativa é de grande suces-
so como ocorrido nas edições anteriores. 
Com um governo novo, as perspectivas 

de negócios e investimentos estão em 
alta. Não podia ser diferente, afinal, este 
é um ano em que todos esperam ser um 
marco da mudança”, declarou o presiden-
te do Sindinova, Ronaldo Lacerda.

O polo calçadista de Nova Serrana 
possui um grande potencial em produção 
e vendas. Os produtos aqui fabricados são 
fornecidos para grandes redes de lojas no 
país e também para o exterior. Segundo 
Lacerda, isto se deve à qualidade do cal-
çado produzido e também à disposição 
para se adaptarem às tendências.

“Temos design, qualidade, tecnolo-
gia e somos altamente competitivos. Por 
estarmos conectados com os últimos lan-
çamentos de moda, acompanhamos as 
tendências de mercado e apostamos em 
criatividade e inovação”, destaca.

NOVIDADES
A proprietária da Zareia Calçados, 

Sidália Ferreira, é uma das expositoras. A 

sua coleção traz sapatilhas, mules e ras-
teiras. Segundo Sidália, está em desen-
volvimento em sua fábrica uma coleção 
especial para ser lançada na 23ª Fenova.

“O que continua em alta e que nós 
vamos apresentar são novidades em pe-
draria, nós temos também no rústico que 
continua muito forte. Os mules são uma 
tendência que chegou para ficar, eles vão 
continuar mais fortes, com mais novida-
des”, garantiu Ferreira.

Já a gerente de vendas da Biker, 
Marcilene Silva, conta que as apostas da 
empresa serão os produtos de sola mais 
alta e também os calçados de material 
nobuck, com botas de cano curto.

“As tendências fortes são os so-
lados altos e também o material nobuck, 
tem a tendência de botinhas com cano 
mais baixo, a linha sneaker que é modinha 
e o solado caixa com duas listras. O que 
está agregando muito ao nosso produto é 
o nobuck que é um material diferenciado”, 

afirmou Silva.
O Sindicato Intermunicipal das In-

dústrias de Calçados de Nova Serrana (Sin-
dinova), na qualidade de representante das 
empresas do Arranjo Produtivo Local de 
Nova Serrana, é o realizador da maior fei-
ra de calçados de Minas Gerais. Com duas 
datas ao ano, a Fenova é referência para o 
segmento coureiro-calçadista e conta com 
a parceria da FIEMG, SEBRAE e Prefeitura 
de Nova Serrana em sua realização.

SELMA ASSIS

SELMA ASSIS
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COM MELHORA DA CONFIANÇA, 41% DOS MICRO E PEQUENOS 
EMPRESÁRIOS DEVEM INVESTIR MAIS EM 2019

Diante da perspectiva de recuperação 
da economia, os micro e pequenos 
empresários do varejo e comércio têm 

demonstrado maior apetite para realizar inves-
timentos em 2019. Levantamento da Confede-
ração Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
mostra que 41% desses empresários preten-
dem investir este ano, ante 35% em 2018. Por 
outro lado, 38% não planejam fazer qualquer 
tipo de movimento nesse sentido e 21% ainda 
não sabem o que farão.

O indicador que mede a propensão de 
investimento das MPEs (micro e pequenas em-
presas) passou de 41,4 pontos em janeiro de 
2018 para 47,9 em janeiro de 2019, uma alta de 
16% na comparação anual. Pela metodologia, 
quanto mais próximo de 100, maior a propen-
são para o investimento. Quanto mais próximo 
de zero, menor a propensão.

Entre os empresários que devem in-
vestir, seis em cada dez (60%) miram o au-
mento das vendas, enquanto 27% visam aten-
der ao aumento da demanda e 25% querem 
adaptar sua empresa às novas tecnologias. A 
principal finalidade para esses recursos será a 
compra de equipamentos (31%). Em seguida, 
26% buscam reformar a empresa e 22% am-
pliar seus estoques.

Na avaliação do presidente da CNDL, 

José César da Costa, a volta do apetite por 
novos investimentos reflete a melhora da con-
fiança. “A expectativa com relação ao futuro da 
economia e dos negócios é de que a atividade 
econômica cresça com mais força este ano, 
impulsionando o consumo e, por consequên-
cia, o faturamento das empresas”, ressalta

.FUTURO DA ECONOMIA
A sondagem procurou saber o que 

os brasileiros esperam sobre o futuro da eco-
nomia e de suas finanças. De acordo com o 
levantamento, 34% dos brasileiros estão oti-
mistas a economia para os próximos meses, 
enquanto outros 34% se mantêm neutros, ou 
seja, não afirmam que as condições econômi-
cas do país estarão melhores ou piores daqui 
seis meses. Já 27% disseram estar pessimistas.

Entre os que acreditam na retomada da 
economia, 43% não souberam dizer ao certo a 
razão. Para 40%, esse clima de otimismo está 
ligado ao fato de o cenário político se mostrar 
mais favorável, 12% atribuem à percepção de 
queda do desemprego e 11% por enxergarem 
uma estabilização nos preços. Na outra pon-
ta, os pessimistas destacam os escândalos de 
corrupção (46%), o receio de que a inflação 
saia do controle (42%) e o desemprego (37%) 
como fatores que mais pesam.

Quando questionados sobre o que es-
peram para os próximos seis meses em relação 

VAREJO BRASILEIRO DE CALÇADOS
SE RECUPERA E CRESCE 2,6% EM 2018

O ano de 2018 impôs muitas difi-
culdades, mas também reservou 
surpresas positivas para o varejo 

brasileiro de calçados, formado por cerca 
de 60 mil lojas em todo o país. O setor fe-
chou o ano móvel outubro 2018 x outubro 
2017 com crescimento nominal de 2,6% 
e voltou a ganhar relevância no mercado, 
superando concorrentes como alimenta-
ção dentro do lar e vestuário e consoli-
dando-se como opção de presente.

Os dados são parte da pesquisa 
Consumo de Calçados no Brasil em 2018, 
realizada pela Kantar Worldpanel, de São 
Paulo, a pedido da Associação Brasileira 
de Lojistas de Artefatos e Calçados (Ablac).

Conforme a pesquisa – para a qual 
foram contatados 10.871 indivíduos/famí-
lias, de todas as regiões brasileiras e clas-
ses sociais, representando um universo de 
160 milhões de pessoas –, 114 milhões de 
brasileiros compraram calçados no último 
ano, equivalentes a 70% da população.

A frequência de compras (idas ao 
ponto de venda) cresceu 11,5%, para 3x 
ao ano, mas o gasto médio teve queda 
de 5%, de R$ 111,01 para R$ 105,20, indi-
cando que o consumidor soube ponderar 
os gastos e optou por comprar marcas de 
valores mais acessíveis.

OUTUBRO 2018 X OUTUBRO 2017
> 114 milhões de brasileiros compraram 
calçados (70% da população)
> Frequência de compras de 3x no perío-
do (+11,5%)
> Gasto médio de R$ 105,20 (-5%)

MULHERES FORAM MAIS ÀS LOJAS, 
MAS HOMENS GASTARAM MAIS

As mulheres foram mais frequen-

tes nas compras no período pesquisado, 
porém o desembolso masculino foi 43% 
maior. Elas foram 4x à loja e gastaram, em 
média, R$ 98,33 para a compra de sapa-
tilhas, escarpins, sandálias e rasteiras. Eles, 
por sua vez, foram 2x ao ponto de ven-
da e gastaram, em média, R$ 141,25 para 
comprar, sobretudo, tênis e sapatênis.

“A maior frequência de compra é o 
que impulsionou o mercado e fez o cal-
çado recuperar as vendas em relação ao 
ano anterior”, explica o diretor executivo 
da Ablac. Wesley Barbosa enfatiza que, 
com mais da metade do mercado nacio-
nal, o calçado feminino foi o grande des-
taque no faturamento da categoria.

CALÇADO FEMININO CRESCEU EM 
VALOR E VOLUME DE VENDAS

O segmento feminino teve va-
riação positiva, em valor, de 17,8%, en-
quanto o masculino apresentou retração 
de 11,5%. Em volume, a participação de 
ambos praticamente se repetiu. Apesar 
da retração, o segmento infantil cresceu 
6,1% em faturamento.

LOJAS DE CALÇADOS GANHARAM 
ESPAÇO NO MERCADO

As lojas de calçados voltaram a ga-
nhar espaço no mercado, enquanto ma-
gazines e lojas de vestuário – que vinham 
crescendo nos últimos anos – tiveram re-
tração. A importância deste canal aumen-
tou tanto em volume (de 56% para 63%) e 
quanto em valor (de 57% para 65%), supe-
rando a posição que tinha em 2016, con-
forme a pesquisa da Kantar Worldpanel.

O aumento de participação ocor-
reu, também, pela diminuição do percen-
tual de shoppers que compravam nos dois 

canais (lojas de calçados e magazines), um 
indicativo de ganho de exclusividade por 
parte das lojas. “Além disso, o shopper das 
lojas de calçados passou a ir 10% a mais a 
elas em relação ao ano anterior”, explica 
diretora de novos negócios da empresa de 
pesquisas, Tathiane Frezarin.

Segundo ela, também teve influ-
ência o fato de calçados ter sido uma op-
ção de presente muito relevante no último 
ano. “Dar calçado de presente já é uma 
tendência, especialmente nas classes C e 
D/E e envolvendo sandálias e sapatilhas 
de diversas marcas”, acrescenta. Confor-
me ela, cerca de 36% das vendas equiva-
lem a presentes.

LOJAS MULTIMARCAS X MONO-
MARCAS

As lojas multimarcas representaram 
95% do mercado de calçados e ‘puxaram’ o 
aumento da frequência de shoppers (10,5%), 
mas as nonomarcas (5% do mercado) regis-

traram maior tíquete médio (22,4%). Sandá-
lias e calçados femininos fechados foram os 
produtos que mais impulsionaram as vendas 
das lojas. Todas as classes se destacaram 
em compras, principalmente a Classe C e 
indivíduos acima de 19 anos.

PREVISÃO DE CRESCIMENTO
DE 3% EM 2019

A projeção da Ablac é de que o 
varejo brasileiro de calçados crescerá em 
torno de 3% este ano. A estimativa tem 
como base o aumento da relevância das 
lojas no mercado em 2018 e as medidas 
que o novo governo federal deverá ado-
tar para o reaquecimento da economia. 
Na avaliação da entidade, o crescimento 
econômico e a geração de novos empre-
gos devem devolver a confiança ao con-
sumidor, condição essencial para que ele 
retome o consumo de calçados e outros 
produtos este ano.
Fonte: Ablac

às suas finanças, seis em cada dez brasileiros 
(61%) acham que sua vida financeira vai melho-
rar, contra apenas 9% que acreditam em uma 
piora. Há ainda 25% de entrevistados neutros.

DEMANDA POR CRÉDITO
O ano também começa com os micro e 

pequenos empresários mais propensos a tomar 
crédito do que em 2018. Em janeiro de 2019, 
o indicador que mede a demanda por crédi-
to registrou 25,1 pontos contra 21,6 pontos no 
mesmo mês do ano anterior, o que significa um 
avanço de 16%. Esse aumento dá indícios de 
retomada do crédito, embora de forma tímida.

Em termos percentuais, os dados in-
dicam que 15% das MPEs pretendem contrair 
crédito nos próximos três meses. Em contra-
partida, 67% descartam essa possibilidade — 
em janeiro de 2018 esse número representava 
76% — e 18% ainda não sabem dizer se vão 
recorrer a recursos extras.

MODALIDADES DE CRÉDITO
O empréstimo lidera a lista de mo-

dalidades que devem ser contratadas, com 
49% das menções. Em segundo lugar vem o 
financiamento (17%) e em terceiro o cartão de 
crédito empresarial (11%). A sondagem cons-
tatou ainda que 29% consideram o processo 
de contratação de crédito difícil, ao passo que 
22% acham fácil ou 17% não consideram nem 
fácil e nem difícil. Além desses, um percentual 

expressivo declara nunca ter contratado crédi-
to, chegando a 29%.

Questionados sobre os entraves para 
contrair crédito, 60% dos que consideram a 
contratação difícil apontam como principais 
problemas a burocracia e as exigências dos 
bancos. Para 57%, os juros altos são um gran-
de impeditivo. Já entre os que consideram fácil 
a obtenção de crédito, 49% citam o bom rela-
cionamento com as instituições financeiras. Já 
37% mencionam o fato de ter as contas em dia 
e 26% dizem que a documentação da empre-
sa em ordem facilita o processo. Outros 21% 
apontam o tempo de existência da empresa 
como item importante.

METODOLOGIA
Os Indicadores de Demanda por Cré-

dito e de Propensão para investimentos do 
Micro e Pequeno Empresário calculados pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) levam em consideração 800 em-
preendimentos com até 49 funcionários, nas 
27 unidades da federação, incluindo capitais e 
interior. As micro e pequenas empresas repre-
sentam 39% e 35% do universo de empresas 
brasileiras nos segmentos de comércio e servi-
ços, respectivamente.

Fonte: Ablac

ABLAC
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EMPRESA FAMILIAR: 
PROFISSIONALIZAÇÃO, 
SUCESSÃO E CONFLITOS

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

A questão da sucessão é importantís-
sima e tem uma posição ambígua, 
pois nesta fase as empresas podem 

encerrar suas atividades ou até mesmo ca-
minharem para um novo nascimento

A sobrevivência é hoje uma das 
maiores preocupações dos dirigentes de 
empresas familiares, em especial dos diri-
gentes das firmas de pequeno porte. Para 
este setor pode-se observar que várias em-
presas enfrentam problemas operacionais ou 
estratégicos, isto é, dificuldades relacionadas 
à inadequação, tanto na utilização quanto na 
escolha dos recursos disponíveis para o al-
cance de diferenciais de mercado.

Dentre esses problemas a ques-
tão da sucessão é importantíssima e tem 
uma posição ambígua, pois nesta fase as 
empresas podem encerrar suas atividades 

ou até mesmo caminharem para um novo 
nascimento. Aliada ao problema da falta de 
profissionalização, atinge cerca de 80% das 
empresas desse segmento da economia.

A empresa familiar, atualmente re-
presenta uma parte significativa no conjunto 
das empresas privadas existentes no país e 
no mundo. Pesquisas mais conservadoras 
apontam para o percentual de 75% aproxi-
madamente em termos mundiais. Seus pro-
blemas são muito conhecidos: dificuldades 
para a transferência do comando (sucessão) 
e a falta de profissionalização.

Na tentativa de orientar a empresa 
familiar para o seu prolongamento, apre-
sentam-se dois instrumentos básicos de 
gestão: programa de profissionalização e 
planejamento da sucessão.

O primeiro é a profissionalização, 

Colunista: Armando Lourenzo

a qual pode-se entender em seu senti-
do mais amplo como uma administração 
onde a propriedade está separada da ges-
tão, ou seja, família é família e empresa é 
empresa. É claro que a profissionalização 
na prática, não quer dizer substituição total 
dos parentes por pessoas de fora, pois po-
dem existir membros da família que sejam 
qualificados e competentes para o exercí-
cio da gerência.

Neste sentido o caminho é estabe-
lecer os critérios de ingresso e permanên-
cia na empresa e a partir disto escolher as 
pessoas. Outra questão a ser resolvida é a 
estruturação formal da empresa, pois em 
algumas situações a “bagunça organiza-
cional” já tomou conta, dificultando assim 
o funcionamento das atividades da firma. 
Deve-se ressaltar que não se está propon-
do um engessamento a tal ponto que a 
agilidade seja absorvida por esta nova es-
trutura, mas sim o aparecimento de regras 
para que a empresa possa caminhar de 
forma a não depender apenas da cabeça 
de uma única pessoa.

O segundo instrumento é o plane-
jamento da sucessão empresarial. A es-
colha do sucessor deve ser orientada por 
critérios claros e apoiada pela família. De-
pendendo do caso outros agentes podem 
influenciar indiretamente na escolha, como 
clientes ou fornecedores. Esta situação vai 
estar relacionada ao tipo de influência des-
tes agentes na atuação da firma.

Os pontos mais críticos da sucessão 
podem ser apresentados por:
• falta de vocação e dificuldades no treina-
mento e na escolha dos sucessores,
• diferenças entre as visões estratégicas do 
fundador e do sucessor,
• falta de conscientização por parte do fun-

dador que deve fazer o planejamento da 
sucessão,
• dificuldade na aceitação do sucessor es-
colhido, por parte do resto da família.
• conflitos entre os membros da família.

Para minimizar os pontos críticos, a 
sucessão deve ser planejada desde o iní-
cio da empresa, sendo muito importante 
que o próprio fundador ajude a coordenar 
e planejar o programa de ação.

Esses instrumentos podem estar 
planejados e organizados, porém se as 
pessoas não colaborarem, tudo não pas-
sará de uma relação de desejos. Conflitos 
entre sócios, parentes e funcionários são 
constantes, porém apesar da dificuldade 
em reduzi-los totalmente, estes devem 
ser gerenciados. Além dos conflitos exis-
tentes entre o fundador e seus funcioná-
rios, existem aqueles resultantes da rela-
ção entre os membros da família (mesmo 
os que não trabalham) e a empresa. Para 
estes problemas recomendam-se ativida-
des de treinamento e comunicação para 
os familiares, com o objetivo de buscar 
um equilíbrio interno de conhecimentos e 
a elaboração de um conjunto de regras de 
convivência com a participação de todos 
os membros na sua confecção, visando 
um maior comprometimento.

Os instrumentos apresentados não 
têm o objetivo de resolver todos os proble-
mas relativos às empresas familiares, mas 
sim orientar o pensamento dos dirigentes 
na geração de programas que visem au-
mentar a longevidade da empresa familiar, 
de modo que esteja adequada ao ambien-
te, integrada as expectativas da família e 
gerando os resultados necessários.

Fonte: Administradores.com.br
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Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Com a posse dos novos congressis-
tas – deputados federais e senado-
res –, o Brasil está pronto para iniciar 

a construção de um novo tempo, de um 
novo país, corrigindo erros, equívocos e 
omissões acumulados ao longo de anos e 
décadas. Nessa direção, foram emblemáti-
cos a mensagem do presidente da Repúbli-
ca ao Congresso Nacional, em sua primeira 
reunião do ano, e os pronunciamentos do 
presidente do Senado Federal, da Câmara 
dos Deputados e do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Como há muito tempo não se 
via em nosso país, os compromissos assu-
midos pelo presidente Bolsonaro, senador 
Davi Alcolumbre, deputado Rodrigo Maia e 
ministro Dias Toffoli explicitam claramente 
o consenso na disposição de construir base 
sólida para que o Brasil retome o caminho 
da estabilidade política, da justiça social 
verdadeira e do crescimento econômico.

Assim como ocorreu com as urnas 
de outubro passado, o cenário que marcou 
as eleições para a presidência da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal mos-
tra que, no Congresso Nacional, com a for-
ça dos grandes tufões, sopram os ventos 
das mudanças que a sociedade brasileira 
cobra, com energia crescente, desde as 

manifestações de 2013 nas ruas de todo o 
país. Deputados e senadores parecem ter 
finalmente ouvido e entendido a voz das 
ruas contra o fisiologismo, a demagogia e 
o populismo que tanto mal fazem à nação. 
A palavra de ordem é mudança. Com as 
decisões tomadas nas últimas eleições, a 
sociedade tomou em suas mãos o com-
promisso com o Brasil e mandou para casa 
a velha política.

Felizmente, talvez pela primeira 
vez na história do país, o consenso une a 
sociedade brasileira e as lideranças políti-
cas na convicção de que a retomada do 
desenvolvimento sustentado, com cresci-
mento econômico e avanço social, impõe 
a remoção dos obstáculos que hoje travam 
o Brasil, com destaque para as grandes re-
formas estruturais e das quais o exemplo 
mais relevante e urgente é a reforma da 
Previdência. Negligenciar a necessidade de 
fazê-la em regime emergencial produzirá 
resultados de consequências imprevisíveis, 
podendo levar à falência do próprio sistema 
previdenciário. Igualmente grave, postergar 
mais uma vez a reforma contribuirá para 
a preservação de privilégios inaceitáveis e 
que fazem da nossa legislação previdenci-
ária o maior programa de concentração de 

UM NOVO PAÍS!

Colunista: Flávio Roscoe Nogueira
renda do mundo.

De fato, os obstáculos são grandes, 
são muitos e abrigam-se à sombra de um 
estado hipertrofiado, que cresceu desme-
suradamente e hoje é maior do que a pró-
pria sociedade. Nesse cenário, nossa car-
ga tributária se destaca entre as maiores 
do mundo, nossa previdência social é um 
atentado ao equilíbrio das finanças públi-
cas, nossa legislação eleitoral é caótica e 
casuística, nossas taxas de juros são es-
tratosféricas. Como tem sido um gastador 
voraz e perdulário ao longo dos tempos, 
o Estado avançou sobre o bolso dos con-
tribuintes e sobre o “caixa” das empresas 
brasileiras. Hoje, de toda a riqueza produ-
zida no país, o governo fica com aproxi-
madamente 33%, que são gastos quase 
sempre de forma equivocada. Além disso, 
tem que refinanciar o pagamento de juros 
da ordem de 6% do PIB, elevando conti-
nuamente a dívida pública que já chega a 
76,7% do PIB, muito próxima do ponto de 
ruptura que leva à insolvência.

A verdade é que o governo gasta 
muito e gasta mal. Os números são claros 
e inquestionáveis. Das despesas primárias 
em 2018, o governo central gastou quase a 
metade – 47,2% – com previdência social, 
aposentadorias, pensões e benefícios de 
prestação continuada, os chamados BPC. 
Já outros 25,9% foram gastos com pesso-
al, encargos e seguro-desemprego.

São, no total, 73,1% dos desem-
bolsos do governo federal. Gastos efeti-
vamente sociais apresentados à opinião 
pública como vilões do orçamento ficam 
com a menor parte: Bolsa Família (2%), 
Educação (3%) e Saúde (7%). No total, em 
razão de dispositivos constitucionais e/ou 
legislação ordinária, 93,7% do orçamen-
to do governo federal refere-se a gastos 

obrigatórios, que não podem ser realoca-
dos. O que sobra para investimentos – em 
infraestrutura de apoio ao setor produtivo, 
por exemplo – é pouco ou quase nada: 
0,77% do PIB em 2018. Esse percentual, 
que chegou a ser mais que o dobro em 
2014 (1,34% do PIB), é hoje inferior ao per-
centual de 2007 (0,8%).

O inquestionável desequilíbrio das 
contas públicas se deve, em grande parte, 
ao modelo de previdência social vigente, 
que cria no país cidadãos de primeira e se-
gunda classe. Os números são chocantes: 
enquanto no setor privado a média das 
aposentadorias pagas pelo INSS em 2018 
foi de R$ 1.404,67, no serviço público chega 
a R$ 7 mil no Executivo, R$ 18 mil no Minis-
tério Público, R$ 26,3 mil no Judiciário e R$ 
28,5 mil no Legislativo. O teto das aposen-
tadorias segue o mesmo padrão: menos 
de R$ 6 mil na iniciativa privada e mais de 
R$ 30 mil no setor público.

As discrepâncias entre aposenta-
dorias nos setores público e privado vão 
além. No INSS, 25,9 milhões de aposenta-
dos e pensionistas produzem um déficit de 
R$ 46,8 bilhões, excluídos os trabalhadores 
rurais que, na verdade, nunca contribuíram 
com a previdência. No serviço público, um 
contingente quase dez vezes menor de 
aposentados – 2,878 milhões de funcioná-
rios – custa muitas vezes mais: R$ 133,4 bi-
lhões. É um privilégio que jamais deveria ter 
sido criado e que, por certo, não pode mais 
ser mantido. É absurdo e insustentável.

Como se constata, o hipertrofiado 
tamanho do Estado é, sem dúvida, o gran-
de desafio que a sociedade brasileira pre-
cisa resolver. E, com certeza, a reforma da 
Previdência é o primeiro e mais necessário 
passo para começar a reduzi-lo.
Fonte: FIEMG

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – 
Sistema FIEMG
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