
MÃES
ELAS INSPIRAM BONS NEGÓCIOS

Ano XXII = nº 187 - Abril - 2021

O poder das
embalagens

CDL tem novidades
para quem tem 80
anos ou mais

INOVAÇÃO ESPAÇO CDL



Associados a partir de 80 anos
podem fazer certificado digital
em domicílio pela CDL-VR

  Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta 
Redonda (CDL-VR) passou a oferecer o serviço de 
emissão de certificado digital em domicílio para 
associados a partir de 80 anos. A iniciativa tem o 
objetivo de manter o protocolo de segurança, devido à 
pandemia da Covid-19, sem que os empresários deixem 
de se manter regularizados. Para agendar o atendimento, 
basta entrar em contato através do telefone (24) 
3344-8050. O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, 
comentou sobre a iniciativa. 

“Temos associados já em idade avançada, portanto, que 
precisam de um pouco mais de conforto, evitando 
deslocamento, e, por isso, achamos seria importante neste 
momento, dar esse apoio e atendê-los em casa ou no 
trabalho, seguindo as medidas preventivas”, comentou.
O certificado digital serve para assinar digitalmente 
documentos e ter acesso a sistemas eletrônicos restritos, 
principalmente, de órgãos públicos na internet, como 
Receita Federal, INSS e bancos.
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 ntramos no quarto mês de 2021 na expectativa de 
dias melhores, mas ainda enfrentando momentos bastante 
delicados com a pandemia da Covid-19. Desde o início do 
ano, nossa cidade vem registrando um aumento no número 
de casos, entrando em bandeira vermelha, e, mais uma vez, 
o comércio sendo penalizado com a criação de feriados 
estaduais, que trouxe mais custos para as empresas. E por 
quê? Nessa batalha contra um vírus tão letal temos visto 
com frequência a falta de conscientização de boa parte da 
população, que ainda não usa máscara nas ruas, se 
aglomera e, em alguns casos, chega a promover festas 
clandestinas, ignorando as medidas preventivas. Além de 
colocar vidas em risco prejudicam famílias que precisam de 
trabalho, de levar o sustento para casa, que dependem do 
comércio aberto. Falta empatia... 
 Infelizmente, é lamentável que ainda vejamos 
pessoas que não se preocupam com o outro. O lojista, que 
vem cumprindo as medidas preventivas desde o início da 
pandemia, há mais de um ano, com a exigência da máscara 
nos estabelecimentos, a disponibilização do álcool 70%, 
cumprindo o distanciamento social, acaba sendo punido 
pela falta de consciência de muitos. Mas, nós da CDL de 
Volta Redonda não desistimos de lutar. Temos feito 
campanhas incansavelmente para orientar, conscientizar, 
com carro de som nas ruas, nas redes sociais, nas rádios, 
jornais, televisão em todos os canais de comunicação 
possíveis, como forma de tentar combater a falta de 
respeito. O cuidado é uma responsabilidade de todos. 
Nosso, como comerciantes, do morador, do consumidor e 
de quem vem visitar a nossa cidade. 

 Precisamos não só praticar essas medidas como 
cobrar quem não pratica. A multa para as empresas agora é 
bem pesada, quase R$ 6 mil, mas o comércio seguro, 
consciente, não corre risco de ser multado, porque, com 
certeza esta fazendo a sua parte. Vamos continuar nesta 
batalha contra a Covid-19 e contra a falta de 
conscientização. Juntos, somos mais fortes. Volta Redonda 
não pode parar!
 Ainda em tempo, a Revista O LOJISTA está de 
cara nova, com muitas novidades, novos conteúdos, novo 
layout e mais espaço para mostrar o trabalho dos nossos 
associados, parceiros e de quem faz a economia da nossa 
cidade acontecer, gerando emprego, sendo resiliente 
diante de tanta adversidade. E uma das nossas reportagens 
especiais é focada na preparação para o Dia das Mães, com 
vendas integradas a plataformas onlines, com nosso 
comércio navegando nesse mundo virtual, com as 
ferramentas necessárias para atender o consumidor onde 
ele estiver.
 Nos solidarizamos ainda com as famílias que 
perderam parentes e amigos para a Covid, muitos deles, 
empresários, trabalhadores do comércio ou nossos 
clientes.
 O momento é realmente difícil, por isso, o nosso 
maior desejo é que possamos, em breve, estar juntos, com 
saúde, vacinados e fortalecidos! Enquanto isso não 
acontece, cuide de você e do próximo.

Precisamos praticar 
a conscientização
e ter resiliência
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  28º Batalhão da Polícia Militar lançou em março 
o projeto “Aprev Vila Santa Cecília”, que reforça o 
patrulhamento no bairro, baseado numa proximidade 
maior com a comunidade, visando a prevenção em 
segurança. A Vila Santa Cecília, segundo a comandante 
Andreia Campos, será um piloto dessa primeira ação, com 
dez agentes treinados para atuar interagir, potencializando 
a confiança e fortalecendo um canal de comunicação, com 
o objetivo maior de reduzir os índices de criminalidade. 
“Um dos principais objetivos é atuar de forma qualificada 
na prevenção dos principais delitos que forem verificados 
no bairro. Além disso queremos ampliar a conexão e 
estabelecer laços de confiança entre a Polícia, moradores, 
comerciantes e frequentadores do bairro, por meio de um 
diálogo amistoso”, afirmou.
 Andreia se reuniu em março com os presidentes 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda 
(CDL-VR), Gilson de Castro; e da Associação Comercial 
(Aciap-VR), Luís Fernando Cardoso, para apresentar o 
projeto e, posteriormente, para oficializar o início dos 
trabalhos, no final de março.  Também participaram do 
lançamento, o vice-presidente da Associação de 
Moradores e Amigos da Vila Santa Cecília, Emanuel Silveira 
Júnior; e Rosane Soares, representando o Conselho 
Comunitário de Segurança Pública. Também foram 
apresentados os dez policiais que vão trabalhar nesse 
patrulhamento. O projeto conta com uma linha direta 
entre os agentes e a comunidade.    

 Com o aumento dos casos da Covid-19 na região, 
a necessidade de ampliar a conscientização sobre a 
prevenção contra o coronavírus foi assunto de uma 
reunião, no dia 25/03, entre representantes de entidades 
empresariais de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, 
com os prefeitos dessas três cidades, Antônio Francisco 
Neto, Rodrigo Drable e Ednardo Barbosa, respectivamente.  
 O encontro foi realizado na Associação Comercial 
de Barra Mansa (Aciap) e contou com a participação do 
presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta 
Redonda (CDL-VR), Gilson Ferreira de Castro. Além de 
discutir o horário de funcionamento do comércio no 
“feriadão”, criado pelo governo do estado, entre os dias 
23/03 e 04/04, eles aprovaram uma campanha em rádios, 
tevê e mídia social, com o intuito de incentivar as medidas 
preventivas e, principalmente, evitar aglomerações.

 A CDL de Volta Redonda foi além e realizou 
também uma mobilização nos bairros chamando a atenção 
de lojistas e moradores para a importância do uso de 
máscara, da higienização das mãos e do distanciamento 
social, por meio da divulgação dessas medidas com um 
carro de som passando nos principais centros comerciais. 
 “O momento é de proteger vidas e as cidades e 
esse cuidado é uma responsabilidade de todos. Esse é o 
lema da nossa campanha e que vamos levar até o fim dessa 
pandemia, porque, acreditamos que se todos nós, 
comerciantes, moradores e poder público, estivermos 
unidos para contribuir com a prevenção, salvamos vidas e 
mantemos o comércio aberto. A economia não pode mais 
parar. Muitas famílias dependem disso”, acrescentou.

 “Dessa forma, vamos conseguir alcançar uma 
capacidade maior para solucionar problemas locais, 
característicos de determinadas áreas e poder contar com o 
apoio das entidades empresariais é fundamental para o 
sucesso do nosso projeto”, acrescentou a comandante 
Andréia.
 Para o presidente da CDL-VR, a iniciativa da 
comandante é muito positiva e mostra a preocupação em 
reforçar a segurança na cidade. “Ter uma atuação estratégica, 
visando a prevenção, junto com o efetivo nas ruas, é muito 
importante, porque também ajuda a coibir a ação de 
criminosos. Com certeza, estamos aqui para apoiar 
iniciativas que visam esse fortalecimento para redução de 
crimes e da violência no nosso município”, afirmou Gilson.

Vila Santa Cecília ganha patrulhamento
com dez policiais

Entidades empresariais se unem para
conscientizar contra Covid-19

ACONTECEU

O

Reunião das entidades empresariais e prefeitos de Barra Mansa, Volta Redonda e Pinheiral

Presidente da CDL-VR participou do lançamento do projeto que reforça
patrulhamento da PM na Vila Santa Cecília

Moradores e comerciantes da Vila vão 
contar com uma linha direta com a  PM 
para sugestões denúncias.
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  novo acordo firmado entre o prefeito Antônio 
Francisco Neto no dia 08/04 com representantes do MPRJ 
(Ministério Público do Estado do Rio), da Defensoria Pública, 
do Sindicato das Escolas Particulares, UniFoa, Aciap-VR 
(Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) e o juiz da 6ª 
Vara Cível, André Aiex, para manter o funcionamento das 
atividades econômicas e Volta Redonda trouxe mais alívio e 
esperança para o comércio e os trabalhadores, que ficaram 
preocupados com um fechamento e possíveis demissões no 
setor. 
 A empresária Solange Santana, proprietária da loja 
de roupas Tia Sô, no Santo Agostinho, que está há 15 anos no 
segmento de vestuário elogiou o novo acordo. “Mesmo em 
horário de funcionamento de 10 às 17 horas, agradeço a Deus 
por essa medida que nos mantém de portas abertas. Desde o 
ano passado, tem sido um grande desafio continuar com a loja 
e tem sido necessário ter muita resiliência. Mais um 
fechamento não sei como faríamos para nos manter”, afirmou.
 Ela afirmou que faz vendas por crediário e esse 
formato é o diferencial para os clientes. “Se as lojas fecham, 
como o cliente vem pagar o crediário? Sabemos que a doença 
ainda persiste, esperamos que passe logo, mas é possível 
manter a abertura com as medidas preventivas, que são 
rigorosamente seguidas tanto por nós quanto pelas clientes”, 
completou.

 Erasmo Barud, da 606 Calçados e Confecções, 
também no Santo Agostinho, acredita que é necessário 
valorizar o acordo feito pelos órgãos públicos e entidades 
comerciais. “Nosso movimento caiu cerca de 70% desde o 
início da pandemia. Foi a única coisa que caiu, já que as 
despesas continuaram e o aluguel da loja aumentou. Estamos 
seguindo o protocolo de segurança e os horários 
determinados, precisamos que as lojas continuem abertas”, 
disse. Ele ainda complementou destacando a importância do 
comércio aberto para que se mantenha empregos. “Mesmo 
com toda dificuldade e incerteza gerada pela pandemia, fomos 
fortes e conseguimos não demitir ninguém. Esperamos que 
assim continue”. 

 Ele ainda complementou destacando a 
importância do comércio aberto para que se mantenha 
empregos. “Mesmo com toda dificuldade e incerteza gerada 
pela pandemia, fomos fortes e conseguimos não demitir 
ninguém. Esperamos que assim continue. Vimos o Santo 
Agostinho crescer muito comercialmente, lojas abrindo e 
agora, já com a dificuldade desde 2020, tivemos a 
infelicidade de ver fechando muitas outras. Estamos 
torcendo para que não aconteça mais e que as pessoas 
redobrem os cuidados com a prevenção”, acrescentou.
 Para quem depende do comércio para levar o 
sustento para casa, o novo acordo também foi positivo. “Foi 
de suma importância para nós que trabalhamos no 
comércio, principalmente, porque mantém nosso trabalho e, 
consequentemente, o sustento das nossas famílias. Já 
vínhamos sofrendo com a diminuição do fluxo de cliente, 
mas buscando reinvenção. Utilizamos redes sociais com 
mais intensidade para atrair o público e vender”, comentou 
Roberta Alves, vendedora da Space Shoes.
 A CDL lembra que os protocolos de prevenção a 
Covid-19 são rígidos, sendo necessário que as empresas 
exijam dos funcionários e clientes o uso de máscara, 
promovam o distanciamento social e disponibilizem álcool 
70% ou local para higienização para as mãos com água e 
sabão. A multa para as empresas que descumprem os 
decretos e essas medidas pode chegar a R$ 6 mil.

Novo acordo para manter comércio aberto trouxe
alívio para comerciantes e trabalhadores

 O novo acordo fechado em Volta Redonda definiu 
que a Secretaria Municipal de Saúde apresentará um 
relatório semanal à Justiça com informações sobre a 
Covid-19. Ainda pelo acordado ontem, as atividades 
consideradas não essenciais somente serão paralisadas se a 
rede regional de Saúde registrar 90% de ocupação de leitos 
de UTI e a rede municipal chegar a 75% de ocupação de 
forma concomitante por três dias consecutivos.

Sobre o acordo

O

ECONOMIA

Solange Santana, proprietária da loja de roupas Tia Sô

Roberta Alves, vendedora da Space Shoes



Estamos no mês dos jovens e se hoje tem uma palavra que combina bem com essa galera entre 18 e 40 anos é empreendedorismo. 
Isso mesmo. Cada vez mais, eles estão buscando ser donos do próprio negócio. A revista O LOJISTA foi em busca de dois exemplos de 
jovens empreendedores para mostrar que essa combinação é receita de sucesso. Vocês vão conhecer a história da Ana Carolina dos 
Santos Alberton e do Fábio Bittencourt. Ela administra uma empresa de comida saudável e ele tem um salão de beleza. Confira as 
entrevistas:

 empresária Ana Carolina acredita 
que cada vez mais os jovens vêm escolhendo 
ter o próprio negócio por não se 
conformarem com o mercado atual e estão 
sempre em movimento. “A juventude vem 
com novas ideias, novas visões, 
desconstruindo coisas pré-estabelecidas, 
engessadas e entendendo melhor a 
necessidade real de cada público 
consumidor. E claro, junto com a vontade de 
fazer algo novo, vem o anseio pela 
independência financeira”, acrescentou. la 
conta que adora histórias de vida e que 
acompanha, frequentemente, vários casos de 
sucesso, mas a maior inspiração dela é a mãe. 

 “As empresas estão acostumadas a entregar 
somente aquilo que elas querem e não o que o cliente quer. E, 
nós nos empenhamos dentro das centenas de processos 
internos para entregar sempre além”, disse.
 Sobre a internet como aliada das vendas hoje, Ana 
Carolina acredita que como essa geração já nasceu quase 
digital tem mais facilidade pra enfrentar os desafios desse 
mercado online. “O jovem já está inserido diariamente na 
internet. Faz parte da nossa rotina. Logo, vender algo nessas 
plataformas é praticamente intuitivo, mas o segredo não está 
em nós, né? Acredito que esteja em como comunicar isso a 
todos, principalmente, para quem não tem a internet tão 
presente no dia a dia. Hoje nosso principal meio de vendas é 
pela internet, aplicativo próprio, site, redes sociais e 
whatsapp. Temos baixo percentual de ligações para telefone 
fixo e compras presenciais, que de certo modo, também nos 
descobrem pela internet, ou seja, o primeiro contato também 
é digital”, observou.
 A FIT Delivery é associada da CDL-VR e Ana Carolina 
acredita que esse apoio tem ajudado a entender melhor o 
mercado e o cenário econômico. “A CDL nos conecta a outros 
empresários locais, que agregam visões diferentes, e isso 
eleva o nosso poder de crescimento. Além de sempre oferecer 
conteúdos relevantes que nos auxiliam em diversas áreas. 
Somos associados há muitos anos e permaneceremos por 
causa dessa troca de conhecimento constante”, contou.

Jovens e empreendedorismo:
Uma receita de sucesso

ESPECIAL

ANA CAROLINA DOS SANTOS ALBERTON, 24 ANOS, FIT DELIVERYA

 “Ela tem uma história linda no empreendedorismo 
e é minha sócia desde o primeiro dia que começamos a Fit 
Delivery. Minha mãe sempre foi autônoma e autodidata.
Cozinhar era a única coisa que ela sabia e amava fazer. E 
muito antes de eu nascer, essa já era a profissão dela. Hoje, 
na Fit Delivery, ela é a responsável por todo o nosso setor 
de produção, junto com as chefes de cozinha e 
nutricionista. O coração da empresa pulsa junto com o dela 
e, sem dúvidas, esse é um dos fatores do nosso sucesso”, 
comentou.
 A trajetória de sucesso da empresa começou em 
2015. “Quando iniciamos, éramos eu, minha mãe e uma 
funcionária. Hoje somos três sócios na diretoria da empresa 
e 12 funcionários diretos, além dos prestadores de serviços 
indiretos”, contou. 
 A empresa continuou em crescimento mesmo 
durante a pandemia da Covid-19. “As pessoas sentiram na 
pele que ter hábitos saudáveis e manter uma vida 
equilibrada, de um modo geral, não é algo opcional. 
Acredito que, hoje, seja mais fácil convencer alguém de que 
os benefícios de escolhas conscientes, principalmente, na 
alimentação, são fundamentais pra uma melhoria na 
qualidade de vida. As oportunidades foram muitas: novos 
grupos de clientes e novas necessidades a serem 
exploradas. A demanda existe e a nossa missão é 
solucionar”, explicou. 
 A empresária acredita que o seu diferencial pra 
enfrentar um mercado tão competitivo está em entender o 
cliente, do início ao fim. 

Ana Carolina e equipe antes da pandemia
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 magina você ter o sonho de abrir o próprio 
negócio, encontrar o ponto ideal, investir, inaugurar e ser 
surpreendido por uma pandemia que chegou fechando o 
comércio? Para muitos, poderia ser um balde de água 
fria, mas para quem tem sangue empreendedor, crise é 
para ser enfrentada como um desafio. Foi assim, pouco 
antes do decreto que reconhecida a pandemia na cidade, 
que o cabelereiro Fábio Bittencourt, de 32 anos, abria o 
salão dele, na Vila Santa Cecília, num ponto bem 
charmoso, em março de 2020, duas semanas antes da 
primeira medida de restrição.
 Formado em Direito, ele sempre gostou mesmo 
foi de mexer com cabelo. Antes de ter o próprio salão 
trabalhou em outros três. Foram dez anos até realizar o 
sonho de ter o próprio espaço com seu nome. E muitas 
pesquisas de mercado. “Cheguei à conclusão que, neste 
primeiro momento, depois de ouvir opiniões, pesquisar, 
que o ideal seria um lugar aconchegante, que tivesse 
uma estrutura confortável, com cozinha separada e 
banheiros também separados para as minhas clientes e, 
para nós, do salão. Acho que ser empreendedor é isso. É 
pensar nos detalhes. É ouvir conselhos, analisar e saber 
até onde ir, passo a passo, sem desistir dos sonhos”, 
comentou.
 Fábio trabalha com mais duas funcionárias o 
que, segundo ele, também o ajuda a ter um custo menor, 
uma vez que também é cabelereiro. O salão dele é 
especializado só em cabelo feminino. Fábio conta que 
sempre teve uma admiração pelo poder feminino, pela 
mulher real, que é forte, sensível, que luta em busca do 
que deseja e que gosta de se sentir bonita. “Eu sempre 
percebi como a mulher se sentia bonita. Às vezes, com 
apenas uma escova simples, melhorava a autoestima, 
porque o cabelo ficava mais macio ao toque, mais 
brilhoso, então essa alegria com o resultado que eu via 
na hora sempre foi o que me motivava e motiva até hoje. 
Em muitas outras profissões, como no magistério, a 
professora leva tempo para colher o fruto do seu 
trabalho. São anos ensinando. No Direito, também, você 
entra com um processo e demora sair o resultado. Já o 
cabelo é quase uma resposta imediata. Eu sempre me 
senti importante e muito útil, então, foi daí que nasceu o 
desejo de ser cabelereiro”, acrescentou.

 Para ele, a dica para se tornar um empreendedor é 
começar fazendo o que gosta e já está trabalhando no ramo. 
“Ele não deve abrir sem ter experiência. No meu ramo, por 
exemplo, precisa já ter sido assistente, tem que ter 
trabalhado num salão, já ter tido suas clientes, para já abrir 
com a certeza de que elas o irão acompanha-lo onde for. Já 
abre sabendo que terá um fluxo para manter o seu negócio, 
porque são esses atendimentos que vão pagar as despesas 
do mês”, aconselhou.

 O empresário ainda deu outra dica para os jovens 
que querem começar o próprio negócio. “A despesa fixa de 
quem tá começando precisa ser bem enxuta. Não adianta 
colocar um monte de funcionário, sendo que o que ele 
entrega não dá conta de arcar com essas despesas. Precisa 
ter os pés bem firmes no chão,”, comentou.  Fábio também 
destacou a importância das redes sociais para os negócios.  
 “No meu ramo, eu vejo como uma vitrine do meu 
trabalho. Eu gosto de mostrar o resultado do que a gente faz. 
Aqui, as nossas clientes são as estrelas das nossas redes 
sociais”, disse.

FÁBIO BITTENCOURT, 32 ANOS, CABELEREIROI
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Fábio em frente ao salão, que ele abriu há pouco mais de um ano
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 aulo Roberto Costa Docca, 32 anos, mais 
conhecido como Paulinho AP, empresário, empreendedor e 
vereador eleito em 2020. Há sete anos, ele também integra 
a CDL Jovem de Volta Redonda, atualmente como 
vice-presidente. A atuação do parlamentar vem 
confirmando a importância da renovação no Legislativo e 
da formação de novas lideranças tanto na política quanto 
no setor produtivo, visando o crescimento do município.
 Assim que tomou posse, Paulinho abriu mão de 
benefícios que teria como vereador: recusou os três 
celulares que o gabinete tinha direito, o carro oficial, 
combustível e plano de saúde. Segundo ele, sua intenção 
nesse seu primeiro mandato foi mostrar que é possível ter 
cargo público sem gastar o dinheiro do município. “Quando 
eu pensei em entrar para a política, queria fazer algo 
diferente e não fazer as mesmas coisas, porque isso não 
traria esperança para a população. Eu penso que meu 
mandato tem que inspirar a juventude a mudar o seu jeito 
de ver a política, de se engajar mais, de saber que é possível 
fazer algo sem sugar a máquina pública”, comentou.
 Paulinho, que está na terceira geração de uma 
família de comerciantes, dona da rede de postos AP 
Original, fundada pelo avô, Antônio Pedro da Costa, 
continua trabalhando na empresa, se dividindo entre a 
administração dos postos e a vida pública. “O Legislativo 
não é um emprego, é um cargo, onde estou agora, por isso, 
mantenho meu trabalho, ajudando a cuidar da empresa da 
família, me dividindo, porque acho importante saber 
diferenciar uma coisa da outra”, explicou. 
 À tarde, de segunda à sexta-feira, ele dá 
expediente na Câmara de Vereadores, mas o gabinete dele 
funciona de 8h às 18 horas, para receber os moradores. 
Além do atendimento presencial, também lançou o 
gabinete virtual, que pode ser acessado no link direto da 
página dele nas redes sociais.

 E ele não para. Está buscando melhorias para a 
cidade e para os jovens.

Empreendedorismo formando
novas lideranças 

Paulinho AP faz balanço dos três primeiros meses de mandato como vereador de VRP

Paulinho trabalha todos os dias no gabinete

“Uma linha direta para que a população 
possa fazer sugestões de projetos, falar dos 
problemas de onde mora, enviar mensagens 
e fazer comentários. Achamos importante 
ainda mais agora na pandemia, ter esse 
canal digital, porque facilita o contato com 
a população e evita o deslocamento. Temos 
recebido muitas mensagens, respondemos 
e analisamos todas”, acrescentou.

ESPECIAL | JOVENS
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 O vereador disse que tem focado neste primeiro momento em cumprir as propostas de trabalho 
apresentadas durante a campanha, como reduzir a burocracia para a abertura de empresas, atraindo assim mais 
investimentos, principalmente do setor de Inovação, o que vai gerar mais emprego. E a participação dele como 
membro da Comissão da Juventude pode ser uma aliada para novas oportunidades de trabalho. Paulinho vem 
discutindo com a Coordenadoria Municipal da Juventude, projetos voltados para a capacitação de jovens na 
área de tecnologia da informação, já de olho nesse novo mercado. Seguindo essa linha, outra Comissão, da qual 
é membro, a da Indústria, Comércio, Agricultura e Pecuária, também pode ajudar a avançar em ações voltadas 
para o desenvolvimento econômico. 
 “Por ser administrador e empresário, tenho uma visão diferente de como podemos utilizar recursos 
públicos para retomarmos o crescimento econômico, abrindo caminho para os jovens. Tenho um olhar 
empreendedor para o futuro, para as futuras profissões. Por exemplo, as que podem ser exercidas em home 
office, que a cada dia vem sendo mais usado pelas empresas. Podemos formar profissionais aqui, eles vão 
trabalhar baseados aqui, de forma remota, para grandes empresas, e o dinheiro vai continuar circulando em 
Volta Redonda, ajudando a economia local. Esse é o futuro em muitas áreas, melhor, o presente, porque já 
conheço pessoas que trabalham desta forma”, comentou. 

 Com apenas três meses de mandato, Paulinho já conseguiu aprovar um dos projetos mais importantes 
durante a pandemia, a inclusão de autistas, pessoas com Síndrome de Down e com deficiência intelectual no 
grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. “Essas pessoas já sofrem com problemas respiratórios muito 
sérios e poder protegê-las foi fundamental nesses nossos primeiros 90 dias de mandato. Nossa equipe é 
formada de jovens em sua maioria, que querem fazer a diferença, vem aprendendo e se dedicando. Ficamos 
muito felizes do projeto ter sido aprovado”, disse.
 Outra luta do vereador, que conta com o apoio do prefeito Antônio Francisco Neto, é a implantação do 
Castramóvel na cidade. Ele vem conversando com várias ONG´s que cuidam de animais, visitando cidades onde 
já existe o serviço de graça, para que o que for criado em Volta Redonda tenha um atendimento eficaz e seguro. 
“Quando cheguei à Câmara já existia um projeto sendo discutido, então, ao invés de fazer o meu, resolvi somar 
minhas ideias e ajudar a melhorar o que já vinha sendo proposto. Acho importante fazer esse trabalho de 
agregar e não dividir quando todos têm um objetivo em comum”, comentou.

 Para o vereador Paulinho AP, um exemplo da 
importância de agregar forças vem sendo demonstrado 
durante a pandemia da Covid-19, agora com o novo 
Governo Municipal e os novos parlamentares. “Estamos 
todos batalhando juntos para vacinar a população o mais 
rápido possível e esse trabalho em conjunto é para salvar 
vidas e recuperar a nossa cidade, quando trabalhamos 
alinhados é mais fácil vencer. Hoje, estamos todos dando 
as mãos para tirar Volta Redonda de onde ela estava: no 
fundo do poço. Tenho muita fé que ela vai voltar a ser a 
cidade que sempre foi, uma referência na região. 

Formação de jovens

Projetos

União pela cidade

Eu acredito que o prefeito Neto é capaz de conseguir mudar essa situação, virar esse jogo”, acrescentou.
 Paulinho também destacou a importância da parceria de entidades como a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), que mobilizou empresários, por meio do projeto Conexão Solidária, para 
ajudar na ampliação do atendimento a pacientes graves com Covid-19, arrecadando dinheiro para a construção 
de mais 30 leitos de UTI/UI, no campus Leonardo Mollica, da FOA/UniFOA, no Hospital Munir Rafful, no 
Retiro, numa parceria com a prefeitura. “Os empresários estão ajudando a trazer esperanças para a nossa 
população, preocupados em preservar vidas, em cuidar de quem precisa ser cuidado agora. Nesse momento, 
precisamos muito dessa união”, acrescentou.

Vereador tem realizado visitas aos serviços públicos para buscar melhorias

ESPECIAL | JOVENS



 Você costuma se preocupar em como entrega o 
seu produto para o cliente? Esse pode ser um ponto crucial 
na hora de fidelizar o consumidor. E nem precisa ser 
especialista para analisar como um simples cuidado nesse 
processo final faz toda a diferença. Como diz o ditado 
popular, a “gente come” com os olhos ou poderíamos 
adaptar, “consumimos com o olhar”. E esse contato se inicia 
quando procuramos por produtos que nos interessa ou 
quando somos simplesmente atraídos por algo que desper-
ta a nossa atenção. Daí, até finalizar a compra tem um 
caminho bem grande, que vale outra reportagem, mas hoje, 
o foco é o cuidado com o que o cliente recebe em casa, 
como os produtos são entregues.
 E as embalagens vêm ganhando cada vez mais 
destaque nessa relação de consumo. Elas podem determi-
nar se o seu cliente vai ser conquistado ou deixar de seguir 
sua empresa nos canais de compra online.

  Se você se preocupa com cada detalhe, então, ela 
pode te ajudar a construir e consolidar a sua marca. Para 
explicar como as embalagens vêm conquistando o seu lugar 
no mercado, fomos em busca de dois exemplos de empresas 
que dão aula de como transformar uma simples entrega numa 
grande ferramenta de sedução, fidelização e fortalecimento 
de marca. Elas são do segmento de gastronomia, mas a dica 
vale para qualquer setor. Quem mora em Volta Redonda, com 
certeza, conhece a Rede Barão Bufallo Wings, e vai conhecer 
cada vez mais a Don Pastelone. A gente começa com quem é 
pioneiro. Vira a página e veja como surgiu a Barão Express.

O PODER DAS
EMBALAGENS
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 ara entender o poder das embalagens na conquista 
do cliente, a gente começa pela história de uma das 
empresas pioneiras de Volta Redonda em delivery 
diferenciado, a rede Barão Buffalo Wings & Beer. Há dez 
anos nascia, o Grupo Barão, com a primeira choperia, no 
Monte Castelo, inovando com um produto que não se via na 
região: o frango frito crocante, as famosas asinhas. Elas 
conquistaram centenas de clientes ao longo dessa década e 
chegaram junto com outra inovação, o chope na caneca 
congelada, que mantém a bebida gelada até o final. Um dos 
quatro sócios, Wagner de Souza Cândido, mais conhecido 
como Waguinho, trouxe a ideia dos Estados Unidos, onde 
morava.  Cada detalhe foi inspirado no tradicional frango 
frito americano com o toque do tempero brasileiro, mas o 
processo, esse, foi seguido à risca, com equipamentos vindos 
das terras do Tio Sam.
 O Barão Bufallo Wings & Beer deu tão certo que 
cresceu. Seis anos depois, foi preciso um espaço maior. E 
nessa mudança de endereço, no mesmo bairro, o primeiro 
espaço virou o Barão Express. Nascia a segunda loja da rede 
voltada apenas para delivery, com uma operação 
diferenciada e focada só na entrega. Com um cardápio com 
os carros-chefes da choperia, mas com um grande desafio: 
fazer uma entrega no menor tempo possível, personalizada e 
que o cliente se sentisse no próprio Barão, saboreando a 
asinha crocante, sem perder a textura, e com a temperatura 
mais próxima possível de como chega à mesa no bar.  Nesse 
processo na busca pela a qualidade na entrega, a embalagem 
fez toda a diferença.
 Quem conta toda essa história de sucesso para a 
revista O LOJISTA é o casal Daniel Carraro e Leandra de 
Souza Cândido Carraro, sócios da Rede Barão, que tem a 
Choperia Barão e o Barão Boteco, também no Monte 
Castelo, e o recém-inaugurado Barão Laranjal, um 
restaurante que funciona no Clubinho, para almoço. E os 
planos não param, em breve, eles vão abrir mais uma loja, na 
Barra da Tijuca, no Rio. A rede emprega hoje 51 pessoas. 
Além de Daniel, Leandra e Wagner, empresário Clayton 
Barbosa também é um dos sócios.
 De acordo com Daniel, quando eles pensaram nas 
embalagens, buscaram algo que mantivesse toda a crocância 
do frango frito e empanado e que ele ainda chegasse bem 
quentinho, levando ainda a marca Barão para dentro da casa 
do cliente. 

 “O frango no balde, porque essa é a nossa 
embalagem principal, é um balde todo personalizado e que 
virou a nossa grande marca. E para chegar nesse modelo não 
foi fácil. Nós, hoje, trabalhamos com o maior fornecedor de 
embalagens do Brasil e até chegar à que queríamos, 
recusamos cinco modelos dele.
 E o nosso maior orgulhos foi quando chegamos ao 
showroom deles e vimos a nossa exposta no topo”, lembrou. 
Hoje, a embalagem deles é uma referência no mercado. 
“Cada detalhe da nossa embalagem é pensado no cliente, na 
experiência dele com o nosso produto. 

GRUPO BARÃO BUFFALO
WINGS & BEER
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Barão Express, pioneirismo na entrega diferenciada do frango mais famoso da regiãoMassas saborizadas e pastéis crocantes embalados como presentes

 Leandra conta também que o feedback dos clientes 
é muito importante. “Um dia recebemos uma mensagem de 
uma cliente que tinha mais de 30 baldes nossos, modelos que 
nós nem temos mais, que contam a nossa história. Ela 
coleciona. Olha que incrível essa relação que criamos”, disse.  
A empresária afirmou ainda que ao colocar a marca em todas 
as embalagens, desde o balde até o potinho do molho, estão 
lembrando ao cliente que o Barão existe. 
 “É raro a pessoa jogar fora o balde logo de cara ou o 
potinho. Ela vê em cima do armário, quando abre a geladeira 
e vê o potinho com nossos molhos. A nossa marca está em 
todos os cantinhos”, disse. E Daniel emendou: “poderíamos 
fazer todo branco, sem nada escrito? Com um custo menor? 
Poderíamos, mas, aí, não teríamos a nossa marca na casa dos 
nossos clientes, a nossa cara, a nossa história sendo 
compartilhada com eles. Vale muito mais a pena pagar um 
pouco mais caro e fortalecer nossa marca”.
 E as redes sociais? Para eles, não tem como 
sobreviver sem elas. “Hoje é o primeiro canal de contato com 
o consumidor. Ele vai lá primeiro ver o que tem de novidade, 
de promoção, de atração da casa. E a gente está em todos os 
canais de vendas: temos aplicativo próprio. Entrou no 
Instagram, já tem link direito para o nosso whatsapp para 
compra, é, assim, em todas as nossas redes sociais. Estamos 
em todos os aplicativos de venda, como o Ifood. O importante 
é não perder o cliente. Ele pesquisou Barão, tem um jeito de 
nos contatar e comprar”, comentou Daniel.

 E você deve estar se perguntando: como esse 
frango chega tão rápido e tão quentinho? O segredo é a 
combinação perfeita entre produção e logística. “O 
processo de fritura leva em média 40 minutos, tempo 
suficiente para que nesse prazo, os pedidos cheguem. 
Quando está quase terminando uma produção, outra já 
está sendo preparada. Nossa produção é calculada por dia 
da semana, porque sabemos quando sai mais e quando sai 
menos. Pensamos cada detalhe e reavaliamos os processos 
o tempo todo”, afirmou Leandra. 
 O Barão produz em média por mês uma tonelada 
e meia de frango frito, um desafio diário. 

“Ficamos muito tempo com a choperia e o 
Barão Boteco fechados, mas, o que nos 
salvou e sempre nos mantém nesses 
momentos, é o Express. Ele segurou bem 
durante esse tempo e, por isso, 
continuamos firmes e ainda investindo em 
outros projetos”, comentou Daniel.  
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  Don Pastelone já nasceu digital, mas carrega a 
tradição de família, que vem bem antes da venda do 
delivery se popularizar: o tradicional pastel. Breno de 
Carvalho, de 34 anos, aos 15, começou a trabalhar com o 
pai, quando ele se aposentou e queria ter uma renda extra 
para pagar a faculdade dos filhos no futuro. O que era para 
ser um complemento na renda virou um grande negócio: a 
família é dona de uma das barracas mais tradicionais de 
pastéis da Feira Livre de Volta Redonda. E foi daí, que 
nasceu a ideia de criar uma nova empresa, mais goumert, 
com outra pegada.
 Breno fez faculdade de Engenharia Mecânica, 
mas, sempre quis ter um negócio próprio, e contou com o 
apoio da noiva, Paloma de Brito Oliveira, de 28 anos, 
formada em Engenheira Civil.  Os dois decidiram que iriam 
montar a empresa, mas com um foco diferente, em entrega. 
Fizeram cursos de pasteleiro e foram conhecer uma fábrica 
de massas saborizadas para buscar um diferencial, algo 
especial, para atender a outro perfil de público. “No início, 
pensamos em abrir um espaço físico, mas, depois, achamos 
melhor começar com o delivery, para que as pessoas 
conhecessem primeiro o nosso produto, para a gente sentir 
o mercado”, comentou Breno. 
 Segundo ele, a empresa foi pensada desde como 
seria o processo de produção até à entrega, antes de ser 
aberta.

“O que me ajudou também foi ser formado em Propaganda 
e Publicidade, que me deu uma bagagem para saber a 
importância de ter uma marca que causasse impacto, de ter 
uma identidade visual. Então, pudemos pensar em cada 
detalhe, com a ajuda da nossa agência”, contou.
 Eles abriram a loja virtual, no Instagram, em 
outubro de 2019, e de lá para cá só cresceram. Em menos 
de dois anos, somam mais de oito mil seguidores e 
aumentam essa visibilidade todos os dias. Hoje, eles têm 
três funcionários, além dos dois, e motoboys. E o casal já 
faz planos para o futuro, querem abrir uma loja física da 
Don Pastelone para atender os clientes que pedem um 
local para saborear os pastéis. 

 E falando em qualidade, o primeiro desafio deles 
foi a embalagem. Além de ter a marca e a identidade da 
empresa, ela precisava manter a textura crocante da massa, 
os pastéis aquecidos, sem perder o aroma dos temperos e 
dos recheios. Foram alguns meses até se chegar à caixinha 
charmosa, em que eles são colocados envelopados, dentro 
de saquinho personalizado com um carinho para cada 
cliente. 
 “Fizemos vários testes, recusamos vários 
modelos, porque ela precisava não abafar, porque poderia 
deixar a massa mole e, ao mesmo tempo, não poderia ser 
aberta, para não esfriar. Foi um grande desafio, mas 
conseguimos deixar do jeito que é preciso para que o pastel 
chegue com qualidade até os nossos clientes. Foi bem 
complicado, acho que a parte mais difícil de toda a criação 
da empresa, mas valeu muito a pena”, comentou Paloma.

A

DON PASTELONE

“Nossos clientes pedem, porque querem se 
encontrar, confraternizar, fazer um happy 
hour e isso já está bem perto de acontecer. 
Já estamos vendo um ponto para fazer algo 
charmoso, agradável e com a qualidade que 
oferecemos”, acrescentou Paloma.
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 A embalagem conta com micros furinhos que 
deixam o calor sair ao poucos, sem amolecer a massa, e é 
feita sob medida para cada tamanho de pastel. “Queremos 
que o nosso cliente receba nosso pastel como um presente, 
porque fazemos tudo com muito carinho, com muito cuida-
do. Antes de começarmos fizemos muitos testes, laboratóri-
os com amigos. A gente fazia, mandava entregar e pedia um 
feedback deles. Foi tudo muito planejado”, contou Paloma.  
Para eles, a embalagem, principalmente, para quem trabalha 
com alimento, é o cartão de visita. “Se não chegar bem 
direitinho, bem embaladinho, preservando o que tem ali, o 
cliente pode não querer comprar mais”, afirmou Breno. 
 A logística também é um processo trabalhoso. 
Cada entrega é calculada milimetricamente para que o 
produto chegue como se tivesse acabado de sair do fogo, 
por isso, eles ainda não atendem a tantos endereços. 
“Prezamos entregar o que vendemos que é a qualidade, a 
crocância, o sabor, então, não tem como fazer entregas que 
levem mais de 20 minutos. 

Esse é o tempo máximo para que o pastel chegue 
quentinho. Nossos motoboys não fazem mais de duas 
entregas numa mesma saída e só fazem se o pedido for 
bem perto do outro”, explicou Breno.
 A empresa foi aberta cinco meses antes da 
pandemia da Covid-19 e, apesar da crise que ela trouxe, 
continua crescendo. No ano passado, chegaram a vender 
uma média de 400 pastéis por mês, hoje, são em torno de 
740. Eles vendem em todos os canais de compra online na 
região e tem um link direito da rede social para pedidos.  
 “Hoje, quem não está na rede social não tem 
tanto retorno. A Don Pastelone começou digital e, para 
nós, foi a melhora maneira, porque deu visibilidade para 
nossa marca.  A rede social tem isso, as pessoas indicam, 
compartilham quase que de imediato, quando gostam. É 
um mundo muito bom para os negócios. É o novo boca a 
boca”, comentou Paloma.
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Carla Pitanga Brand 
Mãe de gêmeos inspirou
filhos a abrirem lojas

MATÉRIA DE CAPA | ESPECIAL DIA DAS MÃES
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 uando a gente pensa em mães em maio, já logo 
imagina o movimento no comércio em busca dos presentes. 
Sim, elas são sinônimos de aumento nas vendas, mas 
também inspiram o empreendedorismo. Os irmãos gêmeos, 
Arthur e Victor Pitanga, de 20 anos, têm uma história que 
exemplifica muito bem isso. Eles fundaram a Carla Pitanga 
Brand, que tem como musa inspiradora, a mãe deles, que dá 
nome à loja especializada em sapatos e acessórios. 
Transformaram o amor pela mãe e a paixão dela pelo dom de 
vender, mesmo não sendo comerciante, em um negócio da 
família.
 Tudo começou quando em 2015, após um período 
de dificuldade, Carla resolveu investir na venda de sapatos 
para complementar a renda. Após um período de altos e 
baixos, os filhos, no final de 2019, resolveram começar a 
empresa, como forma de dar sequência ao negócio que a 
mãe havia iniciado.
 Ter veia empreendedora é marca registrada na 
família. “Em toda minha infância tenho lembranças da minha 
mãe sempre fazendo alguma coisa para ajudar no orçamento 
de casa. Ela já fez quadros, vendeu roupa, fez tortas e 
salgados, vendeu imóveis e agora atua na área de construção. 
Minha avó também, descobri depois, vendeu sapatos. Então 
sempre tive essa referência e acho que transferi esse amor 
pelos negócios para os meus filhos”, afirma Carla.
 Victor conta que assim que tiveram a oportunidade 
de começar o próprio negócio, a primeira coisa que pensaram 
foi deixar a loja ligada à mãe. Além de a homenagear com o 
nome da loja, Carla é como uma consultora para os filhos. 
“Chegamos numa idade que passamos a entender e a 
valorizar mais o que nossa mãe fez por nós. Quando crianças, 
temos dificuldade de entender que até quando chama a 
atenção é para o nosso bem”. 

 Carla, que é bancária, afirma que tem muito orgulho 
de ver os dois se empenhando tanto e tendo sucesso. “Os 
dois sempre pesquisaram sobre empreendedorismo e isso 
tem se refletido no dia a dia da empresa. Eles são muito 
dedicados e eu fico até sem palavras, me emociono sempre 
que reflito sobre nossa história. Eles administram tudo. 
Desde a parte financeira, atendimento e influenciam na 
escolha de cores e materiais para as redes sociais. Fico muito 
feliz e realizada”, comentou a musa inspiradora.

 A loja começou primeiro no ambiente virtual e, o 
espaço físico, no térreo do Shopping 33, foi inaugurado 
também no ano passado. Um investimento que tem 
gerado frutos. “Apesar de estarmos no espaço online 
primeiro, as pessoas de Volta Redonda ainda não nos 
conheciam. Hoje, o trabalho na internet atrai pessoas para 
o ambiente físico também. Muitas pessoas vêm até nós 
porque nos viram no Instagram. Alguns vêm buscar o 
sapato que viram na postagem, então, o retorno está 
sendo muito positivo. Pensamos num espaço de bastante 
conforto e isso é um diferencial. Um trabalho 
complementa o outro”, completou Arthur.

 Sobre o Dia das Mães, que este ano será no dia 
09/05, a expectativa é alta e a preparação já começou. As 
estratégias para aproveitar bem a data e criar algo especial 
para o público já estão sendo pensadas. “O nosso tipo de 
loja e nossa história fortalecem ainda mais o significado do 
Dia das Mães. Lançamos a nossa campanha para a data 
com muito otimismo e criatividade, envolvendo 
exatamente essa relação de mães e filhas. Nós buscamos 
essa relação com o cliente e estamos com alta expectativa. 
Com certeza vai ser muito legal”, falou Victor.
 Segundo Arthur, o objetivo é entregar aquilo que 
é o desejo dos clientes, focando inteiramente no público 
feminino. “Nós nos preocupamos muito em entendê-las.  
Recebemos muitas mensagens de mães emocionadas com 
a nossa história. Elas se identificam muito conosco. Então 
vai ser uma data muito boa. Nós também fazemos 
campanhas com influenciadoras digitais até fora de Volta 
Redonda e isso é uma visão que temos para fortalecer o 
nosso e-commerce. Pensamos em expandir nossa área de 
atuação digitalmente e a internet será uma ferramenta 
para essa data. Temos certeza de que vamos alcançar um 
público amplo”, completou.
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“Hoje ela nos inspira no gosto e estilo dela 
que é de onde baseamos a escolha das 
coleções também”, disse Victor.



 lém do Centro e da Vila, o comércio de bairro 
também vem conquistando cada vez mais clientes. No 
Retiro, por exemplo, uma das maiores áreas comerciais de 
Volta Redonda, os lojistas apostam no digital como 
diferencial este ano, mas sem esquecer da loja física. Os 
comerciantes ainda reforçam que as lojas vêm cumprindo 
rigorosamente os protocolos de prevenção ao coronavírus, 
com a exigência do uso de máscara, higienização das mãos 
e distanciamento social.
 Nessa busca pelo cliente online, o destaque vai 
para o Instagram e o WhatsApp, com o foco num trabalho 
de marketing nessas redes sociais. Para Alessandra de 
Andrade, da Acazzo Modas, essas duas ferramentas são 
essenciais para quem quer vender e sobreviver no mercado 
hoje. Ela já tem boa experiência com vendas. A empresária 
trabalhou como feirante antes e há 11 anos se estabeleceu 
como lojista.  Depois de um Dia das Mães em 2020 com as 
vendas em baixa por conta da pandemia que pegou todos 
de surpresa, ela espera que 2021 seja um ano de recuper-
ação com o comércio mais preparado para as adversidades 
dos últimos meses. 

 Os planos já estão sendo feitos e em ação. 
Eduarda vai fazer um trabalho nas duas frentes: virtual e 
física. “Minha loja física tem sido muito importante para 
complementar o trabalho que eu vinha fazendo online.  
Apesar do distanciamento social, cumprindo as normas, 
consigo receber as clientes e atender melhor. As vendas 
até aumentaram.

 Eduarda Sandin, de 22 anos, abriu a Sandin Modas, 
há um ano, no Retiro, mas há quatro, tem a experiência de 
vendas no ambiente virtual. “Eu sempre uso tanto meu perfil 
profissional como o pessoal para promover a loja. Faço 
sorteios e utilizo vídeos para mostrar os looks para o meu 
público. É uma estratégia que faz a diferença. Hoje o pessoal 
está mais habituado. Com a pandemia tivemos que nos 
reinventar e os clientes acompanharam essas mudanças”, 
disse a empresária.
 O comércio de Volta Redonda, além de reforçar as 
medidas preventivas, na maioria das lojas é possível comprar 
com a opção de delivery, basta procura o perfil do estabeleci-
mento nas redes sociais e fazer contato.

Com isso, pretendo receber as minhas clientes com um 
coquetel, e já estou na produção virtual com logo nova e os 
flyers para divulgar as novidades e promoções”, falou. A 
proprietária da Acazzo comentou sobre como a pandemia 
deixou as pessoas mais sensíveis, valorizando mais a 
presença da família e com um desejo maior de demonstrar 
afeto, inclusive através de presentes. Para ela, é isso que 
pode impulsionar as vendas. “Estamos confiantes que os 
filhos vão presentear as suas mães porque o que passamos 
nos últimos tempos nos faz perceber como devemos estar 
mais príximos dos nossos entes queridos e o presente é 
também uma forma de expressar esse desejo e mostra o 
quanto nos lembramos da nossa mãe”, completou.
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Um dos principais centros comerciais,
o Retiro já está preparado para a data

A

“Estamos aguardando um Dia das Mães 
melhor, porque ano passado ficamos com 
nosso comércio fechado e foi um desfalque 
muito grande, uma vez que sempre foi um 
ótimo dia para vendas. Este ano certamente 
será melhor, estamos com boas expectativas 
e melhor preparados”, afirmou.

MATÉRIA DE CAPA | ESPECIAL DIA DAS MÃES

Loja Arezzo



A
  primeira principal data comemorativa para o 
comércio no primeiro semestre, o Dia das Mães, 
comemorado no segundo domingo de maio, já movimenta 
as lojas especializadas em artigos e serviços voltados para 
o público feminino. A expectativa, segundo a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) é que, 
neste ano, as vendas superem 2020 em pelo menos 20%, 
levando em conta que as empresas se prepararam para 
vender tanto na loja física quanto pelas ferramentas 
digitais disponíveis, principalmente, realizando delivery.
 A mudança no comportamento do consumidor, 
ainda por conta da pandemia da Covid-19, fez com que o 
comércio também buscasse aliar a venda online à física, 
possibilitando ao cliente ter mais opções de escolha na 
hora de realizar as compras. Segundo o presidente da 
CDL-VR, Gilson de Castro, desta forma, o consumidor que 
preferir comprar seja por aplicativo de mensagem ou pelas 
redes sociais vai poder pedir para entregar em casa.
 “Já tem muitas lojas trabalhando nesse sistema, 
divulgando os produtos nas redes sociais e enviando fotos 
do que vendem pelo whatsapp. Os filhos escolhem, a loja 
já envia o presente direto para a casa da mamãe para 
aquelas famílias que estão fazendo o isolamento social”, 
acrescentou. 

Atendimento
online vai reforçar
vendas este ano
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 Para ele, quem ainda não se adaptou a essa nova 
forma de vender, a probabilidade de não atingir metas pode 
ser maior. “Hoje, o consumidor quer praticidade. Ele também 
procura antes na vitrine virtual e depois vai à loja física, então, 
os dois mundos precisam andar juntos”, comentou.

DICAS RÁPIDAS PARA REDES SOCIAIS

• Tenha na bio da rede social, o link direto para o whatsapp de atendimento da loja

• Crie conteúdos criativos todos os dias, tanto para o feed quanto para os stories

• Poste fotos de produtos diferentes todos os dias com legendas sobre eles

• Faça enquetes nos stories . Isso ajuda a descobrir mais sobre seu público-alvo

• Compartilhe sempre depoimentos fofos e positivos de clientes que marcaram a loja

• Mantenha sua rede atualizada

• Busque dicas legais na internet



  chegada do outono traz também uma mudança 
no comportamento do consumidor. No segmento de 
estética e beleza, é o melhor período para realizar alguns 
procedimentos, principalmente os faciais. Na Emagresee, 
na Vila Santa Cecília, o movimento aumenta mais de 40%. 
A dona da franquia, Priscila Kozlowski, conta que durante 
o Outono/Inverno, a rede faz uma campanha com combos 
para atrair as clientes de olho na volta do Verão. A procura 
por ficar com o corpo e a pele mais saudáveis se estende 
até a Primavera, quando as temperaturas ainda se mantém 
mais amenas do que no Verão.
 “Esse período é muito bom para o nosso 
segmento, porque tem procedimentos que são mais 
indicados para serem realizados evitando o sol e, durante o 
Verão, as pessoas se expõem mais, vão à praia, piscina, ou 
circulam mesmo mais nas ruas, então, com as 
temperaturas mais frias, o risco dessa exposição é menor”, 
explicou. 
 Inaugurada há dois anos, a Emagresee oferece 
procedimentos estéticos corporais, faciais, mas 
carro-chefe são os protocolos voltados para o 
emagrecimento, sem medicação, com auxílio de 
equipamentos e orientação de nutricionista. A empresa 
conta com 12 funcionárias e precisou repensar algumas 
estratégias para enfrentar a pandemia. 
 “Investimentos na higienização do nosso espaço 
de forma sistêmica, no início, com tapetes sanitizantes, e 
hoje, temos agora uma plataforma eletrônica que higieniza 
os sapatos. Fazemos também a sanitização a cada dois 
meses, conforme é recomendado. Usamos máscara, 
disponibilizamos álcool 70% e agendamos os horários com 
um bom intervalo entre as clientes, o que evita o contato, 
e dá tempo de higienizarmos com mais cuidados nas salas”, 
acrescentou a empresária. 

 De acordo com ela, a pandemia acabou 
levando as pessoas a refletirem mais sobre o corpo e a 
saúde, o que ajudou também a aumentar a procura por 
emagrecimento e procedimentos estéticos. “Com mais 
tempo em casa, comendo mais, treinando menos, as 
pessoas observaram também mais o corpo, ganharam 
um pouco mais de peso. Depois de um tempo, do início 
da pandemia, tivemos um crescimento na procura pelo 
atendimento, porque perceberam que a saúde e o 
bem-estar precisam caminhar juntos. Hoje, não só são 
as mulheres que procura a nossa clínica, 30% do nosso 
atendimento são de homens”, analisou. 

Mudança de estação traz bons
ventos para a economia
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Setor de beleza e estética apresenta aumento na procura de procedimentos faciais,
mais indicados entre o outono e a primavera

ECONOMIA

Priscila, franqueada da Emagresee, conta que procedimentos faciais
são mais procurados no outono e inverno



 ara quem trabalha no segmento de roupas, 
calçados e acessórios, a nova estação traz mudanças no 
estilo de vestir, então, é hora de renovar o guarda-roupa e 
dar aquele “up” no visual. Para a Adriana Gonzales, dona da 
Maison, as novas coleções que chegam cheias de novidades 
são sempre sinônimo de boas expectativas de vendas. “As 
nossas clientes já ficam ansiosas esperando os lançamentos 
e sempre registramos pelo menos 20% a mais nas vendas 
nesse início de mudança de estação”, comentou. 
 Atualmente, com duas lojas, uma no Jardim Amália 
e outra na Vila Santa Cecília, no Shopping 33, a empresária, 
que tem 32 anos de experiência no mercado, acredita que, 
apesar da pandemia, que pegou todos de surpresa, no ano 
passado, este ano, o comércio se preparou para lidar com as 
adversidades. 
 “Precisamos nos adequar, investir mais nas redes 
sociais, trabalhar com delivery, criar mais promoções e 
oferecer um atendimento diferenciado. Deixamos nossas 
clientes mais fixas levarem nossos produtos para 
experimentar em casa, depois, e o que elas não ficam passa 
por um processo de higienização antes de voltar para ser 
exposto”, comentou.
 Adriana disse ainda que agora as vendedoras 
também atendem em casa ou onde a cliente preferir. “Elas 
vão, com horário marcado, levam os produtos, ajudam na 
escolha, dão uma consultoria, facilita o dia a dia, e evita 
aglomeração. E tem sido uma maneira de agradar e mostrar 
a nova coleção”, acrescentou. 

 A lojista aproveitou para dar umas dicas do que 
está em alta na nova estação: muito xadrez, combinações 
de cores, tons terras, florais, o verde e o marrom. “O 
importante é se sentir bem, ousar nos looks, que podem 
ter o couro como uma combinação para surpreender”, 
disse, lembrando que a loja tem seguido todos os 
protocolos de prevenção a Covid-19.

Outono/Inverno também movimenta
setor de vestuário e acessórios
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Adriana, dona da Maison, diz que nova coleção e atendimento personalizado
ajudam a aumentar vendas

ECONOMIA



Você está proporcionando boas
experiências para seus clientes?

M
 esmo com todo o impacto causado pela pandemia da 
Covid-19 no comércio varejista brasileiro, você já deve ter 
percebido que alguns empreendedores conseguiram 
aproveitar as oportunidades do novo momento para crescer 
suas vendas e reinventar seus negócios. Se você é um desses, 
deixo aqui meus parabéns e votos para seguir inovando e 
criando novas experiências a seus clientes. Caso você ainda 
esteja sofrendo com vendas menores desde 2020, preste 
atenção em algumas possibilidades de inovação que irão 
fidelizar seus clientes e torná-los seus principais defensores e 
promotores.
 Em primeiro lugar é preciso que você retire os atritos 
entre seu negócio e os clientes. Mas o que é atrito? Respondo, 
atrito é a diferença entre “como as coisas são” e “como 
deveriam ser”. Os atritos são obstáculos que nos impedem de 
sermos quem queremos ser ou de fazermos o que queremos 
fazer! Falando em seu negócio, atritos são definições que você 
faz que não geram valor para o cliente e, pior ainda, criam 
tarefas adicionais que tornam o processo de compra mais 
lento. 
 Por exemplo, imagine um cliente que entra numa 
farmácia, pega o produto que deseja (que está logo na entrada 
da loja) e se dirige ao caixa para pagar, porém, lá chegando 
recebe a instrução de que precisa ir até o final da loja para 
registrar a venda com outro profissional para que, então, 
retorne ao caixa para pagar. Eu já vivi isso algumas vezes e 
você? Reflita se já passou por processos assim. Quantas 
vendas não foram perdidas por atritos dessa natureza?
 Vivemos uma era onde clientes querem facilidade, 
conveniência e comodidade. Portanto, o primeiro passo para 
criar uma boa experiência para seus clientes é retirar o atrito 
entre eles e o seu negócio. Depois, pense em como você se 
conecta com seus clientes. Você os conhece? Sabe quais são 
seus hábitos de consumo? É mandatório conectar de maneira 
efetiva com seus clientes e transformá-los em fãs de seu 
negócio e, ainda, tentar transformar seus concorrentes em 
parceiros! Parece absurdo? Mas não é. Imagine que você e seu 
concorrente são duas formiguinhas disputando um espaço do 
tamanho do gramado do Maracanã.

O foco não é brigar pelo mesmo espaço, mas sim, como 
fazer parcerias para brigar por mais espaço para todos.  
 Atualmente, ter um perfil no Instagram é algo 
simples, barato e que, com criatividade e inovação pode 
promover seus negócios e criar uma comunidade de 
pessoas que não apenas seguirão seu perfil, mas irão 
promover seus produtos e ofertas. Para isso, seja criativo(a) 
com suas redes sociais!
 O terceiro passo envolve a criação de 
experiências humanizadas para seus clientes. Ninguém 
aguenta mais mensagens padrão ou procedimentos que são 
assim porque “são assim e pronto”. Cada cliente tem uma 
necessidade, tem uma perspectiva diferente e isso deve ser 
visto como algo bom. Conheça seus clientes e ofereça a 
eles soluções ou produtos personalizados. Especialmente 
quando seu cliente retorna a sua loja com algum problema, 
escute-o e trate-o com muito carinho e atenção, pois assim 
ele voltará sempre e recomendará a outros. Lembre-se que 
negócios são compostos por pessoas e clientes são 
pessoas, como eu e você. São pessoas atendendo pessoas! 
Quantas vezes você foi tão bem atendido(a) numa loja que 
saiu feliz e, sem perceber, criou uma relação de grande 
conexão e simpatia pelo estabelecimento? Isso acontece 
mais do que você pode imaginar!
 Finalmente, o último passo é inovar! Inove 
sempre, colete dados e use os dados a favor do seu negócio 
de forma proativa. Quanto mulheres mais compram seus 
produtos? E os homens? Que produtos são mais 
procurados por jovens entre 18 a 25 anos? E pelos clientes 
com mais de 50? Colete informações de seus clientes e os 
coloque no ponto central de seus processos. Para criar boas 
experiências para seus clientes, você não precisa de 
grandes investimentos, mas sim e priorizar as pessoas. 
Retire o atrito, se conecte com seu público e a comunidade 
onde seu negócio está inserido, humanize as experiências e 
inove sempre usando os dados a seu favor! 

Por Glauter Jannuzzi

COLUNISTA CONVIDADO

*Glauter Jannuzzi é líder da Comunidade dos Profissionais Mais Valiosos da Microsoft na América Latina. 
Empreendedor social, escritor best-seller, autor dos livros DisrupTalks, Espirito de Startup e O Poder do 
PeopleChain, Professor, Mestre e Mentor. Fundou a ONG Atitude Infinita em 2017 com a missão de conectar 
jovens estudantes e profissionais através de mentorias. É cofundador do Flirtar, startup do Vale do Silício e o 
primeiro app de Realiadade Aumentada para conectar pessoas.
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 m 2021, é impossível falar de empreendedorismo, sem mencionar tecnologia e inovação, não é mesmo? Para trazer 
os temas mais relevantes sobre o universo tecnológico voltado ao setor empresarial, apresentamos a coluna Zona X. 
Estaremos juntos mensalmente, discutindo assuntos como conectividade, cultura digital, ciência de dados, soluções 
inovadoras, tendências de mercado, eventos voltados à inovação e muito mais. A ideia da coluna Zona X é apresentar ideias 
e ferramentas facilmente aplicáveis ao seu negócio, que podem otimizar os resultados da sua empresa.
 A última Pesquisa de Inovação (PINTEC), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
apontou que apenas 33, 6% entre 116.962 empresas com dez colaboradores ou mais, investiram em inovação, seja em 
produtos, ou em processos. O brasileiro é empreendedor e criativo por natureza, mas ainda temos muito a avançar no 
quesito inovação corporativa.

 Ainda de acordo com a Pesquisa de Inovação do 
IBGE, algumas das empresas que investiram em inovação, 
contaram com o apoio do Governo Federal em itens como: 
Incentivo fiscal para Pesquisa e Desenvolvimento e para a 
Lei da Informática; Subvenção econômica; Financiamento a 
projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e inovação 
tecnológica (com e sem parceria com universidades ou 
institutos de pesquisa); Financiamento para compra de 
máquinas e equipamentos utilizados para inovar; Bolsas 
oferecidas pelas fundações de amparo à pesquisa e 
RHAE/CNPq para pesquisadores em empresas; Aporte de 
capital de risco; Compras públicas.
 Mas você deve estar se perguntando: como inovar 
sem incentivos do poder público? Inovação empresarial 
pode ir muito além de mega projetos ou sistemas. É preciso 
estar conectado às tendências do mercado, pensando 
sempre no seu nicho de negócio. Hoje em dia, temos o 
privilégio de contar com a informação na palma da nossa 
mão. Também é fundamental ter a criatividade e a expertise 
de saber aproveitar este vasto universo de informações, 
aplicando ao seu modelo empresarial.

 É o exemplo da provedora de internet fibra óptica 
de Volta Redonda Zamix Multiplay, que investe 
periodicamente em inovação e atualização de produto. 
Como a empresa oferece um serviço totalmente voltado à 
tecnologia, seus radares estão sempre voltados às 
novidades e lançamentos do seu nicho de negócio. 
Investimento em pessoal também é uma das formas que a 
diretoria encontrou para inovar processos, já que o 
relacionamento com o cliente se dá através do contato 
interpessoal. A preocupação em formar uma equipe 
engajada e conectada às atualidades também está ligada à 
inovação.
 E você, já pensou em implementar processos de 
inovação na sua empresa? Vamos continuar conversando 
sobre esse tema super relevante para o seu sucesso 
empresarial, que pode revolucionar processos, produtos e 
hábitos. Fique ligado (a) na próxima edição.

Vamos falar de inovação
e tecnologia?

E

Como inovar sem aporte governamental?

Vamos falar de inovação
ZONA X | COLUNISTA CONVIDADO

Por Valéria Barboza
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* Valéria Barboza é jornalista e assessora de Comunicação da Zamix Multiplay



 om o objetivo de diminuir os impactos da pandemia da 
Covid-19 para o grupo das micro e pequenas empresas e 
Microempreendedores Individuais (MEI), o Comitê Gestor do 
Simples Nacional (CGSN) aprovou em março, a prorrogação do 
prazo para pagamento dos tributos federais, estaduais e nacionais 
para quem está enquadrado no Simples Nacional. A medida pode 
beneficiar 17.353.994 contribuintes. As medidas citadas estão 
incluídas na Resolução CGSN 158, de 24 de março de 2021, e 
serão publicadas no Diário Oficial da União. Confira como fica:

C

Prorrogado prazo para pagamento de
tributos do Simples Nacional

  crise e todo o contexto de pandemia levaram à 
implantação do isolamento social e ao afastamento das 
pessoas de muitas atividades econômicas. Com isso, as 
dificuldades para o comércio foram inevitáveis. Para trazer 
algum tipo de socorro, o governo implantou medidas como a 
Medida Provisória 1.028/21, que dispensa instituições 
bancárias da exigência de uma série de documentos para 
contratar ou renegociar empréstimos. 
 A medida é uma reedição da versão de 2020, mas 
com a diferença que permite a redução de burocracia 
também em relação a bancos privados e não apenas bancos 
públicos, como era o caso antes. "Sem dúvidas, essa nova 
ação do governo deve facilitar o acesso ao crédito, uma vez 
que temos um problema sério de acesso para as micro e 
pequenas empresas", acredita Marcelo Godke, especialista 
em Direito de Contratos.
 Como a nova regra traz uma flexibilização para a 
obtenção de empréstimo, é válido recorrer a ele, mas sem 
perder de vista os cuidados necessários em qualquer 
operação contratual bancária. 

 "Não há restrições específicas na MP, porque ela 
realmente apenas reduz o número de documentos 
exigidos que, muitas vezes, são difíceis de serem obtidos 
por uma empresa de pequeno porte e isso facilita o 
acesso, mas é preciso cautela para não se endividar 
demais e ter uma margem de planejamento para 
conseguir pagar depois, evitando a ida para cadastros de 
devedores", orienta ele.
 Conforme o artigo 1º, inciso VI, do atual texto da 
MP, que é válido até 30 de junho de 2021, os tomadores 
de crédito ficam dispensados de apresentar, por exemplo, 
a Certidão Negativa de Débito (CND). E, de acordo com o 
IX do mesmo artigo, os bancos não precisam exigir uma 
consulta prévia ao Cadin (Cadastro Informativo de Crédito 
não Quitado). "O país já tem um problema sério de crédito 
das micro e pequenas empresas no Brasil por não existir 
dinheiro suficiente em caixa e isso piorou agora na 
pandemia. A ideia é reduzir realmente a burocracia para 
ter esse acesso facilitado para as empresas", destaca 
Marcelo Godke.

Nova medida do governo facilita
acesso ao crédito

A
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 á 25 anos no bairro Santo Agostinho, a loja Destra Roupas, especializada em vestuário infantil e para gestantes, se 
tornou uma referência nesse segmento em Volta Redonda. A empresa também mostra a força do comércio de bairros como 
o Santo Agostinho, que tem mais de 300 estabelecimentos comerciais e uma população estimada em 25 mil moradores, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além do Centro, Vila, Aterrado e do Retiro, ele é a 
quinta principal área comercial de Volta Redonda, formada, em sua maioria, por micro e pequena empresas. 
 Para o empresário Fabiano Soares, proprietário da Destra Roupas, um dos fatores para esse crescimento econômico 
dos bairros está na proximidade com os consumidores. A loja, além de vender roupas e calçados infantis, tem fabricação 
própria para enxoval para bebê, cama, mesa, banho e bordados em geral. Ele conta que a empresa começou com os pais, que 
após receberem um primo que trabalhava com enxoval se inspiraram e passaram a trabalhar com o produto também. 
 Segundo ele, ano após ano, o negócio foi crescendo, se desenvolvendo e hoje são dez funcionários trabalhando 
para que a loja seja referência no segmento, não só no bairro como em toda a região, recebendo consumidores de diversas 
cidades. Hoje, a empresa, com mais de duas décadas no mercado, também faz atendimento online pelas redes sociais, o que 
tem ajudado a aumentar as vendas. A revista O LOJISTA foi conhecer um pouco mais dessa história de sucesso. 

Destra Roupas é loja referência em linha
infantil há 25 anos no Santo Agostinho
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Fabiano, hoje, administra a loja fundada pelos pais, no bairro Santo Agostinho
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O LOJISTA: Como foi o início da trajetória da Destra 
Roupas?

Fabiano Soares: Meu pai aposentou da CSN (Companhia 
Siderúrgica Nacional) e começou a pegar enxoval para 
vender com um primo que veio de Minas Gerais. Isso foi 
dando certo, gerando lucro e ele foi para o próximo passo. 
Comprou uma máquina de costura e começou a fabricar 
colcha. Depois, abriu uma loja, que era menor, mas nesse 
mesmo espaço aqui no Santo Agostinho, e passou a 
trabalhar também com aviamentos. Vendeu fita, linha e 
continuou fabricando as colchas e ampliando para venda 
de roupas para bebês. Nesse ritmo, ele foi crescendo até 
chegarmos ao que trabalhamos hoje, roupas, calçados, 
fabricação própria de enxoval, cama, mesa, banho e 
bordados.

O LOJISTA: Quais foram os principais desafios 
enfrentados ao longo dos anos?

Fabiano Soares: Enfrentamos desafios diversos. No 
começo, teve a questão da mudança da moeda. A cada dia 
era um preço novo, o que deixava bastante difícil. Até 
alguns desafios atuais, como a pandemia, que deixou tudo 
muito complicado. Por exemplo, a entrega das 
mercadorias, que tivemos que fazer algumas adaptações, 
e tivemos também um aumento da inadimplência e 
precisamos ser mais flexiveis nessa questão, inclusive, 
entendendo a dificuldade do momento também dos 
nossos clientes.

O LOJISTA: Como é a experiência de trabalhar com 
crediário?

Fabiano: O pessoal do bairro mesmo, a maioria utiliza 
crediário. Nos últimos tempos, até diminuiu um pouco 
com o crescimento do cartão e agora a chegada do PIX, 
mas ainda é nosso principal meio de venda. É muito 
importante porque ajuda a manter o cliente na loja. Todo 
mês, o cliente está aqui na loja para acertar e acaba vendo 
mais alguma coisa, sempre comprando conosco. O 
crediário aproxima o cliente da loja física, diferente de 
quando se vende no cartão. Ele paga uma fatura à 
distância e só volta se tiver algo para comprar.

O LOJISTA: Qual é o diferencial da loja?

Fabiano: O cliente tem um material personalizado aqui. O 
que ele deseja fazer, seja com cor, o bordado, 
conseguimos entregar exatamente aquilo que deseja. A 
produção personalizada é a nossa marca principal. Para 
pronta-entrega, trabalhamos com as melhores marcas 
também, o que mostra ao consumidor nossa exigência 
com a qualidade e uma grande variedade.

O LOJISTA: Como você vê as vantagens de ter um 
comércio de bairro?

Fabiano: Acho que o conforto é bem melhor. Indo até o 
Centro comercial, é difícil até a questão de encontrar vaga, 
locomoção. Essa logística é complicada. Aqui conseguimos 
manter um contato maior com o cliente também. Eles 
sabem que a qualidade e excelência dos produtos não são 
diferentes de outros lugares. Isso valoriza o nosso trabalho. 
Eu mesmo, muitas vezes, prefiro resolver as coisas no 
bairro ao invés do Centro, porque otimiza o tempo. 

O LOJISTA: Como você analisa a força do comércio de 
bairro em Volta Redonda?

Fabiano: Nos últimos anos, temos observado bastante a 
força que o comércio de bairro está ganhando. Acho que a 
pandemia freou um pouco um maior desenvolvimento, mas 
percebemos, sim, um avanço, que temos muita esperança 
de ser retomado, depois que tudo isso passar. Muitas 
marcas grandes estão enxergando os comércios de menor 
porte. Isso nos fortaleceu. Ficou mais fácil de trabalhar com 
as marcas de maior qualidade. A pandemia também nos fez 
enxergar onde precisamos melhorar, novas ferramentas 
para interagir com nossos clientes. Mantemos nosso 
otimismo e nossa esperança em dias melhores.

O LOJISTA: Qual a importância da CDL-VR para você?

Fabiano: Como trabalhamos com crediário, é 
extremamente importante com a questão do SPC Brasil. 
Nos ajuda muito nessa parte. Participamos dos eventos 
também, o que fortalece muito o contato com outros 
empresários, trazendo uma ótima troca de ideias, além de 
outros benefícios.
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JURÍDICO

  Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vem estabelecendo um marco na relação e no tratamento das informações 
entre empresas e consumidores, além das relações trabalhistas. Essa mudança tem gerado ainda uma série de dúvidas. O 
especialista em proteção de dados, Fábio Pereira, dá algumas dicas sobre os impactos que a chamada “LGPD” vem trazendo 
de mudança. A lei 13.709, sancionada em 2018, já está em vigor, confira alguns pontos da lei. 

Direitos dos titulares 

Os titulares passam a ter direito de receber informações 
transparentes sobre a forma com as quais seus dados 
estão sendo tratados. Pode ser que a instituição precise do 
consentimento para utilizar as informações. O usuário 
poderá revogá-lo quando desejar, e solicitar a eliminação 
do que foi armazenado previamente. 

Punições

Caso a empresa não cumpra as regras, a lei prevê uma série 
de sanções, como medidas corretivas e multas de até 2% 
do faturamento, com limite de R$ 50 milhões. A suspensão 
ou proibição das atividades ligadas ao tratamento de 
dados também passa a ser permitida em casos de maior 
gravidade. No entanto, de acordo com o que prevê a lei do 
Regime Jurídico Emergencial, criada em meio à pandemia, 
a aplicação das sanções só começa a ser válida no dia 1º de 
agosto de 2021.

Confirmação e acesso aos dados

Traz a obrigação de responder imediatamente aos pedidos 
de titulares à confirmação do tratamento e acesso a dados 
e, em 15 dias, fornecer declaração completa da 
necessidade de obtenção de dados e da finalidade para as 
quais serão utilizados.

Canais de contato com as empresas

Para garantir o direito exigidos por lei, as empresas devem 
dar prioridade para a manutenção de canais transparentes 
de contato com usuários para atender às suas demandas, 
assim como as da Agência Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD). As medidas valem para redes sociais, sites de 
internet, setor de varejo, setor de saúde, bancário, e 
qualquer tipo serviço que colete dados pessoais.

Fiscalização

Para garantir as boas práticas previstas pela lei, o Governo 
vai atuar junto à Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), órgão da administração pública 
responsável por zelar, implementar, fiscalizar e 
implementar sanções ao cumprimento da LGPD em todo o 
território nacional. Serve como canal direto entre as 
empresas e os usuários, registrando queixas e solicitando 
informações para que entendam, de modo simples e 
transparente, como suas informações estão sendo 
utilizadas pelas instituições. 

Dados transferidos para fora do país

Os titulares recebem informações sempre que seus dados 
forem transferidos para fora do Brasil. O 
compartilhamento de informações com outros países é 
permitido desde que ocorra a partir de protocolos seguros, 
mediante o cumprimento de todas as exigências legais e 
na forma do disposto na LGPD.

O que você sabe sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados?

A
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COVID-19
e a saúde gastrointestinal

Por: Paulo Braga
E

 m dezembro de 2019, foi descoberto na cidade de 
Wuhan na China um novo tipo de Coronavirus, que era 
responsável por uma doença desconhecida até então, que ficou 
sendo chamada de COVID 19 (Corona Virus Disease 19). A 
princípio, pensava-se que era uma síndrome respiratória, uma 
espécie de gripe, porém, com o passar dos dias foi visto que era 
uma doença com potencial de acometimento de vários órgãos 
do corpo humano, além das vias respiratórias, o sistema 
cardiovascular, o sistema nervoso, o sistema hematológico, a 
pele e o que iremos falar nesse artigo, o sistema digestivo.
 Hoje, já se sabe que o trato gastrintestinal pode ser 
muito influenciado pela doença, causando sintomas específicos 
como diarreia, dor abdominal, náusea e vômito, além de 
alterações laboratoriais, principalmente de enzimas do fígado.
Alguns estudos já realizados evidenciaram que a COVID 19 
pode-se iniciar com sintomas gastrointestinais inespecíficos, 
como uma dor abdominal, diarreia, náuseas, e muito 
frequentemente a perda do apetite. Já foi levantada a hipótese 
de que pacientes que iniciam a doença com esses sintomas 
teriam uma evolução mais grave, porém, não foi confirmado, 
pois não sabe se isso seria devido às pessoas que apresentaram 
somente sintomas gastrointestinais demoravam mais a procurar 
serviços de saúde e, com isso, a doença era diagnosticada mais 
tardiamente, ou se era realmente um tipo de acometimento 
mais grave.
 Outros sintomas gastrointestinais também podem ser 
ocasionados devido a grande quantidade de medicamentos que 
os pacientes com Covid-19 fazem uso, prescritos pelos 
médicos, ou pior, com automedicação. Antiparasitários, 
antibióticos, corticóides, anticoagulantes, antimaláricos, 
polivitamínicos, e por ai vai... Isso tudo é química e se não for 
bem prescrito e acompanhado por um profissional de saúde 
pode gerar alterações no trato digestivo.
 No dia a dia do gastroenterologista, buscamos associar 
os sintomas digestivos suspeitos de Covid-19 a outros sinais ou 
sintomas, não devendo ser criado um pandemônio dentro da 
pandemia, pois, na maioria das vezes, a diarreia, as náuseas, 
vômitos e dores abdominais, ainda continuam sendo causadas 
por outros fatores que não o coronavírus.
 De qualquer forma, fica o alerta, na presença de 
sintomas gastrointestinais “novos”, ou seja, que não são 
recorrentes no dia a dia, procure um gastroenterologista para 
uma melhor avaliação. Continuem protegendo-se, utilizando 
máscara, higienizando-se, evitando aglomerações, mantendo 
hábitos saudáveis, que em breve, estaremos livres desse vírus.
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 m ano após ser decretada a pandemia da Covid-19, vivemos um dos momentos mais difíceis no enfrentamento à 
doença. As últimas semanas em março, foram de crescimento significativo de casos positivos. É fundamental que você 
continue fazendo a sua parte e redobre os cuidados. Mesmo quem já teve Covid-19 ou foi vacinado precisa seguir o 
protocolo de saúde. Além dos casos de reinfecção, é possível que as pessoas que já têm imunidade contra a doença ajam 
como transmissores. Não podemos baixar a guarda, por isso, preparamos algumas dicas. Confira:

Em caso de suspeita da doença
Se apresentar sintomas gripais aliados à febre, dor de garganta e falta de ar, a Unimed Volta Redonda disponibiliza o 
Atendimento Online, uma consulta por videochamada direto com o médico. Envie uma mensagem para o WhatsApp (24) 
99255-7556 e siga as instruções. O serviço está disponível das 8h às 20h, para clientes Unimed Volta Redonda, particular 
e outros convênios. A Cooperativa criou ainda uma Unidade de Apoio Especial, anexo ao Hospital, para atendimento 
exclusivo a pacientes com sintomas da Covid-19, além de um Posto de Coleta para os exames de coronavírus. 
Atendimento ágil e eficaz para aqueles que mais precisam, e segurança para quem utiliza o Hospital.

U

COVID-19
A LUTA CONTINUA

Transmissão
• Acontece no contato de olhos, nariz e 
boca com secreções ou superfícies 

Prevenção
• Lave as mãos constantemente com água e sabão ou álcool 70%. 

• Use máscara corretamente: cobrindo boca e nariz. 

• Não leve a mão aos olhos, nariz ou boca. 

• Em caso de tosse ou espirro, cubra o nariz e a boca com um lenço 
de papel ou com a parte interna do braço. 

• Mantenha os ambientes bem ventilados e higienize as 
superfícies. 

• Não compartilhe objetos pessoais. 

• Fique em casa o máximo possível. 

• Se precisar sair, mantenha uma distância de 1,5m das pessoas.

2 M
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