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OPINIÃO DE PARTICIPANTES DA 18ª 
FENOVA É POSITIVA, DIZ PESQUISA

EM DOIS MESES, CENTRO DE PROMOÇÃO DE 
NEGÓCIOS CONTABILIZA MAIS DE R$ 3,5 MILHÕES

FUTURE FOOTWEAR

FEIRAS

WHATSAPP

Aplicativo é o principal canal
de comunicação de jovens

empreendedores
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VEJA MAIS – PG 07

VEJA MAIS – PG 02

Programa marca o início de revolução 
para o setor calçadista

VEJA MAIS – PG 8

VEJA MAIS – PG 10

Eventos são vitrines para captação 
de clientes e negócios
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GIRO SINDINOVA

EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Em mais uma edição, a Fenova en-
cerrou-se provocando otimismo no 
polo calçadista de Nova Serrana. Os 

expositores participantes, cujos 80% já 
estão confirmados para a edição de fe-
vereiro de 2017, já estão com suas pro-
duções a todo vapor. Nas rodas de con-
versa dos corredores da feira, o papo era 

o mesmo: a crise só existe para quem 
não se mexe.

Tanto que, nos seus dois primei-
ros meses de funcionamento, o Centro 
de Promoção de Negócios do Sindinova 
proporcionou a geração de mais de três 
milhões de reais. O resultado e a iniciativa 
têm se destacado nacionalmente junto 

aos lojistas interessados e aos sindicatos 
calçadistas dos outros polos nacionais.

Nova Serrana é, a cada dia que 
passa, referência de trabalho de qualida-
de. E o Sindinova, presente nessa história 
há 25 anos, presenteia seus associados e 
o polo calçadista com sua força e repre-
sentatividade.

ERRATA
Em matéria sobre a reunião bimestral da Abicalçados, veiculada na edição 53 do Jornal Sindinova, divulgamos que um dos te-

mas discutidos foi “o antidumping”. O tema correto foi “pedido de investigação de dumping nas importações de laminados sintéticos”.

O Centro de promoção de Negó-
cios do Sindinova já gerou R$ 
3.515.811,75 em quase três me-

ses de funcionamento, o equivalente 
a 167.960 pares. As duas rodadas de 
negócios, realizadas em junho e julho, 

contaram, ao todo, com a participação 
de 280 empresas associadas ao Sindi-
nova e oito redes de lojas, que repre-
sentam 457 pontos de venda nacionais 
e internacionais.

Inaugurado em junho, o Centro 

de Promoção de Negócios é uma ini-
ciativa do Sindinova em parceria com a 
FIEMG e o SEBRAE. Ele facilita o alcan-
ce e a comercialização da produção do 
arranjo produtivo local de Nova Serra-
na a novos clientes.

EM DOIS MESES, CENTRO DE PROMOÇÃO DE 
NEGÓCIOS CONTABILIZA MAIS DE R$ 3,5 MILHÕES

DESDE A SUA INAUGURAÇÃO, O CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS FAVORECEU A COMERCIALIZAÇÃO DE MAIS DE 160 MIL PARES

ANTÔNIO AZEVEDO

GARANTA SEU DIFERENCIAL NO MERCADO DE TRABALHO.
CAPACITE-SE EM NÍVEL TÉCNICO COM O SINDINOVA E SENAI!

Local dos cursos: SENAI Nova Serrana CFP Geny José Ferreira
Informações: (37) 3228-8500 | cursos@sindinova.com.br

CRONOMETRAGEM,
CRONOANÁLISE E

BALANCEAMENTO DE
PRODUÇÃO

Para otimizar a produção o curso
de Cronometragem, Cronoanálise

e Balanceamento de Produção
orienta a trabalhar com economia

de tempo e controle de equipe
e processos.

PLANEJAMENTO E CONTROLE
DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS

O curso de Planejamento e
Controle de Produção de

Calçados torna o aluno capacitado
a prever recursos, programar produção,

avaliar indicadores de desempenho
e monitorar resultados e o deixa
apto a encarregar-se da equipe

e dos processos.

DESENVOLVIMENTO
DE FICHA TÉCNICA

O curso de Desenvolvimento de
Ficha Técnica torna o profissional
apto a elaborar o detalhamento de

cada produto fabricado, prever
compras de insumos e evitar

desperdícios. Além disso, com a
ficha técnica, a empresa se
regulamenta com as normas

do Bloco K.

Data: de 12 a 30 de setembro
Horário: das 18h30 às 22h30
Carga horaria: 60 horas

Data: de 12 a 27 de setembro
Horário: das 18h30 às 22h30
Carga horaria: 45 horas

Data: de 03 de outrubro a 04 de novembro
Horário: das 18h30 às 22h30
Carga horaria: 90 horas
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IAPC DE JULHO APONTA CRESCIMENTO
DE 1,65% NA PRODUÇÃO DE CALÇADOS

Acaba de sair o estudo de julho do 
IAPC – Índice Assintecal Produção 
Calçadista -, desenvolvido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) junto com a Assintecal (Asso-
ciação Brasileira de Empresas de Compo-
nentes para Couros, Calçados e Artefatos).

Segundo o índice, a produção por 
pares de calçados apresentou elevação 
de 1,65% em relação ao mês de junho. 
A pesquisa cruza dados da produção de 
calçados composta por mais de 100 em-
presas, entre micro e grande porte, que 
respondem por quase 50% da produção 
calçadista no país.

A expectativa para agosto de 2016 

é de que a produção de calçados apresente 
elevação de 13% em relação ao mês de julho.

SOBRE O IAPC - O IAPC é uma 
pesquisa mensal que monitora a produ-
ção de calçados nos principais polos bra-
sileiros. Entre o 1º e 2º dia de cada mês, 
um e-mail é disparado para os calçadistas 
participantes solicitando os dados refe-
rentes à sua produção do mês anterior. 
Os dados coletados são repassados para 
o Instituto de Economia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
onde são transformados em índices. Após 
a consolidação, os índices são repassados 
para a Assintecal, que faz a revisão e for-
matação do relatório e o dissemina para 

as empresas, que podem comparar o de-
sempenho da sua empresa em relação ao 
desempenho geral do mercado e agilizar 
tomada de decisão, pois possibilita ajustes 
na programação da empresa de acordo 
com o desempenho setorial.

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS:
- Comparar o desempenho da sua em-
presa em relação ao desempenho geral 
do mercado;
- Agilidade na tomada de decisão: dado 
que possibilita ajustes na programação da 
empresa de acordo com o desempenho 
setorial;
- Panorama do mercado em cada polo de 

produção;
- Informações complementares sobre 
tendências econômicas no curto e médio 
prazo (câmbio, renda disponível, exporta-
ções e outros);
- Credibilidade e total sigilo da UFRGS na 
condução e manipulação dos dados.

Para as indústrias de calçados que 
desejam participar da pesquisa e receber 
os relatórios mensais, entre em contato 
com iapc@assintecal.org.br.

Para empresas de componentes que 
desejam receber o relatório, entre em con-
tato com relacionamento@assintecal.org.br.

Fonte: Assintecal

A Domac há mais de 20 anos oferece 
confiança, sempre acreditando 

no mais importante: você! 

NOSSO PRODUTO É AÇO, 
NOSSO FORTE É VOCÊ. DOMAC 

MÁQUINAS, FERRAMENTAS & FERRAGENS 
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Pesquisa com expositores e visitantes 
foi fator decisivo para manter a feira 
em três dias e fixar o horário das 13 

às 20 horas.
Em 2017, a 41ª edição da Fimec 

– Feira Internacional de Couros, Produ-
tos Químicos, Componentes, Máquinas e 
Equipamentos para Calçados e Curtumes 

- ocorrerá no período da tarde, das 13 às 
20 horas, e seguirá com três dias.

Uma pesquisa encomendada pela 
Fenac, idealizadora da Fimec, revelou 
que 68% do público expositor e visitante 
prefere este formato. Segundo os entre-
vistados, o horário otimiza o período de 
visitação, já que os empresários têm a 

FIMEC 2017 COM HORÁRIO DEFINIDO

possibilidade de realizar demais atividades 
no período da manhã, destinando o res-
tante do dia para a participação no even-
to. A redução para três dias proposta em 
2016 agradou o público e será mantida.

“A edição de 2016 foi um teste de 
novo horário e programação de três dias. A 
pesquisa serviu para que pudéssemos ava-

liar a aceitação e optar pelo que mais gera 
benefícios para quem expõe e visita, por 
isso a definição deste horário”, ressalta o di-
retor-presidente da Fenac, Roque Werlang.

A próxima edição da Fimec ocorre 
de 14 a 16 de março de 2017, das 13 às 20 
horas, na Fenac, em Novo Hamburgo (RS).

Fonte: Assessoria Fimec

DURANTE A VISITA AO SINDINOVA, O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, JOSÉ AFONSO BICALHO, ELOGIOU AS INICIATIVAS DA ENTIDADE EM PROL DO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA

ELAINE NARDES/TALENTTARE
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 FALTANDO DOIS MESES PARA A ZERO GRAU, FEIRA
JÁ TEM MAIS DE 80% DOS SEUS ESPAÇOS OCUPADOS

Faltando ainda sessenta dias para a re-
alização da Zero Grau -  Feira de Cal-
çados e Acessórios o evento já vem 

sendo preparado. A feira já tem 80% de 
seus espaços comercializados e nas pró-
ximas semanas deve ter sua lista de ex-
positores fechada. Entre as grifes já con-
firmadas estão os principais produtores 
brasileiros, tornando uma garantia para o 
lojista de que encontrará tudo o que pre-
cisa nos pavilhões do Serra Park, para a 
temporada fria do ano de 2017. O encontro 
entre lojistas e indústrias será nos dias 21, 
22 e 23 de novembro em Gramado (RS).

A expectativa é de que estejam 
presentes na feira indústrias que, juntas, 
respondem por cerca de 80% da produ-
ção nacional de calçados e acessórios. 
Com seus mais de 300 expositores, a Zero 
Grau vem se consolidando como o gran-
de momento de lançamento das coleções 
de outono e inverno. “O que estará nas 
vitrines do Brasil em 2017 estará primeiro 
na Zero Grau. Estamos trabalhando para 
reunir um mix de opções que auxiliará o 
varejo a renovar seus estoques contan-
do com as melhores marcas do merca-
do”, explica o diretor da Merkator Feiras e 
Eventos, Frederico Pletsch.

Entre as marcas já confirmadas na 

feira estão grifes como Usaflex, Ferracini, 
Rafarillo, Grendene, Ferrucci, Dakota, Pic-
cadilly, Kildare, Calvest, Crysalis, Bottero, 
West Coast, Cravo e Canela, Klin, Beira 
Rio, Bibi, Via Marte, Pegada, Ramarim en-
tre outras. A expectativa é atender lojistas 
que virão de todo o Brasil, além de com-
pradores internacionais.

A Zero Grau representa um im-
portante momento para a indústria bra-
sileira. Apesar de atender uma crescente 
demanda de importadores, vem do mer-
cado interno a maior parte dos lojistas que 
circulam pelo evento. Com uma produção 
acima dos 900 mil pares por ano, o mer-
cado brasileiro de calçados consome 85% 
da produção. “Por isso a importância da 
feira em ser o momento em que o lojista 
encontra toda essa capacidade produtiva 
em só lugar”, ressalta Pletsch.

ZERO GRAU – Criada em 2011, a 
edição deste ano da Zero Grau -  Feira 
de Calçados e Acessórios acontecerá nos 
dias 21, 22 e23 de novembro, nos pavi-
lhões do Serra Park, em Gramado/RS, das 
9h às 19h. A feira terá 300 expositores, 
com crescimento de 5% em relação ao 
ano passado. Ao todo serão mais de 900 
marcas, que serão vistas por público su-
perior a 12 mil visitantes.

PARCEIROS QUE VISUALIZAM A 
NECESSIDADE DO MERCADO - A Zero 
Grau conta com o apoio do Sindicato da 
Indústria de Calçados de Estância Velha, 
Sindicato da Indústria de Calçados de Ivoti, 
Sindicato da Indústria de Calçados de Igre-
jinha, Sindicato da Indústria de Calçados de 

Novo Hamburgo, Sindicato da Indústria de 
Calçados de Parobé, Sindicato da Indústria 
de Calçados de Sapiranga e Sindicato da 
Indústria de Calçados, Componentes para 
Calçados de Três Coroas.  Mais informa-
ções: www.feirazerograu.com.br.

Fonte: Notícia em Dobro

DINARCI BORGES
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O dia 24 de agosto de 2016 entrou 
para a história do setor calçadis-
ta nacional. Isso porque ontem as 

principais entidades da cadeia coureiro-
-calçadista brasileira lançaram o programa 
Future Footwear, que tem como objetivo  
iniciar uma nova era para a atividade, com 
vistas à criação de novos modelos de ne-
gócios, novos produtos e novos processos 
produtivos. Participaram do evento, reali-
zado na sede do Grupo Priority, em Ivoti/
RS, representantes das associações repre-
sentativas realizadoras do projeto - Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de Calça-
dos (Abicalçados), Associação Brasileira de 
Empresas de Componentes para Couro, 
Calçados e Artefatos (Assintecal), Centro 
das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) 
e Associação Brasileira das Indústrias de 
Máquinas e Equipamentos para Couros, 
Calçados e Afins (Abrameq) -, lideranças 
setoriais, empresários e imprensa.

Abrindo o evento, o presidente-
-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, 
destacou a importância da união seto-
rial em torno do projeto. “Além das enti-
dades realizadoras, temos o importante 
apoio do Instituto by Brasil (IBB), Instituto 
Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado 
e Artefatos (IBTeC) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), que serão 
fundamentais para operacionalização das 
ações”. Para o dirigente, o Future Footwear 
é o pontapé inicial para uma “grande revo-
lução” na cadeia coureiro-calçadista nacio-
nal, que deverá incorporar novos modelos 
produtivos se quiser continuar competitiva 
mesmo diante de tantos problemas ma-
croeconômicos apresentados tanto do 
mercado doméstico como internacional.

 
PROGRAMA

Antes da apresentação do projeto, 
os convidados assistiram a uma mensa-
gem do futuro. Um vídeo apresentando a 
realidade da indústria em 2050 foi apre-
sentado, falando do impacto que o Pro-
grama teve para sucesso do setor calça-
dista brasileiro naquele ano. Na sequência, 

A Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e o Serviço Nacional de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), em parceria com as federações 
estaduais de indústrias, investirão R$ 23,9 
milhões em projetos setoriais e coletivos 
para aumentar a produtividade, melhorar 
o acesso a mercados, a gestão de proces-
sos e as práticas ambientais das empresas. 
Cada projeto pode durar até dois anos. As 
ações fazem parte do Programa de Apoio 
à Competitividade das Micro e Pequenas 
Indústrias (Procompi), uma parceria entre 
as entidades que chega à quinta edição e 

os gestores de Projetos da Abicalçados, 
Roberta Ramos e Cristian Schlindwein, 
detalharam as ações que fazem – e farão 
– parte do Future Footwear. 

Segundo Roberta, a iniciativa é um 
guarda-chuva de ações que visam mudar 
a cultura do segmento, que precisará se 
adaptar à realidade de um novo consu-
midor, de uma nova sociedade, interliga-
da em rede, mais colaborativa e ligada à 
tecnologia e sustentabilidade.  “Em breve 
os calçados já não serão somente aces-
sórios, a sustentabilidade não será um di-
ferencial e as pessoas precisão trabalhar 
em rede, com maior colaboratividade”, 
frisa a gestora, ressaltando que as mu-
danças já ocorrem em nível internacio-
nal e que a adaptação à nova realidade é 
uma “questão de sobrevivência setorial”.  
Já fazem parte do programa iniciativas em 
andamento, como o Moda Co, a Maratona 
MUDE e o Sistema de Operações Logísti-
cas Automatizadas (SOLA).

Para o segundo semestre, então 
programados eventos de negócios, ali-
nhamento com setores afins e um desafio 
para encontrar soluções tecnológicas para 
o calçado. Veja abaixo:

  
FF EXCHANGE

Rodada de negócios que tem o ob-
jetivo de fomentar relacionamento entre 
empresas e fornecedores do setor courei-
ro-calçadista visando a geração de negó-
cios que solucionem os gargalos do setor. 
Será no dia 18/10, das 14h às 17h, na sede 
do IBTEC, em Novo Hamburgo/RS. A inicia-
tiva fará parte da Semana do Calçado, lan-
çada recentemente por entidades do setor.

 
FF MEETING

Encontro com entidades de seto-
res fornecedores para a cadeia courei-
ro-calçadista, especialmente da área de 
tecnologia e inovação, a fim de formali-
zar um comitê para a discussão de ações 
com vistas à aplicação dos conceitos de 
Indústria 4.0 no Brasil. Assim como o FF 
Exchange, o FF Meeting faz parte da pro-

atenderá a 1,8 mil indústrias.
O programa trabalhará com grupos 

de, no mínimo, 25 empresas do mesmo 
setor industrial. Essa edição contará com 
duas modalidades de projeto. O Procompi 
Competitividade expandirá a atuação da 
parceria entre o Sistema Indústria e o Se-
brae. Ele atenderá demandas de setores e 
locais que ainda não desenvolvem projetos 
com as instituições. O acompanhamento 
das indústrias será feito por até 24 meses. 
Já o Procompi Dinamiza desenvolverá pro-
jetos aos demais setores e terá duração de 
até 18 meses. A primeira chamada de pro-

gramação da Semana do Calçado e acon-
tecerá das 14h às 17h do dia 19/10, na sede 
da Abicalçados, em Novo Hamburgo/RS.

 
FF ENTERPRISE

DESAFIO EMPREENDEDOR
Evento que será realizado entre os 

dias 1º/10 e 18/11 com estudantes de nível 
superior com o objetivo de criar equipes 
multidisciplinares para pensarem novas 
ideias na resolução de problemas do setor 
calçadista. Será um torneio que terá dura-
ção de mais de um mês, período no qual as 
15 equipes selecionadas – de quatro pes-
soas cada uma - terão mentorias de espe-
cialistas para desenvolver suas ideias. Não 
é um evento voltado especificamente para 
pessoas que já trabalham com o setor cal-
çadista, mas sim para todos os profissionais 
com potencial para criar soluções para o 
calçado brasileiro. Ao final, as equipes ven-
cedoras receberão R$ 10 mil em premiação 
e uma pré-incubação – que poderá ser re-

jetos foi aberta em 5 de agosto e receberá 
inscrições até 30 de setembro.

As federações estaduais de indús-
trias e as unidades estaduais do Sebrae são 
responsáveis pela articulação junto aos sin-
dicatos de setores interessados em receber 
o apoio do programa. As instituições iden-
tificam demandas coletivas e submetem a 
proposta na chamada do Procompi. Apro-
vado o projeto, as empresas passam por 
um processo de diagnóstico, implementa-
ção de mudanças e monitoramento de re-
sultados, orientadas por especialistas e con-
sultores do Sistema Indústria e do Sebrae.

alizada na Unisinos, Feevale ou PUCRS. As 
inscrições para equipes estão abertas no 
site www.abicalcados.com.br/ffenterprise/.

  
Além das ações listadas, as entida-

des estão trabalhando conjuntamente para 
o lançamento de ações como o Roadmap 
tecnológico, uma pesquisa para mapea-
mento do que está sendo lançado de mais 
avançado em tecnologia e tendências de 
consumos mundiais; a criação de uma Fa-
bLab  específico para as necessidades do 
setor, com pesquisa e desenvolvimento de 
prototipagem rápida; a criação da FF Con-
cept Factory, exposição de uma fábrica mo-
delo temporária que utiliza as tecnologias 
mais avançadas do mundo com foco em 
eficiência produtiva a partir dos conceitos da 
Indústria 4.0; e a realização de Workshops 
de Novos Negócios, que buscarão sensibili-
zar os empresários do setor para a criação 
de modelos de negócios inovadores.

Fonte: Abicalçados

As empresas que participaram do 
último ciclo, encerrado em 2015, tiveram 
um aumento médio de 29% em produti-
vidade, contra um crescimento geral da 
produtividade da indústria de apenas 1% no 
mesmo período. Além disso, mais de 60% 
das indústrias participantes implementaram 
ações de inovação e 23% observaram re-
dução nos custos de produção. Em 16 anos, 
o Procompi atendeu a 6.664 empresas de 
diversos setores, em todos os estados.

Para mais informações acesso o site 
do Procompi: http://procompi.cni.org.br/.

Fonte: Agência CNI de Notícias

UMA GRANDE REVOLUÇÃO PARA O SETOR 
CALÇADISTA NACIONAL

CNI E SEBRAE INVESTIRÃO R$ 23,9 MILHÕES NA
COMPETITIVIDADE DE 1,8 MIL PEQUENOS NEGÓCIOS

Entidades do segmento lançaram o programa Future Footwear

ENTIDADES DO SEGMENTO CALÇADISTA LANÇARAM O PROGRAMA FUTURE FOOTWEAR

FÁBIO WINTER
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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.

Ao final da 18ª Fenova, a organiza-
ção do evento realizou entre os 
expositores e lojistas participantes 

uma pesquisa de opinião, para sondar os 
níveis de qualidade e melhoria da feira 
entre as edições. De acordo com a pes-
quisa, houve aumento médio de 23,8%, 
na opinião dos compradores visitantes e 
expositores. Itens como a infraestrutura, 
a segurança e a limpeza foram desta-
cados, com melhoria média de 25% em 
relação à 17ª Fenova, realizada em feve-
reiro.

Outro quesito apontado com me-

Os associados do Sindinova têm 
mais um benefício para suas em-
presas. O convênio com a Uni-

med, maior rede de assistência médica 
do Brasil e que já é sucesso entre as 
empresas sindicalizadas, possui plano de 
abrangência nacional.

A Unimed está presente em 84% 
do território nacional e conta com mais 
de 114 mil médicos cooperados, 112 hos-
pitais próprios e 14 hospitais dia, além de 
pronto-atendimentos, laboratórios, am-

lhoria entre os participantes foi a presta-
ção de serviço das empresas terceiriza-
das. Na pesquisa, a montadora Armazém 
de Stands, responsável pela montagem 
da feira pela terceira edição consecutiva, 
teve melhora de 18%, na opinião dos en-
trevistados. Para eles, o credenciamento, 
realizado pela empresa Seta Digital há 
duas edições, melhorou 24%.

EXPOSITORES
Os expositores elogiaram a qua-

lidade do público visitante. Da 17ª para 
a 18ª edição, houve uma melhora de 

bulâncias e hospitais credenciados que 
garantem qualidade na assistência mé-
dica, hospitalar e de diagnóstico comple-
mentar oferecidos.

Além da ampla abrangência, a ta-
bela de preços praticada no convênio do 
Sindinova possui as melhores tarifas da 
região. E, caso a empresa já seja conve-
niada à Unimed, a transferência é isenta 
de carência. Para mais informações sobre 
a adesão, entre em contato com Edimar 
Góis pelo telefone 99973-4784.

15% nos lojistas presentes na Fenova. O 
atendimento ao expositor e o setor co-
mercial da feira, ambos realizados pelo 
Sindinova, também foi avaliado e con-
quistou melhora de 17%, na opinião dos 
entrevistados.

LOJISTAS
A 18ª Fenova contou com a pre-

sença de lojistas de todos os estados da 
federação. Dos lojistas presentes, Minas 
Gerais representa 69% dos participantes, 
seguido por São Paulo (12%) e Rio de Ja-
neiro (3%). Na opinião dos compradores 

entrevistados, a Fenova melhorou 24,7% 
em relação à 17ª edição.

19ª FENOVA
Com data marcada para o período 

de 13 a 15 de fevereiro de 2017, a 19ª Fe-
nova já tem boas expectativas para a sua 
realização. Dos estandes participantes da 
edição de agosto, 80% dos contratos fo-
ram renovados no último dia do evento. 
Entre os expositores entrevistados, 92% 
planejam participar da próxima feira. Já 
entre os lojistas, a previsão de participa-
ção é de 100%.

OPINIÃO DE PARTICIPANTES DA 18ª FENOVA
É POSITIVA, DIZ PESQUISA

CONVÊNIO DA UNIMED PARA ASSOCIADOS 
SINDINOVA TEM ABRANGÊNCIA NACIONAL

A ABRANGÊNCIA DO PLANO DA UNIMED É IDENTIFICADA NA CARTEIRINHA DO ASSOCIADO

ANTÔNIO AZEVEDO

EM RELAÇÃO À 17ª FENOVA, A 18ª EDIÇÃO DO EVENTO TEVE MELHORIA MÉDIA DE 25%.

ANTÔNIO AZEVEDO
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FEIRAS FUNCIONAM COMO VITRINES PARA 
CAPTAÇÃO DE CLIENTES E NEGÓCIOS

Participação nesses eventos deve ser feita de acordo com planejamento estratégico

Segundo a União Brasileira de Pro-
motores de Feiras (Ubrafe), mais de 
duas mil feiras de negócios foram 

realizadas no País em 2015. Das empresas 
expositoras, 56% visavam captação de 
clientes, 15% compareceram para apre-
sentar novidades ao mercado, e 11%, para 
ações de relacionamento. A possibilidade 
de obter sucesso por meio da participação 
nesses encontros já é conhecida, mas de-
pende de planejamento estratégico.

De acordo com a assessoria técnica 
da Federação de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (FecomercioSP), 
o empresário precisa elaborar uma lista 
com as principais feiras do seu segmen-
to, incluindo público-alvo, perfil dos parti-
cipantes, além de investidores e possíveis 
concorrentes que estarão presentes.

O planejamento deve começar 
com um projeto criterioso, estabelecendo 
objetivos empresariais e como alcançá-
-los. Uma dica é detalhar os custos envol-
vidos – como taxas, deslocamento, esta-
dia, material de divulgação e equipe que 
permanecerá no estande.

Quanto ao local de exposição, a es-
colha dependerá das metas traçadas. Ge-
ralmente, a entrada do pavilhão é direcio-

nada às companhias que desejam distribuir 
sacolas e brindes promocionais, uma vez 
que os participantes irão percorrer o evento 
todo expondo sua marca. Já para a divul-
gação de um produto ou serviço mais téc-
nico, estandes centrais, fora da aglomera-
ção de áreas como recepção, lanchonetes 
e banheiros, são a opção mais apropriada.

Banners ou placas ajudam a pro-
mover o estande, chamando atenção do 
público. Realizar sorteios e oferecer brin-
des e até alimentos, como doces e café, 
são diferenciais.

PÓS-FEIRA
Passado o evento, é indicado fazer 

uma avaliação dos resultados, levando em 
consideração, por exemplo, faturamento 
(em caso de negócios fechados), número 
de relações comerciais, desempenho com 
as promoções e ganho de imagem com 
exposição na feira.

É fundamental dar continuidade 
aos contatos, estabelecendo um crono-
grama para realizar visitas a novos clientes 
e fornecedores e enviar material promo-
cional, amostras grátis e orçamentos pro-
metidos, entre outras ações.

Fonte: FecomercioSP
CUIDADO COM OS DETALHES PARA A PARTICIPAÇÃO NAS FEIRAS, POIS ELAS SÃO VERDADEIRAS VITRINES 
DOS NEGÓCIOS PARA CLIENTES E PARCEIROS

DENILSON ALVES E MARIANA FERREIRA
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Você não tem tempo a perder.

Agende já sua prova: 
faculdadepitagoras.com.br

Vestibular Agendado 2016

ESTUDE JÁ

NADA AGORA*

*Consulte as condições de elegibilidade e disponibilidade para esta oferta no site www.vestibularja.com.br/regulamentos. 
**Bolsas com vagas limitadas consulte condições na unidade. 

E ainda ganhe 
bolsa de 50%
Vagas limitadas.

**

Unidades Divinópolis
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo  •  Tel.: (37) 2101-4877
Rua Minas Gerais, 593, Centro  •  Tel.: (37) 3222-0684
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A Internet e as redes sociais são as 
principais ferramentas dos jovens 
empreendedores brasileiros para 

se informarem sobre o mundo dos ne-
gócios e se relacionarem com seu pú-
blico-alvo. Segundo uma pesquisa di-
vulgada recentemente pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL), para mais da metade dos 
jovens empreendedores (51,9%), o What-
sApp, aplicativo de mensagens instantâ-
neas, é o principal canal de comunicação 
com os clientes. Em seguida, aparecem 
os perfis em redes sociais como Face-
book e Instagram (41,2%) e os anúncios 
pagos no Facebook (26,9%), deixando 
para trás ferramentas tradicionais como 

WHATSAPP É PRINCIPAL CANAL DE COMUNICAÇÃO
DE JOVENS EMPREENDEDORES

52% dos empresários consultados usam o aplicativo para esses fins

campanhas publicitárias (4,6%) e e-mail 
marketing (8,5%).

“Entre os jovens empreendedores, 
com idade entre 18 e 34 anos, espera-se 
que haja menos dificuldade e resistência 
para fazer uso de tecnologias. A Internet 
já é inerente ao dia a dia e usar essa fer-
ramenta para dar início, alavancar e po-
tencializar seus negócios é normal e posi-
tivo”, afirma Pablo Guterres, presidente da 
CDL-Jovem, entidade ligada à CNDL que 
fomenta o desenvolvimento de jovens 
empresários. “Porém, os aplicativos não 
podem e não devem ser o único meio 
pelo qual os empresários se relacionam 
com seu público-alvo - sejam eles clien-
tes ou outros empresários.”

Fonte: Jornal Exclusivo



PG 1105/09/2016 A 18/08/2016 – JORNAL SINDINOVA OPINIÃO

Dentro de 45 dias, mais de 20 milhões 
de mineiros irão às urnas para escolher 
prefeitos e vereadores dos 853 muni-

cípios do estado. Por algumas razões, este 
ano os eleitores terão menos tempo para 
conhecer os candidatos em quem vão vo-
tar. A primeira delas é a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de proibir doações de 
empresas para financiar as campanhas. A 
segunda é a Operação Lava-Jato, que, além 
de também inibir eventuais doadores, colo-
cou sob o foco dos eleitores vários partidos 
acusados de envolvimento com a corrupção.

É neste cenário que o eleitor terá que 
decidir o seu voto e é bom que se prepare bem 
para identificar e escolher os melhores candi-
datos. Afinal, apesar da importância menor que 
se dá às eleições municipais, quando compa-
radas com as estaduais e federais – incluindo 
governadores, senadores e até o presidente da 
República –, os municípios são a base de tudo. 
É neles que as pessoas moram e enfrentam 
seus maiores problemas – nos seus bairros e 
até nas suas ruas. O presidente da República 
jamais se preocupará com eles – com o buraco 
na porta de sua casa, com o ônibus que não 
chega, com a falta de escola e com a ausência 
de policiais para garantir sua segurança. Quem 
cuida disso são os vereadores e o prefeito.

Pampulha, que acaba de conquistar o título 
de Patrimônio Cultural da Humanidade, com 
a beleza das obras de Niemeyer, Portinari e 
Burle Marx. Como presidente da República, 
construiu Brasília. Rondon Pacheco trouxe a 
Fiat para Minas e mudou a história da indús-
tria mineira. Itamar Franco criou o Plano Real.

Por todas essas razões, o Fórum das 
Entidades Empresariais de Minas Gerais (o fó-
rum engloba as seguintes entidades: AC-Mi-
nas, CDL-BH, FCDL, Ciemg, Faemg, Fetcemg, 
Ocemg, Sebrae-MG, Federaminas, Fecomér-
cio e Fiemg), constituído pelas instituições 
representativas do setor produtivo mineiro, 
acompanha com atenção, interesse – e pre-
ocupação – as eleições municipais de ou-
tubro próximo. Nosso partido são as nossas 
cidades, e os nossos candidatos, em cada um 
dos 853 municípios mineiros, serão aqueles 
que melhor expressarem compromisso com 
os princípios e valores de uma nova forma 
de fazer política e que, por seus atos, sejam 
capazes de conduzir nossas cidades pelos ca-
minhos do desenvolvimento sustentável, com 
crescimento econômico e avanço social.

Não aceitamos mais eleições mar-
cadas por velhas e condenáveis práticas. 
É isso que nos leva a convidar os eleitores 
mineiros a refletirem sobre o processo elei-

Mas os vereadores e os prefeitos 
também são os principais cabos eleitorais 
que trabalham para eleger deputados esta-
duais, deputados federais, senadores, gover-
nadores e o presidente da República. E são 
estes que tomam decisões que afetam direta 
e profundamente cada um de nós, tais como 
aumento de impostos, reforma da Previdên-
cia, reforma das leis trabalhistas, taxa de ju-
ros, políticas para a saúde, transportes, edu-
cação e segurança pública.

A primeira decisão é agora, com a es-
colha de vereadores e de prefeitos. Em 2018, 
teremos a segunda etapa, com a eleição dos 
deputados estaduais, federais, senadores, go-
vernadores e o presidente da República. O im-
portante é escolher com consciência para evitar 
que depois de alguns meses os eleitores nem 
se lembrem mais dos nomes dos vereadores e 
do prefeito em quem votaram, ou, se lembra-
rem, tenham vergonha de dizer os seus nomes.

Tenho dito sempre que os grandes 
avanços econômicos – que garantem em-
pregos de qualidade para os trabalhadores 
e riqueza para municípios, estados e o país 
– são consequência de decisões de grandes 
líderes políticos. Como governador de Mi-
nas, Juscelino Kubitschek construiu estradas, 
criou a Cemig e, como prefeito de BH, fez a 

COMO VOTA, SENHOR ELEITOR?

Presidente da FIEMG
Colunista: Olavo Machado Junior

toral em curso. Não admitimos a volta ao 
passado e a procedimentos que julgávamos 
ultrapassados. O empresariado mineiro res-
peita e reconhece a importância da ativida-
de política como instrumento de promoção 
do desenvolvimento sustentável que, a um 
só tempo, contempla o crescimento econô-
mico e o provimento de bem-estar social e 
qualidade de vida da população.

Queremos, igualmente, respeitar e 
reconhecer a importância dos nossos líderes. 
No regime democrático, líderes relevantes 
emergem de processos eleitorais marcados 
pela ampla mobilização e participação da 
população e dos eleitores. É hora, portanto, 
de nos unirmos para escolher os prefeitos 
das cidades mineiras. Escolher, apoiar e votar 
nos melhores candidatos é a forma de ex-
pressar nossa insatisfação diante de acordos 
de cúpula que, em pleno século 21, insistem 
em reduzir a atividade política a atalhos para 
a satisfação de interesses particulares e gru-
pais, comprometidos exclusivamente com o 
fisiologismo e o corporativismo.

Vamos nos unir! É isso que Minas Gerais 
quer e espera de cada um de seus habitantes – 
de cada um de seus eleitores, de cada um de nós.

“Não aceitamos mais eleições mar-
cadas por velhas e condenáveis práticas”
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Realize seus sonhos do jeito mais
prático e econômico.

Sicoob Consórcios. 
Conquista mais quem
conquista junto.

s i c o o b . c o m . b r

SAC – Serviço de Atendimento ao Consorciado: 4007 1905 (Regiões Metropolitanas e celulares) -  0800 607 3636
(Demais localidades). Ouvidoria:  0800 722 6555 (Esse telefone destina-se ao atendimento de reclamações e
denúncias dos consorciados). Banco Central do Brasil: 0800 979 2345 (Atendimento de denúncias e reclamações).
Endereço eletrônico: www.bcb.gov.br (Para acesso a informações sobre empresas autorizadas pelo Banco Central do Brasil
para constituir grupos de consórcios). 
O Sicoob Consórcios é administrado pela Ponta Administradora de Consórcios Ltda. Imagens meramente ilustrativas.

• Parcelas acessíveis e sem juros para você comprar seu imóvel,
   carro, moto, máquinas ou implementos agrícolas;
• Taxas de administração competitivas;
• Menor custo �nal;
• Até 75 meses para pagar (veículos) ou até 200 meses (imóveis).

Procure uma cooperativa Sicoob, faça uma simulação, e con�ra
todas as vantagens do Sicoob Consórcios.


