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Entidade confirma participação no evento.

Feira trouxe ânimo para o segundo semestre.

O especialista em calçados fala sobre 
marca..

ENTREVISTA
VICTOR BARBIERATTO

CURSO NEGOCIAÇÃO 

AGENDA DE CURSOS

Veja como foi o curso ministrado
por um profissional da Dale Carnegie

Saiba sobre as capacitações para o 
mês de junho.

VEJA MAIS – PG 09

VEJA MAIS – PG 03

VEJA MAIS – PG 05

VEJA MAIS – PG 02

VEJA MAIS – PG 06

ABRAMEQ NA 10ª FEBRAC
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A participação de empresários do 
polo de Nova Serrana, no Salão In-
ternacional do Couro e do Calçado 

– SICC, em Gramado, Rio Grande do Sul, 
trouxe boas perspectivas para o segundo 

semestre. A instabilidade econômica, junto 
ao aumento de impostos e serviços causou 
turbulência nos primeiros meses do ano. 

No entanto, o otimismo tem ro-
dando o setor calçadista de forma tímida, 

mas que já provoca ânimo nos fabricantes.
Se os bons ventos realmente fir-

marem, os expositores da 16ª Fenova e 
10ª Febrac podem contar com um retor-
no positivo nas respectivas feiras. 
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“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

A Abrameq - Associação Brasilei-
ra das Indústrias de Máquinas e 
Equipamentos para os Setores do 

Couro, Calçados e Afins estará presen-
te na 10ª Febrac – Feira de Máquinas e 
Componentes para Calçados. Além de 
participar, a associação está em contato 
com os associados interessados em vir 
à feira.

Vende-se máquinas, móveis e materiais;
Ideal para quem deseja montar fábrica

de calçados femininos.
 

Interessados, entrar em contato no
(37) 3222-0632 ou 8823-7178 com Carlos.

Email: calvesaraujo0089@gmail.com

Segundo Vinícius Fonte, gestor de 
projetos da Abrameq, a feira de Nova Ser-
rana é uma excelente oportunidade para 
expositores e fabricantes de calçados. “A 
Febrac permite o estreitamento entre for-
necedores de máquinas e componentes e 
fabricantes de calçados. O polo calçadis-
ta nova serranense só tem a ganhar com 
um evento como esse”, afirma.

A Febrac é realizada a cada dois 
anos pelo Sindinova – Sindicato Intermu-
nicipal das Indústrias de Calçados de Nova 
Serrana. A 10ª edição será realizada nos 
dias 25,26 e 27 de agosto, no Centro de 
Convenções. O intuito é a geração de ne-
gócios entre expositores de produtos vol-
tados para o setor calçadista e fabricantes 
de calçados.

ABRAMEQ CONFIRMADA NA 10ª FEBRAC
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SINDINOVA É ESPAÇO PARA TREINAMENTO 
VOLTADO PARA NEGOCIAÇÕES

ESPAÇO SINDINOVA RECEBE EVENTO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Curso enfatiza comportamento durante as vendas

Apresentações fazem parte da 1ª Olimpíada Ambiental

OBJETIVO DO CURSO É INCENTIVAR NEGOCIAÇÕES MAIS SUSTENTÁVEIS

AS APRESENTAÇÕES FORAM REALIZADAS NO ESPAÇO SINDINOVA.

O presidente da franquia Dale Car-
negie – Minas Gerais, Guilherme 
Amaral, que atua no desenvol-

vimento de habilidades e competências 
profissionais, realizou o Treinamento de 
Negociação com cerca de vinte profissio-
nais do polo calçadista de Nova Serrana. O 
intuito do curso é preparar os participantes 
para realizar negócios mais sustentáveis.

Segundo Rafael Conte, represen-
tante e trainer da franquia no Centro-O-
este mineiro, são apresentadas ferramen-
tas para demonstrar que, mesmo diante 
de situações nem sempre favoráveis, é 
possível realizar um bom negócio. “Nos 

Os participantes da 1ª Olimpíada Am-
biental realizaram uma série de 
apresentações culturais no Espaço 

Sindinova, na última quarta-feira. No palco, 
coral, dança, paródias, orquestra, entre ou-
tros encantaram o público, que lotou o local. 
A iniciativa é realizada pela Secretaria Muni-

últimos meses, vivenciamos uma eco-
nomia fragilizada. Ainda assim, é preciso 
negociar com cautela, de modo que haja 
rentabilidade e satisfação. Assim, além de 
técnicas, o curso trabalha o comporta-
mental, também importante na hora de 
vender um produto”, explica.

Quem participou do treinamento, 
afirma que o modo de trabalhar não será 
o mesmo. É o que diz Leonardo Silva, que 
atua na área de vendas da empresa Al-
vorada. Segundo ele, o comportamento 
diante do comprador foi um dos pontos 
que mais chamaram a atenção. “Além de 
saber negociar, sabendo o preço e até 

cipal de Educação, Prefeitura de Nova Serra-
na, com o apoio do Credinova e Sindinova.

Os presentes também conferiram 
a peça “O ladrão de Nuvens”, com ato-
res do grupo Amar. O enredo falava sobre 
uma cidade onde os moradores recla-
mavam do excesso de chuva. Após um 

onde podemos chegar com esse preço, 
percebi a necessidade do equilíbrio diante 
do comprador. O calçado tem um custo, 
o cliente vai querer negociar, e é aí que 
entra o diferencial do curso. Aprendemos 
como lidar com a pressão, a justificar no 
valor da mercadoria e garantir uma venda 
dentro do esperado”, comenta.

Para Tiago Bessas, não foi diferente. 
Ele diz que o despreparo na hora de ne-
gociar, faz com que se percam boas opor-
tunidades. “Durante o treinamento, come-
cei a identificar vícios que ainda tenho no 
ambiente de trabalho. Com o aprendizado 
adquirido, é possível reverter esse quadro 

ladrão roubar as nuvens, a população en-
frenta os impactos ambientais. 

Um dos diretores do Sindinova, 
Jarbas Pinto Martins, esteve na noite de 
apresentações, e elogiou o trabalho. “Mui-
to bom ver essas crianças mostrando 
esse lado artístico. Além disso, o evento 

e alcançar resultados melhores”, diz.
A gerente administrativo da Clima 

Minas, comemora  a participação de dois 
funcionários. De acordo com ela, um deles 
está há menos de seis meses na empre-
sa. Aprendiz no ramo, e lidando com um 
universo diferente do que já havia traba-
lhado antes, enfrentava uma negociação 
que não saia do lugar. Até o momento em 
que fez o curso da Dale Carnegie. “Após o 
treinamento, tivemos a grata surpresa: o 
cliente fechou negócio. Esse colaborador 
me contou que resolveu aplicar o que viu 
no treinamento e deu certo. Valeu a pena 
o investimento.”

tem toda uma conscientização ambiental, 
de grande importância”. 

Segundo a equipe pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação, o even-
to servirá de inspiração para as produções 
textuais, que deverão ser entregues no 
fim de junho. 

FOTO – RAFAEL CONTE

FOTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA SERRANA
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pitágoras 2015
vestibular

*Consulte condições e cursos disponíveis na unidade.

faculdadepitagoras.com.br
Inscreva-se  já

Mude o curso da sua vida.

13/06
Prova  

#conte com a gente

*Ofertas não cumulativas. Consulte condições e cursos disponíveis na unidade. **A pontuação mínima no ENEM para concessão de desconto na 
matrícula deverá ser de 450 pontos. 1Pagamento de 50% das mensalidades no financiamento Pra Valer no 1º ano. A partir do 3º semestre pagamento de 
até 65% da mensalidade. Na modalidade Pra Valer Fácil, juros zero válido somente para o primeiro semestre do curso. Sujeito à aprovação de crédito.

Sua nota ENEM
vale desconto
na matrícula**.

Descontos 
especiais para 
empresas 
conveniadas*.

Descontos 
exclusivos para 
matrículas 
antecipadas*.

Os melhores 
colocados no 
vestibular ganham 
bolsas de estudo*.

UNIDADES DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
Tel.: (37) 2101-4877

R. Minas Gerais, 593, Centro
Te.: (37) 3222-0684

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Design de Interiores
Direito
Enfermagem
Engenharia Ambiental e Sanitária

Novo
Curso

Engenharia Civil
Engenharia de Cont. e Automação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica 
Farmácia 
Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos
Jornalismo
Logística
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Sistemas de Informação

Estude pagando 50% da 
mensalidade sem juros1
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CAPACITAÇÕES E PALESTRAS PARA O MÊS
DE JUNHO

Para fechar o primeiro semestre do 
ano de 2015, o Sindinova – Sindi-
cato Intermunicipal das Indústrias 

de Calçados de Nova Serrana preparou 
mais uma leva de cursos e palestra para 
associados e o público de modo geral. 
As capacitações são voltadas para o 
cotidiano da empresa. São elas: Depar-
tamento pessoal, Departamento fiscal, 
Como lidar com as NR´s que mais im-

pactam a indústria, Técnicas de admi-
nistração de materiais e organização de 
almoxarifado.

Já o palestrante William Caldas 
irá falar sobre Motivação através da ex-
celência, inovação e atitude. De acordo 
com ele, o tema é indicado para todos os 
setores de uma empresa, trabalhadores 
do comércio local e demais interessados. 
“É uma palestra que trata de motivação, 

com foco no atendimento ao cliente, li-
derança de equipes e vendas. Não basta 
estar motivado para atender bem, liderar. 
Junto à motivação, vêm outras questões 
que auxiliam nesse processo”, explica. 

Em uma hora e meia de duração, 
o palestrante promove interações com 
a platéia, dinâmicas e cases. “Estamos 
em um período considerado crítico pela 
maioria. Vou mostrar cases de empresas 

que estão bem no mercado, apesar do 
momento instável. É uma reflexão sobre 
os negócios. Não se vende por que esta-
mos em crise, ou por que meu produto 
está defasado, ou atendimento não con-
diz, entre outras questões”. 

Acesse o site do Sindinova – 
www.sindinova.com.br e confira a agen-
da completa, com valores e condições de 
pagamento.

Pesquisa é apresentada nos principais polos calçadistas do país

O PALESTRANTE WILLIAM CALDAS ESTARÁ NO SINDINOVA NO DIA 23 DE JUNHO, ÀS 19H30

FOTO – SITE WILLIAM CALDAS

Curso Data Instrutor Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

COMO LIDAR COM AS NR’S QUE MAIS 
IMPACTAM A INDÚSTRIA

16/06
08H ÀS 18H

HERCULES ROMUALDO DIAS 8H R$ 30,00 R$ 150,00

DEPARTAMENTO PESSOAL
16/06 A 26/06
(TER, QUA E SEX)
19H ÀS 22:30H

WELLINGTON ARAÚJO 21H 2X R$ 150,00 2X R$200,00

DEPARTAMENTO FISCAL
23 A 02/07

(TER, QUA E QUI)
19H ÀS 22H

FABRÍCIO RICARDO DE OLIVEIRA 
ZANON

18H 2X R$130,00 2X R$180,00

TÉCNICAS DE ADMINISTRAÇÃO E
CONTROLE DE ALMOXARIFADO

29/06 A 03/07 (SEG A SEX) - 
19H ÀS 22H LUIZ DE SOUZA BARBOSA 15H 2X R$ 115,00 2X R$ 185,00

MOTIVAÇÃO ATRAVÉS DA EXCELÊNCIA,
INOVAÇÃO E ATITUDE!

23/06
19H30

WILLIAM CALDAS - R$ 20,00 R$ 30,00

AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - JUNHO

Informações: Pablyne Fernandes (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br

“

”

É uma palestra que trata 
de motivação, com foco no 

atendimento ao cliente, liderança 
de equipes e vendas. Não basta 

estar motivado para atender bem, 
liderar. Junto à motivação, vêm 
outras questões que auxiliam 

nesse processo
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CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.

MARCAS DO POLO DE NOVA SERRANA 
PARTICIPAM DE FEIRA EM GRAMADO

O XXIV Salão Internacional do Couro 
e do Calçado, realizada em Grama-
do, Rio Grande do Sul, recebeu mi-

lhares de lojistas de todo o Brasil, para os 
lançamentos das coleções primavera-verão 
2015/2016. Mais de vinte fabricantes do polo 
de Nova Serrana estiveram na feira, com as 
tendências para a próxima estação, e pude-
ram avaliar como serão os próximos meses.

O gerente comercial da marca 
Ibizza, Ângelo Souza, afirma que a mo-

vimentação esteve dentro do esperado. 
Segundo ele, a qualidade dos produtos 
se torna um diferencial, já que os lojistas 
estão cada vez mais criteriosos. “As visita-
ções mostraram que os compradores têm 
investido naquilo que realmente irá vender 
chamar a atenção na vitrine”, diz.

A empresa Seven também esteve 
presente no SICC. Para a gerente comer-
cial Sabrina Salles, a visitação foi anima-
dora. “Fizemos bons contatos, além de 

um retorno positivo no que diz respeito à 
coleção apresentada. Isso nos deixa en-
tusiasmados com o segundo semestre. 
Creio que será muito bom”, comenta.

A feira também agradou a equipe 
da Magia da Terra. De acordo com Jor-
ge Santos, gerente comercial da marca, o 
evento tem mostrado um retorno interes-
sante. “A participação no Salão Interna-
cional do Couro e do Calçado nos trouxe 
otimismo para os próximos meses”. 

DIVULGAÇÃO 16ª FENOVA

A Feira de Calçados de Nova Ser-
rana, que será realizada nos dias 11,12 e 13 
de agosto, foi divulgada por uma equipe 
do Sindinova. Segundo Edimar Góis, ações 
como essa promovem o contato com o 
público-alvo do evento. “Ao participar de 
feiras como a de Gramado, conseguimos 
nos aproximar de compradores que vem 
de todo o país”.

Feira trouxe ânimo para o segundo semestre

O SALÃO INTERNACIONAL DO COURO E DO CALÇADO, FOI REALIZADO NO FIM DE MAIO

FOTO: EDIMAR GÓIS
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VAREJISTAS MANTÊM INVESTIMENTOS EM 2015, 
APESAR DA CRISE

Varejistas das áreas de alimentos, 
eletroeletrônico, têxtil, calçadista, 
do segmento pet e do ramo far-

macêutico mantêm investimentos para 
2015, apesar da queda nas vendas no pri-
meiro trimestre, consequência da piora do 
mercado de trabalho, da renda e da res-
trição ao crédito.

Oito redes consultadas pela Folha 
informam que, além de reformas e inves-
timentos em logística, planejam abrir lojas 
em pontos comerciais que, devido à re-
tração do mercado imobiliário, estão 20% 
mais baratos. “Não dá para ficar sentado 
chorando. A crise gera oportunidades”, diz 
Sylvio Korytowski, diretor de expansão da 
Hope Lingerie. Até outubro, estão progra-
madas 50 novas lojas da marca, sendo 
23 delas com contratos em andamento e 
previsão para abrir as portas entre 60 e 
90 dias.

No ano passado, 27 lojas das 40 
planejadas foram inauguradas. “A maio-
ria será aberta em shoppings, mas te-
mos projeto para lojas de rua, cujo custo 
do imóvel e de manutenção é mais ba-
rato”, afirma Korytowski. As negociações 
com shoppings também estão mais flexí-
veis neste ano, segundo ele, e permitem 

contratos de locação com descontos que 
chegam a 20%. “Antigamente os shoppin-
gs viviam das lojas âncoras. Hoje, depen-
dem das lojas satélites, que sustentam os 
estabelecimentos e pagam as suas con-
tas”, diz.

As lojas Renner também informam 
que dará sequência a um plano para in-
vestir R$ 550 milhões neste ano, com 
inaugurações, reforma de lojas, projetos 
logísticos e de sistemas. O valor é qua-
se 10% superior ao investido em 2014.  
Segundo a varejista, de janeiro até 15 de 
maio deste ano foram inauguradas 14 lo-
jas (10 da Renner, 3 da Camicado e 1 da 
Youcom). A meta é chegar a 2021 com 
833 lojas em atividade; hoje são 345.

O Grupo Pão de Açúcar já abriu 20 
lojas de janeiro a março (9 Minimercados 
Extra, 5 Minuto Pão de Açúcar, 3 Assaí e 
3 Casas Bahia) e pretende ampliar em até 
6% a área de vendas em 2015.

Para o consultor Alberto Serrenti-
no, sócio da Varese Retail, de estratégias 
para o varejo, mais do que retração, este 
é um ano de instabilidade, o que força 
ajustes. “Há muito tempo as empresas 
não conviviam com a instabilidade políti-
ca, que afeta os negócios. Mas, se de um 

lado há desequilíbrio, do outro estão sen-
do feitos ajustes em rotatividade, custo da 
mão de obra e mercado imobiliário, que 
asfixiavam o varejo.”

FECHA UM ABRE OUTRO

Com o fechamento de 250 con-
cessionárias de veículos até abril, cresce a 
oferta de imóveis com boa localização, o 
que contribui para a expansão de algumas 
redes.

Caso da Petz, rede com 28 lojas 
de artigos para animais de estimação 
e que prevê abrir outras oito em 2015, 
aproveitando os espaços deixados pelas 
revendedoras. “Se a economia cresce, as 
vendas aumentam; mas faltam pontos 
comerciais e mão de obra. Se há crise, 
pioram as vendas, mas melhoram os ou-
tros dois fatores para expansão”, diz Ser-
gio Zimerman, presidente da Petz.

No ano passado, não houve ex-
pansão na Petz, que recebeu injeção de 
um fundo americano, e em 2013 foram 
abertos nove pontos de vendas. “O arre-
fecimento da economia tem impacto no 
curto prazo, mas nossos planos são de 
cinco, dez anos.”

A perspectiva de melhora no co-
mércio é destacada ainda em pesquisa da 
Abiesv, com fornecedores de serviços e 
equipamentos para o varejo. Em 2014, o 
segmento faturou R$ 15 bilhões.

No levantamento com 374 forne-
cedores de 18 estados 55% projetam fatu-
ramento maior, sendo 38% estimam cres-
cer mais de 10%. “A onda de pessimismo 
do primeiro trimestre já mudou. Se o 
fornecedor mantém planos para crescer, 
contratar e investir, é porque está rece-
bendo essa demanda das redes de atua-
ção nacional ou regional”, diz Julio Takano, 
presidente da Abiesv.

A Di Gaspi, rede com 43 lojas de 
calçados e roupas em São Paulo, optou 
por reformar os seus pontos e alguns de-
les irão dobrar de tamanho. “Desde abril, 
as vendas melhoraram. Crescemos 3% 
(real) no Dia das Mães. A rede é familiar 
e depende de capital próprio. Há cautela 
em relação à expansão, mas cremos que 
o segundo semestre será melhor”, diz o 
diretor Rodrigo Gaspi.

FONTE: CLÁUDIA ROLLI E FOLHA DE 
SÃO PAULO/COUROMODA
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Toda e qualquer empresa tem por 
objetivo alcançar a lucratividade 
máxima. Segundo Michael Porter 

existem somente duas maneiras de se 
obter vantagem competitiva: custos bai-
xos e diferenciação. Já ouvimos muito 
essa palavra, utilizada por empresários 
atuantes nos mais diversos mercados e 
todos concordamos que é preciso dife-
renciar-se para obter vantagem com-
petitiva. O que nos causa certa dúvida é 
que nem todas as ações dão resultado 
ou ainda podem trazer prejuízo para em-
presa. Isso se dá principalmente porque 
nem todo esforço de diferenciação sozi-
nho é lucrativo. 

De acordo com um estudo realiza-
do pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pelo portal 

de educação financeira Meu Bolso Feliz, 
nove em cada dez consumidores brasi-
leiros com acesso à internet (90%) assu-
mem o hábito de fazer pesquisas online 
antes de realizar compras em lojas físicas. 
A pesquisa aponta que o comportamen-
to é frequente em todas as faixas etárias, 
mas surge com mais força entre os in-
divíduos com idade entre 18 e 34 anos 
(93%).

De acordo com o levantamento, 
os produtos eletrônicos (75%) são os que 
mais geram pesquisas na internet antes 
de se efetivar a compra na loja física. Em 
seguida, aparecem os eletrodomésticos 
(58%), calçados (32%), vestuário (29%), li-
vros (26%) e cosméticos e perfumes (24%).

Os sites que oferecem ferramentas 
de comparação de preços e de caracte-
rísticas dos produtos são os mais procu-

DIFERENCIAÇÃO

90% DOS CONSUMIDORES CONSULTAM A 
INTERNET ANTES DA COMPRA

A internet tem se consolidado como fonte de pesquisa na hora do brasileiro ir às compras.
Calçados estão entre os itens mais consultados

Ao desenvolver uma estratégia 
de diferenciação, as empresas cometem 
erros. Muitas vezes é possível observar 
empresas oferecendo produtos ou servi-
ços que contribuem com a lucratividade 
da empresa, mas não geram valor para 
o cliente, ou seja, o cliente não percebe 
valor. Se não o percebe, não se identifica, 
logo não gera o valor percebido pela em-
presa. Este é apenas um dos tantos er-
ros envolvendo diferenciação, e qualquer 
empresa é passível de cometê-lo. Ter em 
mente que: o produto que criamos ou de-
senvolvemos não é para nosso uso, e sim 
do outro. Cada cliente tem um gosto, um 
interesse, uma necessidade. A empresa 

rados pelos internautas (62%) nessas ho-
ras, seguidos pelos sites que mensuram 
o índice de reclamação de determinada 
marca ou produto (54%). O estudo indi-
ca que os consumidores virtuais também 
valorizam a troca de experiências e estão 
atentos à opinião técnica de especialistas: 
sites de e-commerce (47%), redes sociais 
(39%) e blogs especializados (36%) com-
pletam a lista dos mais consultados.

O estudo indica que o inverso tam-
bém é verdade. Seis em cada dez (63%) 
consumidores virtuais afirmam ter o cos-
tume de visitar lojas físicas antes de rea-
lizar compras virtuais. O percentual sobe 
para 66% entre a parcela masculina de 
entrevistados. As categorias de produtos 
que lideram entre os que têm como há-
bito buscar informações presencialmente 
nas lojas, mas realizam a compra virtual-
mente, são os eletrônicos (63%), eletro-
domésticos (53%), calçados (37%) e peças 
do vestuário (30%).

A compra virtual é uma realidade 
para um número cada vez maior de bra-
sileiros. Quatro em cada dez (41%) con-
sumidores entrevistados disseram que já 
realizam ao menos 30% de todas as suas 
compras mensais no comércio eletrônico. 
Um percentual menor, mas significativo 
de 10%, disse que entre 90% e 100% de 
suas compras são feitas virtualmente.

O estudo revela também, em de-
talhes, quais são as vantagens percebidas 
numa compra virtual e em que circuns-
tâncias as lojas físicas ganham a preferên-
cia do consumidor. Quatro em cada dez 
(45%) consumidores virtuais preferem a 
modalidade online de compra contra 18% 
da preferência pelas lojas físicas.

Preços mais em conta (85%), co-
modidade de comprar tudo com apenas 
alguns clicks (83%), maior variedade de 
produtos (76%), mais disponibilidade de 
informações (64%), agilidade no ato da 
compra (59%), facilidade para escolher os 

produtos (57%) e melhores formas de pa-
gamento (56%) são citados pelos entre-
vistados como as principais vantagens das 
compras realizadas na internet.

Por outro lado, a ansiedade (67%) 
e a insegurança (61%) por não contarem 
com o produto em mãos de imediato, 
além da dificuldade para trocar o produto 
adquirido são as principais desvantagens 
da compra online. Para 76% dos entrevis-
tados, é mais fácil fazer a devolução de 
um produto adquirido numa loja física do 
que numa loja virtual.

Dentre os consumidores que pre-
ferem as lojas físicas em detrimento das 
virtuais, 36% justificam que as compras 
presenciais evitam decepções no futuro. 
Há também aqueles que apreciam sair da 
loja com a sacola em mãos (27%) e os 
que sentem prazer ao ter de sair de casa 
para escolher o produto (26%).

FONTE: FRANCAL

neste momento deve perceber a realidade 
do cliente e não a sua. 

O palestrante, Raúl Candeloro, res-
salta que percepção é realidade, clientes 
observam como diferenciados produtos 
ou serviços que fazem sentido a realida-
de vivida por eles, por isso os aplicativos 
fazem cada vez mais parte do nosso dia-
-a-dia; é possível se diferenciar no que 
é necessário, ofertar coisas demais pode 
ser um risco a percepção e a lucrativida-
de da empresa, se atenha ao necessá-
rio; trabalhar com preços que aumentem 
sua lucratividade compreendendo todos 
os custos envolvidos, tudo deve estar or-
çado, desde os componentes do desen-

OPINIÃO

volvimento até os custos da campanha 
de marketing; trabalhar com nichos de 
mercado, é uma interessante estratégia 
de diferenciação devido à concentração 
em um público-alvo o que pode levar a 
maior possibilidade de acerto. 

No fim a dica maior é “faça coi-
sas que sejam difíceis de imitar”. Seja 
seu produto, serviço ou atendimento, 
adote estratégias que sua concorrência 
tenha dificuldade em imitar. Um aten-
dimento único, uma percepção de re-
alidade, ações de marketing, sustenta-
bilidade e no que mais a lucratividade 
não for afetada que possa ser possível 
diferenciar-se.

Colunista convidado desta edição: Gislene Gonçalves Ramos

Pós-Graduada em Controladoria e Finanças, Graduada em Administração. Publicação de Artigo Científico na Revista Synthesis. Palestrante na Semana Acadêmica da Faculdade 
de Pará de Minas. Experiência profissional como Gerente Comercial, Gerente de Compras, Supervisora Administrativa e Consultora de Negócios. Professora dos Cursos: Informá-
tica Administrativa, Gestão Empresarial, Controles Financeiros, Gestão de Compras e Planejamento de Vendas.
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ENTREVISTA - VICTOR BARBIERATTO
Recentemente, Victor Barbierat-

to, especialista em calçados e design 
estratégico esteve no Sindinova e fa-
lou sobre o tema Branding – Como as 
marcas alavancam vendas. Na entre-
vista a seguir, ele fala sobre marca, re-
posicionamento e o polo calçadista de 
Nova Serrana.

QUANDO FALAMOS DE MARCA, PER-
CEBEMOS COMO ESSE TERMO GERA 
UMA SÉRIE DE ENTENDIMENTOS. MAS 
AFINAL, O QUE SERIA MARCA?

Vamos começar limpando as 
ideias, como se não conhecêssemos al-
guns conceitos. Primeiro; marca não é 
um logo. O termo LOGO é uma abrevia-
ção de LOGOTIPO, que no linguajar do 
design é um sinal visual da marca feito 
a partir de uma palavra composta com 
fontes personalizadas e ícones. O logo é 
apenas um símbolo da marca.

Segundo, marca não é o siste-
ma de identidade visual corporativa. Isso 
apenas padroniza e controla o uso de 
símbolos e elementos de identificação 
de marca em publicações, anúncios, pa-
pelaria, produtos, etc. Finalmente, marca 
não é um produto. A marca é algo muito 
menos tangível, uma camada invisível de 
significado que cerca os produtos.

Comprar um computador ou um 
Apple? Comprar um refrigerante ou uma 
Coca-Cola? Comprar um tênis ou um 
Nike? Comprar uma geladeira ou uma 
Brastemp? As marcas nos ajudam a re-
conhecer e entender grande parte dos 
produtos ou serviços oferecidos pelas 
empresas antes mesmo de os vermos 
ou tocá-los.

Marca é a percepção íntima, um 
sentimento interno de cada pessoa em 
relação ao produto, serviço ou empresa. 
Cada pessoa cria sua própria visão de 
determinada marca, pois carrega con-
sigo suas crenças, atitudes, repertório 
e visão de mundo, além da experiência 
vivida com produtos e serviços de varia-
das marcas. Por isso, uma marca pode 
ser muito valorizada em um país e ser 
apenas mais uma marca em outro país.

Muitas empresas possuem receio 
de aplicar sua marca nos produtos, e isso 
deve ser reflexo da insegurança quanto 
à estabilidade, reconhecimento e valor 
de suas marcas. Se realmente sua marca 
reflete os valores da empresa, diferen-
ciais tecnológicos e agrega valor a seus 
produtos, porque não utiliza-la? Porque 
não divulga-la? Este pode ser um grande 
passo para um despontamento no mer-
cado e diferenciação de seus produtos 
na vitrine, assim como acontece com as 
grandes marcas mundiais.

NA SUA VISÃO, O QUE É MAIS DIFÍCIL: 
CONSTRUIR OU REPOSICIONAR UMA 
MARCA?

Sem dúvida alguma, construir 
uma marca é muito mais eficaz, praze-
roso e rentável. É o mesmo processo de 
construir uma casa. Se tivermos um ali-
cerce frágil, dificilmente as obras serão 

suficientes para deixa-la absolutamente 
estável.

O mesmo acontece com as mar-
cas. Uma relação desgastada com seus 
clientes, pautada em atrasos, devoluções 
e dificuldade de comunicação não pode 
ser recuperada apenas com um projeto 
de marca.

Porém, temos um histórico mui-
to positivo com o reposicionamento de 
marcas – muitas vezes, corrigindo o foco, 
temos o enriquecimento de uma marca 
que já é conhecida pelos consumidores, 
clientes e fornecedores. Os projetos de 
branding são sempre bem-vindos – seja 
para qual estágio a empresa esteja, a 
análise de seus anseios e ações estraté-
gicas é necessária.

Este projeto precisa ser incorpo-
rado pela empresa, adotando um posi-
cionamento voltado ao resultado, com 
foco nos seus consumidores e clientes. 
Só assim conseguiremos transmitir os di-
ferenciais da marca e atingir um nível de 
valorização que irá fazer o fator preço ser 
secundário.

Uma marca não é o que a em-
presa diz que ela é. Uma marca é o que 
os outros dizem que ela é. Marca é o 
conjunto de nome, símbolos e diversos 
elementos que identificam os bens ou 
serviços de uma empresa, diferencian-
do-a da concorrência. A marca deve 
sempre refletir o valor da empresa em 
questão, transmitindo a totalidade de 
sua qualidade.

O POLO DE NOVA SERRANA APRE-
SENTA UMA DIVERSIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS. COM ISSO, VOCÊ PER-
CEBE QUE OS EMPRESÁRIOS TÊM SE 
PREOCUPADO EM APRIMORAR SEU 
PRODUTO, VISTO A CONCORRÊNCIA 
ATUAL?

As marcas precisam ter seu foco 
no médio e longo prazo. Em meus cinco 
anos de experiência em Nova Serrana, vi 
empresas mudarem de segmento sem 
pensarem se isso seria lucrativo no lon-
go prazo. Algumas destas empresas hoje 
nem existem mais, o que demonstra que 
a análise não foi feita corretamente, fo-
cando apenas em oportunidades de lu-
cro no curto prazo.

O mundo é feito de tendências, e 
precisamos estar atentos a elas. Os cal-
çados esportivos para o dia-a-dia, por 
exemplo, tiveram uma queda abrupta 
de venda nos últimos dez anos. Isso de-
monstra que as marcas esportivas po-
dem pensar em novas formas de atua-
ção, porém, a meu ver, sem perder seu 
foco e sua expertise.

Veja, por exemplo, a Adidas cres-
cendo sua linha Originals com parcerias 
com Pharell Williams, Kanie West e ou-
tros artistas do mundo pop, nada ligados 
ao esporte. Porém, ao mesmo tempo, 
pesquisas e desenvolvimentos no mun-
do esportivo são feitas a todo vapor, 
para que os clientes de tênis de corrida e 
outros esportes nunca se esqueçam de 
quem é a Adidas.

“Para a Atta, o projeto foi focado na internacionalização da marca (por isso o 
subtítulo em inglês). O fato de Atta ser o nome científico das formigas saúva criou o 
conceito, que foi ampliado com as formigas conseguindo segurar o solado de EVA, 
pois é muito leve. Este é um exemplo de como trabalhar com criatividade os diferen-
ciais dos produtos de uma marca.”

“Para a Belizze, um conceito moderno e chique foi criado, demonstrando para 
as mulheres ativas e independentes que a marca se relaciona com elas. Além dos itens 
básicos, foram criadas aplicações para os calçados, caixa e materiais de divulgação.”

“Para a Magia da Terra, o redesign da marca trouxe mais sensualidade e de-
monstra o profissionalismo e diferenciais que a empresa oferece aos clientes há tantos 
anos. O projeto constituiu também de uma nova linha de solados com a aplicação 
do novo ícone, além de novos enfeites para cabedal, caixa unitária e divulgação para 
feiras e outdoors com ensaios fotográficos com modelos e produção de moda.”

Veja alguns projetos desenvolvidos por Victor,
para marcas do polo de Nova Serrana:

ENTREVISTA
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Após anos de espera, em Outubro 
passado, o Supremo Tribunal Fe-
deral – STF, enfim, julgou o Recur-

so Extraordinário nº 240.785, onde, favo-
ravelmente ao Contribuinte, reconheceu 
que o ICMS não compõe a base de cálculo 
da COFINS.

Com efeito, a decisão proferida 
pelo Supremo o foi em sede de Recurso 
Extraordinário sem repercussão geral re-
conhecida, com o que vincula tão somen-
te as partes do processo.

Sendo assim, toda e qualquer pes-

tação das Súmulas nºs 68 e 94, editadas 
em tempos passados, por conta da de-
cisão proferida pelo Supremo, reviu seu 
entendimento e, recentemente, proferiu 
decisão favorável ao Contribuinte.

Acertadamente, entendeu o STJ 
que o ICMS não é receita do Contribuin-
te, mas, sim, do Estado-Membro ou do 
Distrito Federal, razão porque não pode 
compor as bases de cálculo do PIS/PASEP 
e da COFINS.

Esse é o entendimento da AUDI-
TOR Consultores Associados.

Rua Salinas, 1.180 – Centro – Divi-
nópolis – MG Fone: 37-3511-8037 

soa jurídica que quiser fazer jus ao direi-
to de excluir o ICMS da base de cálculo 
da COFINS e do PIS/PASEP, que segue o 
mesmo entendimento, deverá ingressar 
com ação judicial para buscar o seu di-
reito.

A decisão proferida pelo Supremo, 
embora vincule só as partes do proces-
so, traz um precedente importantíssimo a 
sustentar o direito do Contribuinte.

Tanto é verdade que, o Superior 
Tribunal de Justiça – STJ, que vinha ne-
gando o direito do Contribuinte, por orien-

EXCLUIR O ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS     
E DO PIS/PASEP?

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes, esteve na rádio 98,7, no 
Jornal da Combine, apresentado 

por Geysa Santos. Ele falou sobre o prazo 
de até 120 meses para pagamento do RET 

Na oportunidade, ele também fa-
lou sobre a NR-12. Segundo o presidente, 
o gerente executivo das relações do tra-
balho da CNI - Confederação Nacional da 
Indústria, Clóvis Veloso, entrou em con-

tato, para falar da suspensão temporária 
da NR-12. “Todos devem continuar com os 
projetos de adaptação dos equipamentos, 
até que tenhamos uma posição concreta”, 
afirma Pedro.

- Regime Especial de Tributação. Gomes 
salientou sobre a luta do Sindicato, frente 
a essa situação, e o trabalho do deputado 
estadual Fábio Avelar no que diz respeito 
ao imposto.

PRESIDENTE DO SINDINOVA FALA SOBRE RET E NR-12

PEDRO GOMES PARTICIPOU DO JORNAL DA COMBINE, NA RÁDIO 98,7

FOTO – SAMIRA REIS
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