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CDL-VR oferece consulta em marketing
de graça para associados

 s associados da CDL-VR (Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Volta Redonda) agora contam com mais um 

serviço, a Consulta em Marketing, que será sem custo. O 

objetivo é ajudar as empresas a avaliarem as ações de 

divulgação para fortalecimento da marca junto ao seu 

público-alvo, além de orientar sobre a importância de se 

investir nas ferramentas necessárias para ampliar a 

visibilidade e, como resultado, ter um aumento nas 

vendas. O empresário terá direito a uma hora de 

consulta, passando por uma avaliação com um 

profissional especializado em Comunicação e Marketing. 

O atendimento será realizado na sede da CDL-VR, no 

Aterrado, com agendamento prévio pelo telefone 

3344-8050. As vagas são limitadas.

 O projeto foi pensado, segundo o presidente 

Gilson de Castro, para dar um suporte aos associados 

neste momento em que a internet vem sendo a principal 

aliada das empresas, com o crescimento das vendas 

online. Para ele, é fundamental que as empresas possam 

ter uma noção sobre marketing, principalmente, o 

marketing digital. 

 “Temos visto como as redes sociais, aplicativos, sites 

e outras ferramentas para venda online vêm se tornando cada 

vez mais importantes, mas sabemos que não é uma tarefa fácil 

desenvolver sozinho ações para abastecer essas plataformas, 

então, buscamos criar um projeto que é o primeiro passo para 

que os comerciantes, principalmente, os pequenos e 

microempresários, possam buscar informações e aperfeiçoar 

esse atendimento ao cliente, se adaptando a essa nova 

relação de consumo”, acrescentou.

 Aline Lima, diretora-executiva da MAP Publicidade, 

empresa que vai prestar o serviço, falou sobre a importância 

de se pensar em uma série de definições e conceitos para 

realizar o planejamento de uma empresa para quem quer 

empreender. “Na hora de criar as campanhas e peças de 

marketing, você deve ter sempre em mente que há um público 

que se deseja atingir. E esse será o primeiro assunto 

conversado nessa consulta, pois essa é uma das premissas 

mais importantes: falar com o público correto. Por isso 

falaremos das estratégias dos 4 Ps do marketing, importância 

de construir Persona, posicionamento do negócio e funil de 

vendas”, explicou.

O
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 eguimos mais um mês buscando o equilíbrio para 

manter nossas lojas abertas, preservar vidas e empregos, 

com a esperança de dias melhores e que essa pandemia 

passe logo. Nunca vivemos um período tão difícil, mas é 

preciso que todos os dias façamos uma corrente de 

positividade para não desistirmos da luta. Não basta só 

termos a consciência de que é extremamente necessário 

cumprir as medidas preventivas, como também analisar e 

mudar, quando for preciso, os processos de vendas, 

atendimentos e inovação dos nossos negócios. Rever 

processos faz parte do jogo! O cenário muda a cada dia e 

pensar em como pode ser o dia seguinte pode ser o ponto 

crucial para o sucesso de se manter de pé. Não dá mais para 

pensar só a médio e longo prazo, precisamos ter ações para 

amanhã.

 Muito antes da pandemia, já falávamos sobre como 

a internet vinha sendo uma ferramenta vital para quem 

trabalha com varejo e serviço. Não ter um sistema integrado 

de vendas físico e online era estar fadado ao fracasso, num 

prazo médio de cinco anos. Com a pandemia, esse prazo 

acabou. Ele é agora. Sim, precisamos estar nas redes sociais, 

nos aplicativos, ter opção de entrega e ampliar a forma de se 

comunicar com o cliente. Em todas as nossas edições da 

revista o LOJISTA, nas nossas redes sociais, no nosso site ou 

por email marketing, levamos informações a vocês que 

podem ajuda-los a encontrar um caminho para se 

fortalecerem nessa nova relação de consumo. Seja visto! E a 

melhor maneira é no mundo virtual. 

 Amigos, lojistas, prestadores de serviços, todos os 

dias, a CDL tem trabalhado em busca de parcerias, projetos 

e ações que possam contribuir para melhorar esse cenário 

e capacitá-los para enfrentar esse novo mundo. Estamos 

sempre de portas abertas, seja na nossa sede ou pelos 

nossos canais de atendimento. Sejam sempre bem-vindos 

para tirar dúvidas, sugerir ações ou contribuir com 

propostas que possam ser discutidas junto ao Poder 

Público. Somos um só time.

 Neste mês de maio, já é hora de pensar as vendas 

de junho, com o Dia dos Namorados, e já preparamos várias 

reportagens especiais para vocês sobre o tema nesta 

edição. Temos exemplos de comerciantes que estão se 

movimentando e transformando o seu negócio e que 

servem de inspiração. Dicas também de profissionais 

qualificados para ajuda-los. Com horário reduzido ou não, 

lembre-se que o delivery e a retirada na loja, em sistema 

drive-thru, continuam permitidos. Então, sua loja tem hora 

para abrir ao público, mas pode continuar produzindo fora 

desse horário, respeitando as horas trabalhadas conforme 

a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e a Conveção 

Coletiva de Trabalho. Neste momento, precisamos ser 

produtivos, com planejamento, inovação e agregar serviço 

ao que fazemos.

 Desejo um mês melhor a todos, que tenhamos 

boas notícias, com a redução de casos da Covid-19, boas 

vendas e boa leitura.

Rever processos
faz parte do jogo
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  Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda 
(CDL-VR) firmou mais um convênio importante para os 
associados da entidade. Agora, as empresas vão poder 
comprar a vacina quadrivalente, a mais completa contra a 
gripe H1N1, com desconto, nas redes das drogarias 
Moderna e Retiro. Cada vacina vai custar R$ 85,00, valor 
bem abaixo do praticado no mercado, para as empresas 
associadas a CDL-VR. Pelo convênio, poderão se vacinar 
tanto os comerciantes como seus colaboradores e 
familiares, que ainda não foram vacinados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
 O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, 
explicou que seguiu o exemplo da CDL de Balneário  
Camboriú, em Santa Catarina, que vem dando certo e 
procurou implementar o mesmo sistema em Volta 
Redonda. Segundo ele, neste período do ano, muitos 
trabalhadores e os próprios microempresários estão fora 
do grupo prioritário da campanha do SUS. Gilson ressaltou 
ainda que neste período do Outono e a chegada do Inverno, 
em junho, aumentam os casos de síndromes gripais, 
sobrecarregando o atendimento de emergência dos 
hospitais, tanto público quanto privado. 

 “Ajudar a vacinar contra a H1N1 também é uma 
forma de proteger contra a gripe comum, mas também de 
reforçar o organismo, principalmente durante a pandemia da 
Covid-19, evitando uma sobrecarga do atendimento 
hospitalar para resfriados e gripes. Esse convênio vai ajudar 
quem não pode se vacinar pelo SUS, porque não faz parte do 
grupo de risco, a ter acesso por um valor praticamente de 
custo do imunizante. Estamos abertos para outras parcerias 
com empresas associadas que desejarem oferecerem a 
vacina neste valor”, acrescentou.
 Para adquirir a vacina com o desconto, é preciso 
fazer um agendamento na CDL pelo telefone, 3344-8050. A 
entidade enviará a lista para as drogarias com os nomes 
cadastrados, autorizando o valor de R$ 85,00. Na Drogaria 
Retiro, a vacina é do laboratório GSK e, na Moderna, o 
laboratório é Abbott.

CDL-VR firma convênio com farmácias
para desconto em vacinas para H1N1

A
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DIA LIVRE DE IMPOSTOS:
AÇÕES VÃO MOBILIZAR COMÉRCIO
NO DIA 27/05

N
 o dia 27/05, em todo o país será realizado o Dia Livre 
de Impostos (DLI), criado para manifestar a insatisfação com a 
alta carga tributária do Brasil. Neste dia, as empresas que 
aderirem à campanha, vão comercializar produtos isentos de 
impostos, arcando com esses tributos mesmos com as taxas 
descontadas dos consumidores. 
 “As empresas não estarão isentas de recolher os 
impostos, porém os consumidores terão os valores 
descontados em suas compras. O Brasil tem uma das maiores 
cargas tributárias do mundo, o que limita o poder de consumo, 
atrasa o desenvolvimento econômico e ainda dificulta a 
geração de emprego. Nós, da CDL Jovem de Volta Redonda, 
buscamos a divulgação da campanha para que cada vez mais 
pessoas tenham consciência desta carga tributária abusiva”, 
afirmou o presidente da CDL Jovem, Leandro Noel.
 Para esse ano, com o apoio da Diretoria Executiva, e 
de forma inédita, a campanha será realizada para delivery, com 
o objetivo de evitar aglomeração por conta da pandemia. 
“Escolhemos essa opção para movimentarmos o comércio de 
forma segura, evitando filas ou aglomerações. Devido à 
pandemia da Covid-19, ainda estamos estudando uma forma 
segura de ter a presença do mascote da campanha, o 
Impostossauro, nosso Dinossauro, que fez tanto sucesso em 
outros anos, mas de qualquer forma ele estará presente na 
nossa campanha digital. Só acompanhar a CDL de Volta 
Redonda nas redes sociais para ver o que o Impostossauro vai 
aprontar”, comentou Leandro.
 Ele lembrou ainda que a carga tributária brasileira 
representa cerca de 32% do PIB (Produto Interno Bruto) — 
soma de todos bens produzidos em território nacional. A 
campanha do DLI, segundo a CDL, além de protestar, é 
também uma forma de reivindicar urgência na realização da 
reforma tributária no país. “Se somarmos todos os impostos 
pagos em um ano, é como se todo o dinheiro movimentado em 
quatro ou cinco meses fosse destinado exclusivamente ao 
pagamento de impostos. Quem paga essa conta, o consumidor 
final, muitas vezes nem sabe que é ele quem está pagando 
esses impostos. Por isso, o DLI é uma das ações mais 
importantes da CDL Jovem”, afirmou Noel.
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CONTÁBIL

Prorrogado prazo para pagamento dos
tributos apurados no Simples Nacional 

E
 m função dos impactos da pandemia da Covid-19, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou a resolução 
CGSN 158/2021, que prorroga o prazo para pagamento dos tributos apurados no Simples Nacional (federal, estadual e 
municipal), incluindo o Microempreendedor Individual (MEI). A prorrogação permite ainda o pagamento em até duas parcelas 
mensais, iguais e sucessivas.
Segundo o Governo Federal, as prorrogações não implicam direito à restituição ou compensação de quantias eventualmente 
já recolhidas. Já o período de apuração (PA) 02/2021, vencido em 22/03/2021, está com a data de vencimento mantida. Os 
sistemas PGDAS-D, Emissão de DAS Avulso, PGMEI e APP MEI estão sendo adaptados aos novos vencimentos. Em relação ao 
MEI, a geração da guia do período de apuração a partir de 03/2021 permanecerá indisponível até a conclusão dos ajustes.

A prorrogação será realizada da seguinte forma:

Período de Apuração (PA)

03/2021
04/2021
05/2021

Vencimento Original

20/04/2021
20/05/2021
21/06/2021

Vencimento Prorrogado

Quota 2
20/08/2021
20/10/2021
20/12/2021

Quota 1
20/07/2021
20/09/2021
22/11/2021

Fonte: Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional 



  empresário Celso Oppelt Júnior, em 2015, 

sentiu a necessidade de investir em algo diferente, além do 

que já vinha sendo trabalhado na cidade de Volta 

Redonda. Foi a partir disso que, após muita pesquisa, 

escolheu trabalhar com ciclismo. Ele, o pai e o irmão 

criaram a The Biker Shop, loja exclusivamente online, 

nesse primeiro momento, e que vendia variedades de itens 

para bicicletas e ciclistas.

 Com a experiência adquirida ao longo do tempo, 

em 2019, eles resolveram inaugurar a loja física, no bairro 

Voldac e passaram a revender bicicletas também. “Fomos 

aprendendo o que o nosso mercado procurava e fomos 

buscando cada vez mais itens para atendê-los de uma 

maneira personalizada. Nossa demanda regionalmente 

também foi aumentando e, cada vez mais, estávamos mais 

conhecidos pelos ciclistas por ter bons componentes para 

bikes. Após uma avaliação minuciosa, inauguramos a loja 

física e hoje trabalhamos com grandes marcas do 

mercado, com exclusividade, como a suíça, Scott; e da 

Sense Bikes, uma indústria nacional de alto padrão em 

bikes”, contou.

 Em 2020, a empresa viu o negócio decolar. Com a 

pandemia, as pessoas sentiram a necessidade de cuidar da 

saúde, levando uma vida saudável, incluindo a prática de 

exercícios físicos na rotina. Os esportes praticados ao ar 

livre, em especial o ciclismo, tiveram um aumento 

significativo, principalmente, porque possibilitam uma 

atividade com maior distanciamento social, contribuindo 

para a procura de equipamentos, acessórios e bicicletas, 

por exemplo.  Dados da Associação Brasileira do Setor de 

Bicicletas (Aliança Bike) indicam que no ano passado, o 

aumento nas vendas foi de 50%, em relação ao ano de 

2019.

 A The Biker Shop é prova disso. Segundo Celso, 

as distribuidoras, inclusive, tiveram dificuldade de realizar 

as entregas. “Em meados de 2020, na época em que 

estourou a pandemia, o aumento da demanda foi algo 

absurdo, tínhamos fila de espera de clientes que queriam 

comprar bikes. As distribuidoras não tinham produtos 

para entregar e cada vez mais o mercado ficando 

desabastecido e com uma alta demanda. Ao passar do 

tempo, a demanda retraiu e alguns itens voltaram ao 

estoque, porém, com aumento em seu custo devido à alta 

do dólar”, afirmou.

 Segundo ele, outros itens como bikes de entrada, as 

mais procuradas nesse período, ainda continuam em falta 

devido à sobrecarga nas indústrias do setor que não 

conseguiram acompanhar o alto interesse pelo produto, além 

dos trâmites internacionais para importação, que contribuem 

para a demora da fabricação. “Para se ter uma noção, o lead 

time das peças Shimano, do Japão, antes da pandemia era em 

média 90 dias, hoje temos informações que o prazo está em 

400 dias. Mesmo sendo itens importados, a indústria nacional 

depende deles para a montagem das bicicletas, o que acaba 

acarretando numa escassez de alguns produtos”, 

complementou o empresário.

 Apesar desse obstáculo, a expectativa é que o 

aumento não pare em 2021, muito pelo contrário, de que 

continue a render bons frutos no mercado do ciclismo. “Deve 

continuar aquecido pelos próximos anos, pois o ciclismo é um 

esporte viciante e só traz benefícios à saúde, então, a grande 

maioria das pessoas, que ingressaram no esporte a partir do 

ano passado, tende a continuar na prática e incentivando 

outras pessoas”, disse Celso.

The Biker registrou aumento nas vendas 
com mais adeptos de atividades ao ar livre

ECONOMIA

O

A The Biker, na Voldac, nasceu virtual, mas hoje agrega os dois atendimentos
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Economia/ciclismo em alta usando a internet,
empresa conquistou mercado nacional

 Celso Oppelt Júnior, dono da The Biker, destacou como a 

internet e as ferramentas para a venda digital ajudaram a empresa 

a conquistar o mercado nacional nesses seis anos. Com a 

experiência de ter nascido já nesse ambiente de e-commerce, a 

empresa conseguiu unir os dois espaços para vender ainda mais, 

reforçando a importância de quem deseja se manter competitivo 

nesse novo mundo dos negócios. Ele falou sobre como as redes 

sociais e as formas de venda online têm sido primordiais, 

especialmente, para eles que começaram no ambiente virtual. 

 “Somos muito presentes nas redes sociais. Além disso, 

temos anúncios no Google e algumas parcerias que trazem muitos 

benefícios. Também realizamos delivery, com um motoboy aqui 

nas cidades vizinhas e pelos correios e transportadoras, já que 

fazemos entregas para todo o Brasil. Nosso e-commerce é forte, 

foi de onde surgimos, no thebikershop.com.br, além de vender 

pelo Instagram e WhatsApp. Várias frentes que são muito 

produtivas”, explico, reforçando o otimismo para este ano com 

mercado de bicicletas.

 Além de ser competitiva no mercado nacional, a 

empresa também tem preocupação com a responsabilidade 

social. Ela foi uma das parceiras do projeto Conexão Solidária, da 

CDL de Volta Redonda, que doou para a obra da unidade de 

atendimento a pacientes graves com Covid-19, no campus 

Leonardo Mollica, que vai funcionar ao lado do Hospital Munir 

Rafful, no Retiro. A CDL ajudou a arrecadar R$ 400 mil para a 

construção de 30 novos leitos de UTI/UI, dos quais dez já estavam 

sendo instalados em abril.

O empresário Celso na loja de onde vende para todo país

Maio 2021 | O LOJISTA | 09



10 | O LOJISTA | Maio 2021

De olho no  mercado
52% dos idosos são os principais responsáveis pelo sustento da casa, segundo pesquisa CNDL/SPC Brasil

 pandemia da Covid-19 acarretou uma grande crise econômica que afetou a 
renda dos brasileiros e provocou o aumento do desemprego. Em muitos lares 
brasileiros percebe-se a participação cada vez mais forte dos idosos na renda familiar. 
Levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em 
parceria com a Offer Wise Pesquisas, mostra que 91% dos brasileiros com mais de 60 
anos contribuem financeiramente para o sustento da casa, sendo que 52% são os 
principais responsáveis, um aumento de 9 pontos percentuais em relação a 2018.
 Entre os que continuam trabalhando e já estão aposentados, 71% dos idosos 
mencionaram a complementação da renda como principal motivo, 56% querem se 
sentir produtivos e 50% buscam manter a mente ocupada.
 Para o presidente da CNDL, José César da Costa, não é só a crise econômica 
que explica esses números, mas também uma mudança demográfica e comportamental 
dessa população. “Há muitos casos em que a renda do aposentado é a única maneira 
para sustentar o lar de uma família que perdeu emprego, principalmente nesse 
momento de crise e de aumento do desemprego, mas o aumento da expectativa de vida 
dos brasileiros, o avanço da medicina e suas atitudes nesta fase da vida também são 
fatores importantes. Hoje, os idosos são mais ativos, têm mais autonomia financeira e 
trabalham por mais tempo, seja por necessidade ou porque se sentem dispostos e mais 
felizes desenvolvendo alguma atividade produtiva”, explica.
 De acordo com o levantamento, 46% dos idosos exercem alguma atividade 
profissional, um aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2018. Em média, estes 
idosos pretendem trabalhar até os 74 anos. No entanto, 46% não sabem até que idade 
pretendem trabalhar, uma queda de 15 pontos percentuais em comparação com 2018.

A

Maioria dos idosos relata dificuldade para voltar 
ao mercado de trabalho
 A pesquisa mostra que 35% dos idosos que exercem atividade profissional atuam como autônomos ou profissionais 

liberais, enquanto 19% trabalham de maneira informal (sobretudo nas classes C, D e E) e 15% são servidores públicos.

Apesar de estarem cada vez mais inseridos no mercado de trabalho, 40% dos idosos que exercem atividade profissional 

relataram dificuldade para conseguir uma oportunidade de trabalho, sendo o preconceito com a idade o principal motivo 

identificado (24%).

 “Ainda há muito a ser feito para a quebra de paradigmas e de preconceitos no mercado de trabalho em relação à 

contratação de pessoas mais velhas. O aumento da expectativa de vida faz com que essa parcela da população permaneça por 

mais tempo no mercado de trabalho e muitas vezes volte a exercer alguma atividade profissional mesmo após a aposentadoria. 

A discriminação, com certeza, é uma das maiores barreiras a serem trabalhadas e descontruídas, e cabe às próprias empresas, 

instituições, setores privados e públicos, encontrarem uma melhor forma que valorize o profissional com mais de 60 anos”, 

afirma o presidente da CNDL.

 De acordo com o levantamento, 42% dos idosos estão procurando trabalho, sendo que 16% desejam uma 

oportunidade como autônomo/freelancer e 13% encaram qualquer oportunidade, independentemente do formato.

 A situação de desemprego, falta de oportunidades e insegurança na economia também afeta diretamente os idosos, 

uma vez que 88% dos que estão em busca de emprego afirmaram que não têm sido chamados para entrevistas, e 53% não 

acreditam que conseguirão uma oportunidade de emprego nos próximos 3 meses.

ECONOMIA



INOVAÇÃO E TECNOLOGIA/COLUNISTA CONVIDADO

A Importância dos Dados para a
Tomada de Decisão dos Negócios

E
 xercer o cargo de CEO e estar próximo de como as 
coisas funcionam não é tarefa das mais fáceis, ainda mais para 
uma pessoa ansiosa que adora arriscar e ver resultados. E sei 
que, assim como eu, existem muitos empresários fascinados 
em tomar decisões e analisar suas ações tomando forma e 
deslanchando situações das mais adversas. 
 Assim como em um jogo de futebol, verdadeiro 
vitorioso é quem realiza aquilo que foi estrategicamente 
proposto a fazer. Do gramado para o mundo dos, aquele que 
consegue estabelecer uma boa estratégia e executá-la, 
sempre acaba tendo muito sucesso.
 Infelizmente, em meio a toda minha experiência, 
vejo muitas empresas sem ao menos possuírem uma 
estratégia e, como sempre digo “Se você não sabe para onde 
vai, qualquer caminho serve”, créditos ao gato de “Alice no 
país das maravilhas”.
 Com a evolução de alguns elementos, quero 
enfatizar a necessidade de as empresas abrirem os olhos para 
o mundo dos dados e fazê-las entenderem que não aderir a 
este universo, é estar fora dele e do mercado.
Existem 6 elementos principais que mudam a concepção geral 
do mercado estratégico e de crescimento das empresas:

Pessoas
 Afinal são elas quem compram produtos, tecnologia, 
precisam de consultoria e, mais do que isto, as pessoas 
possuem problema e um negócio precisa existir para sanar 
essas dores. Observe como a Tesla, a Amazon, o Nubank não 
são simplesmente uma fábrica de carros, uma livraria e um 
banco. Analise e entenda como eles, no fim, resolvem 
problemas com interatividade, comodidade, sem burocracia e 
usam a análise de dados como aliada às estratégias.

Dados
 É fundamental saber o que de fato as pessoas 
pensam, gostam, usam ou como se sentem e, para isto tudo 
ser realizado, não podem faltar dados. Cruzamento de dados, 
estrutura e organização para que insights sejam tirados 
desses dados e, se você ainda cisma em pensar que Business 
Intelligence está relacionado APENAS a cruzamento de 
dados do seu faturamento, com seu RH, com seu comercial ou 
com sua área de estoque, sinto em lhe dizer, mas você está 
muito para trás.

Internet
 A internet possibilitou a globalização das 
informações, a materialização dos costumes, dos gostos e das 
preferências de todos em um meio virtual. Através dela, as 
empresas conseguem entender as dores das pessoas e, com 
isso, propor soluções.

Cloud
 A cloud computing é a responsável por acelerar o 
processamento computacional, graças ao seu conceito de 
computação distribuída, com a possibilidade de somar-se 
vários computadores para processar algo, nos capacita a 
processar e gerar insights de trilhões de dados que são 
criados a cada segundo por toda humanidade, por pessoas, 
por máquinas, por robôs, por carros e etc.

API
 As API's são caminhos para termos acessos a dados 
que nos levam a inúmeras possibilidades, onde podemos ver 
nosso faturamento baixo, por exemplo, e plugar em redes 
sociais e perceber através de uma análise de sentimento que 
as pessoas estão insatisfeitas com os produtos. Se sua 
empresa hoje  não possui uma arquitetura escalável (cloud), 
que se pluga em API's externas para cruzar dados com fontes 
internas, você não está tomando as melhores decisões.

IA
 Para se extrair inteligência e começar a entender 
padrões de consumo, padrões que lhe ajudem a maximizar 
seus lucros, a diminuir suas despesas, será necessário 
trabalhar com IA & Machine Learning. O poder dos algoritmos 
de Machine Learning em conjunto com diferentes fontes de 
dados, podem fazer seu negócio sair do zero ao milhão de um 
dia para o outro, o contrário também é uma realidade. 
No fim, muitas pessoas falam “Mas eu tenho uma padaria, não 
preciso disto”.
Então você está me dizendo que não precisa saber através das 
suas câmeras os períodos de pico na padaria e baseado nesse 
padrão que ocorre às terças e quintas, à noite, você não vai 
tomar a decisão de contratar outro padeiro freelancer? Vai 
depender do seu “feeling” para saber se as pessoas estão 
satisfeitas com o atendimento? Vai deixar de correlacionar 
que toda vez que vende um pão na chapa as pessoas tendem a 
comprar um café? Que esta informação que os dados e a IA te 
trouxeram poderiam fazer você aumentar o preço do 
cafezinho e aumentar seu lucro mensal em 10 %?
Realmente se tudo isto não mudou sua mente, o mundo irá 
mudar, da pior maneira possível.
Deixo você com essas reflexões e fico por aqui, disponível para 
te ajudar a tomar as melhores decisões através dos dados.

Caio Amante

Caio Amante é CEO da DateSide, empresa especializada em 
Bancos de Dados e Business Intelligence, com selo de parceria 
Gold da Microsoft
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 á estamos quase na metade do ano e 2021 veio reforçar que a internet é uma ferramenta indispensável para fechar 
bons negócios, sobretudo após a maior crise sanitária que o mundo ainda enfrenta. Muito além da automatização de proces-
sos e da presença da marca no ambiente virtual, é preciso estar atento (a) às tendências do mercado, que está cada vez mais 
competitivo e exigente. Selecionamos algumas dicas para você aproveitar as potencialidades deste poderoso recurso e estar 
conectado à sua clientela de maneira estratégica:

 A estratégia omnichannel, em livre tradução, quer 
dizer ‘todos os canais’. Ou seja: integrar o seu cliente a vários 
canais de atendimento. Ainda que o formato de compras 
virtuais seja uma tendência crescente, há de se considerar 
que muitos consumidores prefiram a experiência de compra 
física. Partindo desta premissa, é necessário que a sua 
estratégia de vendas contemple todos os tipos de público.  
 Um exemplo claro de omnichannel é quando o 
cliente efetua a compra através de um canal virtual, seja pelo 
site, redes sociais ou aplicativo de mensagens, e retira o 
produto na loja física. Desta maneira, você garante a 
liberdade do seu cliente consumir o seu produto de maneira 
mais cômoda, de acordo com o seu perfil.

 Uma das maneiras mais práticas e assertivas de 
estreitar o relacionamento com o cliente virtualmente 
acontece como no mundo físico: interagindo. Muito mais do 
que expor o seu produto nas redes sociais, é fundamental 
fornecer um atendimento humanizado também na internet. 
Explore os recursos que você tem à mão: utilize caixas de 
perguntas e enquetes do stories do Instagram, realize lives 
de lançamento de um novo produto, onde os clientes possam 
enviar perguntas e dúvidas, crie conteúdos interativos nas 
redes sociais, estimulando-o a informar as suas preferências.  
 Nunca deixe de responder comentários e 
mensagens privadas nas plataformas virtuais. Aproveite ao 
máximo as potencialidades das redes sociais que, sem 
sombra de dúvidas, serão a vitrine da sua marca pelos 
próximos anos.

A internet como impulsionadora
do seu negócio

J

Estratégia omnichannel Interação virtual com
o cliente

ZONA X | COLUNISTA CONVIDADO

Por Valéria Barboza

COMPRAR

 Se engana quem pensa que investir em capacitação 
profissional não parece um assunto inovador. Bons gestores 
estão sempre conectados à importância de uma equipe 
eficiente. E como o atendimento virtual veio para ficar, é 
preciso preparar o seu time. É o momento ideal para aplicar 
treinamentos estratégicos. Inclua módulos que abordem 
temas como: atendimento remoto, diferenciais do seu 
produto, principais características do seu público-alvo, 
posicionamento da marca, e mãos à obra. Dessa forma, seus 
colaboradores terão acesso a informações preciosas para 
otimizar os resultados da empresa.

Investimento em
capacitação profissional

 Toda e qualquer tipo de inovação deve envolver um 
fator chave para fechar bons negócios nos dias atuais: a 
experiência do consumidor. Muito mais do que comprar e 
utilizar um produto, o consumidor quer ter a sensação de 
atenção, importância e, até mesmo, de pertencimento. 
Proporcionar uma boa experiência ao seu cliente vai muito 
além de oferecer mercadoria e atendimento de qualidade.  
 Por isso, é fundamental conhecer o perfil do seu 
público-alvo para implementar ações estratégicas que o 
atinja e impacte de forma positiva. Pense na compra como 
uma jornada que começa quando cliente visualiza o produto 
e termina todas as vezes que ele o utiliza e automaticamente 
recorda a experiência de compra. A ideia é que seus clientes 
identifiquem seus próprios valores com os da marca.

Foco na experiência do
consumidor

* Valéria Barboza é jornalista e assessora de Comunicação da Zamix Multiplay
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Foque no essencial para
seu negócio

V
 ocê já deve ter ouvido a máxima de que a diversificação é uma forma de se proteger e expandir no mundo dos 
negócios, certo? Além disso, tanto no universo empreendedor quanto no mundo das finanças, há uma legião de “gurus” que 
pregam que você não deve colocar todos “os ovos numa mesma cesta” defendendo a cautela e uma oferta contendo vários 
produtos ao invés de poucos. Por outro lado, o investidor mais respeitado do mundo nas últimas décadas segue sendo Warren 
Buffet que defende, entre seus princípios que:

· Você só deve investir em negócios que conhece.

· Você deve concentrar seus investimentos naquilo que realmente você poderá dar foco.

Glauter Jannuzzi

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.

Maio 2021 | O LOJISTA | 13

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA/COLUNISTA CONVIDADO

 Todos que empreendem sabem que não há mágica 
para se prosperar nos negócios, ser dono(a) de um negócio 
de sucesso, não se trata de glamour, mas de muita 
persistência, transpiração e de proporcionar boas 
experiências a seus clientes (se você perdeu nosso artigo de 
abril, sobre este tema, procure esta edição para saber mais). 
Quantas vezes você percebeu comerciantes que 
diversificaram demais e começaram a não ter capital 
suficiente para seguirem ofertando seus produtos 
principais, ou ainda, que se perderam em processos e 
serviços para cobrir toda a diversidade ofertada?  
 Para que seu negócio siga prosperando, é preciso 
que você deposite sua energia nos poucos produtos vitais e 
não em muitos produtos (ou serviços) triviais. A procura 
indisciplinada por mais, em sempre diversificar cada vez 
mais, pode tirar seus negócios do trilho de sucesso e 
confundir seus clientes. Se você tentar fazer progresso em 
diversas direções, você vai avançar poucos milímetros em 
cada direção. Mas, se você quer avançar muitos metros é 
preciso focar suas energias numa única direção. 
 A palavra prioridade foi registrada a primeira vez 
por volta de 1.400, como uma forma singular. Seu 
significado sempre foi: a primeira ou coisa mais importante 
para você. Apenas por volta de 1900 ela foi reconhecida no 
plural: prioridades. O fato é que se você não definir suas 
prioridades ou seus produtos ou serviços essenciais, alguém 
o fará: os clientes, seus parceiros comerciais ou até mesmo a 
concorrência. A reflexão sobre o que é essencial para seu 
negócio torna-se necessária. Se você diz sim para todas as 
oportunidades que surgem, não terá prioridade e 
dispenderá muita energia em diversas frentes que não farão 
seu negócio progredir. 

 O que chamo aqui de essencial é tudo o que 
realmente você está proporcionando de valor para seu 
cliente. O preço final do seu produto é composto pelo seu 
custo, de sua margem e de impostos e outros custos 
adicionais do seu pessoal, estoque, energia etc. Focar no 
essencial é tornar seus produtos mais baratos para o cliente 
com a maior qualidade possível. Investir no marketing e 
também conhecer quem são e quais as reais necessidades 
de seus clientes. 
 A vida empreendedora é sempre baseada em 
escolhas. Você escolhe permanecer com mais capital de giro 
ou investir no aumento do estoque. Aumentar seu estoque 
com seus produtos vitais ou diversificá-lo? De maneira bem 
simplista aqui, sem considerar produtos com lastro em dólar 
ou inflação, um bom empreendedor precisa ter feeling e 
fazer escolhas diariamente. Trabalhar pesado é importante, 
mas muito esforço não necessariamente vai gerar 
resultados melhores de fato. Agora o conceito de “menos 
porém melhor” com certeza vai lhe proporcionar resultados 
mais positivos. Se você parar para analisar, às vezes, o que 
você não faz é tão importante quanto o que você faz. 
 Avalie seu negócio sob o ponto de vista do que é 
essencial e do que não é essencial. Bons empreendedores 
tendem a pensar que poucos produtos ou serviços são de 
fato essenciais. Enquanto os maus, pensam que quase tudo 
é essencial e, com isso, gastam energia demais em diversas 
direções que não fazem o negócio deles sair do lugar. Pense 
nisso e se quiser trocar uma ideia comigo, me mande uma 
mensagem pelo Instagram @glauter ou para o e-mail 
glauterjannuzzi@hotmail.com. 

Até a próxima! 



 uem ainda duvida de que a internet é a principal 
aliada para vender, a última pesquisa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) pode te ajudar a entender 
melhor a realidade desse mercado digital. Os números são 
impressionantes de como o brasileiro está cada vez mais usa 
cada vez mais essa tecnologia. O percentual de domicílios 
brasileiros que usam a internet subiu de 79,1% para 82,7%, 
de 2018 para 2019, o que representa alta de 3,6 %. Os dados 
estão na Pnad Contínua (Pnad TIC) do IBGE que analisou o 
acesso à tecnologia da informação e comunicação no quarto 
trimestre de 2019.
 Segundo o IBGE, o crescimento mais acelerado do 
uso da internet nos domicílios rurais, que saiu de 49,2% em 
2018 para 55,6%, em 2019, ajudou a reduzir a diferença em 
relação à área urbana, onde o acesso à rede avançou de 
83,8% para 86,7%. Conforme a pesquisa, houve 
crescimento em todas as grandes regiões. De acordo com a 
pesquisa, em 2019, entre os 183,3 milhões de pessoas com 
10 anos ou mais de idade no país, 143,5 milhões, ou seja, 
78,3%, usaram a internet nos últimos três meses do ano. Os 
jovens adultos entre 20 e 29 anos foram os que mais 
acessaram a rede. Os estudantes usaram mais a rede 
(88,1%) do que aqueles que não estudantes (75,8%).

Jovens, mulheres e renda
 
 Em 2019, as mulheres que usaram a internet tinham 
percentual (79,3%) um pouco acima do apresentado pelos 
homens (77,1%). Nos grupos por idade, 77,7% estavam entre 
10 e 13 anos. A pesquisa apontou crescimento sucessivo nas 
faixas seguintes chegando a quase 93,0% nas faixas de 20 a 24 
anos e 25 a 29 anos.
 Segundo o IBGE, entre 2018 e 2019, o maior 
crescimento foi nos grupos de 50 a 59 anos e de 60 anos ou 
mais de idade, com aumento de 6,3% em cada. O rendimento 
médio per capita dos domicílios com acesso à internet era de 
R$ 1.527, valor que é mais que o dobro da renda dos que não 
usavam a rede e tinham renda de R$ 728. A mesma relação foi 
observada no rendimento médio per capita dos que usavam 
tablet para acessar a internet, que atingia R$ 3.223, enquanto 
nos que acessavam a rede pelo celular ficou em R$ 1.526.

Celular
 O celular continuou sendo o equipamento mais 
usado para acessar a internet, o que ocorria em 99,5% dos 
domicílios. Na sequência vieram o computador (45,1%); a 
televisão (31,7%) e o tablet (12,0%). O percentual de 
domicílios do país em que o serviço de rede móvel celular 
funcionava, para internet ou para telefonia, passou de 89,2% 
para 89,9%, de 2018 para 2019. Na área urbana, cresceu de 
92,4% para 93,2%, e na rural caiu de 68,5% para 68,2%.
 O percentual dos que tinham telefone móvel em 
2019 para uso pessoal chegou a 81% entre os que tinham dez 
anos de idade ou mais. As mulheres tinham mais aparelhos 
para uso pessoal (82,5%) do que os homens (79,3%).

Banda larga
 O uso da conexão por banda larga móvel (3G/4G) 
cresceu de 80,2% em 2018 para 81,2% em 2019 e o da banda 
larga fixa avançou de 75,9% para 77,9%. Também na 
passagem de 2018 para 2019, a proporção de domicílios com 
os dois tipos de banda larga saiu de 56,3% para 59,2%.

Q

Sobe para 82,7% percentual de domicílios
com internet, diz IBGE

INOVAÇÃO | NAMORADOS

Fonte: Agência Brasil
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 O Banco Central anunciou que concedeu ao 
WhatsApp a autorização para que, com a devida regulação do 
órgão, a empresa se torne também uma ferramenta de 
pagamentos, o que pode ser mais uma vantagem para o 
comércio em tempos de isolamento social. A pesquisa 
mostrou que quem já comprou pelo aplicativo enxerga como 
vantagens: ter um canal direto com a marca ou vendedor 
(81%), ter o histórico da conversa ou compra (69%), receber 
promoções em primeira mão (53%) e facilidade para 
conseguir realizar alterações no pedido (30%).
 Há também o lado dos que preferem não utilizar o 
WhatsApp para negociações comerciais. Para esses, 88% 
criticam o canal aberto pós transação, pois a marca ou 
vendedor continua enviando propagandas, mesmo que não 
tenham coerência com a compra realizada anteriormente. 
Uma outra fatia, 74%, reclama por não conseguir um contato 
humano se desejar, geralmente, quando a ferramenta é 
utilizada no formato chatbot por grandes empresas. Para 
55%, o pior é ser ignorado ou ter uma resposta tardia em uma 
nova solicitação realizada.

Whatsapp é usado para compras por oito
entre cada dez brasileiros 

 ender online nunca foi tão importante para se 
manter no mercado quanto agora, com a pandemia da 
Covid-19. Conhecer as ferramentas que possibilitam esse 
contato é fundamental para transformar  prospecção de 
produtos em vendas. E um dos aplicativos que vêm se 
mostrando eficaz nessa relação de consumo é o Whatsapp. É o 
que apontou a pesquisa da Hibou, empresa de pesquisa e 
monitoramento de mercado e consumo, sobre a utilização 
desse aplicativo, divulgada em abril, para avaliar o uso da 
internet.
 Segundo a pesquisa, os aplicativos de comunicação 
têm contribuído e muito como facilitadores nas negociações 
virtuais e 79% dos brasileiros já compraram algum serviço ou 
produto pelo WhatsApp, business ou pessoal, com pagamento 
por meio de links, transferência bancária ou na entrega do 
produto. Desse total, 57% continuam fazendo compras pelo 
canal atualmente, o que mostra uma relação segura e de 
confiança entre os comerciantes e clientes, através do 
bate-papo do WhatsApp.
 "Não é novidade para ninguém que o WhastApp é um 
dos aplicativos de conversa mais utilizados no Brasil e no 
mundo. Nossa pesquisa revelou que 98% da população já 
criaram uma conta no app e que 93% utilizam no seu dia a dia, 
seja para ter contato com a família na pandemia ou até de 
forma comercial. Além disso, 56% preferem esse app entre os 
tantos outros disponíveis. O brasileiro passa impressionantes 
24% do seu dia online no WhatsApp. Fica claro que 
comerciantes em geral precisam cada vez mais do apoio da 
tecnologia e de novas ferramentas para se manterem no 
mercado", comentou Ligia Mello, sócia da Hibou.

V

Metodologia

Um total de 2.318 brasileiros responderam de 
forma digital de todo o Brasil, em março de 
2021. A pesquisa engloba os níveis de renda 
ABCD e faixa etária acima de 18 anos.
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Jairo Silva,
dono da Ione Roupas 
e Calçados

MATÉRIA DE CAPA/ DIA DOS NAMORADOS
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 ue a internet seria um dos principais canais de 
vendas do futuro todo mundo sabia, mas que esse futuro seria 
agora, para já, era algo que muitas empresas ainda não 
esperavam. Com a pandemia da Covid-19, a automação e a 
forma de relações de consumo foram antecipadas, segundo 
os especialistas em quase dez anos. Quem percebeu essa 
antecipação e já colocou as estratégias de marketing digital 
em prática vem colhendo bons resultados. A gente conheceu 
a história do Jairo Silva, que é associado da CDL-VR (Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda). 
 Ele entrou em contato com a revista O LOJISTA para 
falar sobre o que vem fazendo de diferente nesse mundo 
virtual. O comerciante é muito, mas muito atuante nas redes 
sociais. Resultado: vendeu 400 pares de sapatos numa única 
live. E, é claro, que a gente vai usar o exemplo dele como 
inspiração para quem ainda está pensando em como 
aumentar as vendas no Dia dos Namorados, a final a terceira 
melhor data em vendas está logo ali, no próximo mês.
 O Jairo tem 36 anos e assumiu a administração da 
loja em 2017. A empresa Ione Roupas e Calçados foi fundada 
pela mãe dele, a dona Ione, que começou sua trajetória como 
comerciante com um quiosque na década de 90, embaixo do 
Viaduto Nossa Senhora das Graças, no Aterrado, depois, 
comprou uma barraca na Feira Livre, e, mas tarde, conseguiu 
ter a primeira loja no bairro Siderlândia. A família sempre 
trabalhou junta. Chegaram a ter outras filias, que foram 
vendidas e, hoje, mantém apenas essa em Volta Redonda. 
Jairo se afastou um tempo dos negócios, mas retornou há 
quatro anos, ficando à frente da empresa.
 Para quem pensa que a loja só entrou para as redes 
sociais durante a pandemia, se engana. Ele integrou o 
atendimento físico e online, em fevereiro de 2019. Em apenas 
dez meses, a Ione Roupas e Calçados já tinha 60 mil 
seguidores no Instagram. Numa enquete promovida por uma 
página de notícias local, foi eleita a terceira melhor loja de 
calçados de Volta Redonda. E, foi aí, que ele viu que estava no 
caminho certo. 

 Passou a fazer cursos, muitos oferecidos pelas 
fábricas das marcas de produtos que ele revende. E não 
perdeu tempo em se capacitar em marketing digital. Para 
ele, quem não entende dessas novas ferramentas da 
internet para estar mais próximo do consumidor não vai 
conseguir sobreviver no mercado. “A gente precisa ser 
visto, colocar a nossa cara para vender, fazer vídeos, postar 
nossos produtos, ter colaboradores que gostem de 
participar, ser criativo. Percebi que precisava estudar mais 
sobre como as redes sociais funcionam. E não parei mais. 
Continuo fazendo cursos. Atualmente, estou em dois”, 
contou.
 Ele vem fazendo tanto sucesso que já virou case. 
Tem participado de lives para contar sua história de 
sucesso com as vendas online. “É muito bacana a gente 
conseguir não só ter resultado em vendas, principalmente, 
nesse momento pelo qual passamos, com a pandemia, 
quando precisamos fechar as lojas, ter horário de 
atendimento reduzido, como crescer profissionalmente. 
Consegui não só me desenvolver como comerciante, como 
aumentar minhas vendas. E o melhor, ver a satisfação dos 
meus clientes”, disse.
 Jairo posta vídeos inspirados no Tick-Tock, para 
divulgar os produtos, faz lives, mostra as novidades, e 
envolve as duas colaboradoras. Os conteúdos que ele posta 
nos Stories e nos Reels (espaço de vídeos) têm em média 5 
mil visualizações. “Precisamos postar todos os dias, 
situações engraçadas, divertidas, interessantes e com 
conteúdo que agrade nossos clientes e seguidores. Não 
podemos deixar nossas redes estáticas. Assisto várias 
postagens e me inspiro”, contou. Ele contratou uma 
funcionária para ajudar a tomar conta das redes sociais. 
“Chegou uma hora que não estava dando conta de fazer 
tudo sozinho”, acrescentou. Ele também contratou um 
motoboy para realizar as entregas.
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O ESQUEMA PREFERIDO PARA AUMENTAR VENDAS
Empresário, dono da Ione Roupas e Calçados, tem investido em redes sociais e já vendeu 400 pares de sapato em apenas uma live



  título dessa reportagem foi inspirado num dos 
vídeos dele, que mostra que não é preciso estar num 
grande centro comercial para ser um sucesso em vendas, 
principalmente, com o apoio das redes sociais. Ele usou a 
música Esquema Preferido, hit de sucesso, que também é 
muito usada no Tick-Tock, para mostrar que as pessoas 
rodam a cidade inteira para comprar na loja dele ou pedir 
por delivery. “Foi uma brincadeira, com um grande fundo 
de verdade. Estamos longe do Centro, mas vendemos, 
inclusive para outras cidades, porque temos produtos de 
qualidade como qualquer outra loja, fazemos entrega e 
temos um excelente atendimento. Nosso diferencial é 
fazer o melhor para o nosso cliente”, comentou. 
 Criatividade não falta ao comerciante. Ele criou 
o bordão “Loucas por Sapatos”, apelido carinho dado para 
as clientes que amam uma novidade. “Elas amam saber o 
que chega de lançamento, o que mudou para a estação. E 
trabalhamos com linha infantil. Estamos o tempo todo 
falando para esse público antenado com a moda. É postar 
e vender”, afirmou. Para ele, mais importante do que 
visualização é o engajamento, a interação. “Rede social 
precisa dar retorno! Isso se mede pela quantidade que 
vendemos, pelo compartilhamento da nossa página, dos 
encaminhamentos, das perguntas pelo preço dos 
produtos, pelas marcações da nossa página. E temos muita 
interação com nossos clientes”, afirmou. 
 Para ele, dois fatores são fundamentais para o 
sucesso nas redes sociais: personalidade e credibilidade. 
“Tudo que você posta precisa ter qualidade. Desde o 
produto até o atendimento. A promoção tem que ser 
verdadeira. Não adianta postar um valor só para atrair o 
cliente. Ele não é um cifrão, é um ser humano como 
qualquer outro e que está na rede social não para comprar, 
mas para se entreter, então faça isso se quiser ter sucesso”, 
deu a dica. 
 E Jairo vai além: “As pessoas se conectam com 
pessoas, por isso, comecei a aparecer, fazendo vídeos do 
dia a dia da loja, compras, mercadorias e, por fim, lives de 
vendas, e acredite: até dancinha hoje! Me divirto e acho 
que estou finalmente perdendo a vergonha. E somos uma 
equipe que vende online e se diverte junto trabalhando, 
sem esquecer também dos nossos clientes da loja física”, 
acrescentou. E ele se inspira em influenciadores digitais, 
como a Karol Babadeira, do Grupo Royal, que também é 
diretora da CDL-VR

 E ele não pára. Já tem planos para um futuro bem 
próximo. “Já estamos com projeto para site e abrindo mais 
redes sociais, lembrando que a quantidade de seguidores não 
importa e, sim, que os que te seguem lhe deem resultados 
satisfatórios. Não meça sua rede social por quantidade de 
seguidores, meça sua rede social pelo seu engajamento e 
visualizações. Crescemos na garra, com qualidade e 
interatividade”, reforçou.
 Jairo ainda dá um conselho para quem quer 
melhorar as redes sociais. “Faça Cursos! Invista num bom 
celular! E se você é proprietário: Apareça! Crie conexão! 
Deixe seu público ver que tem um ser humano ali por trás de 
um nome de uma loja, que é gente como a gente! As redes 
sociais são excelentes plataformas para atrair e interagir com 
seu público-alvo. É possível sim, gerar vendas por meio das 
redes sociais, independentemente de qual seja seu ramo. Mas 
repito, o mais importante antes das vendas é o 
relacionamento com os clientes, isso se morrer, morre a 
empresa!”, afirmou o comerciante.
 Depois desse exemplo de sucesso do Jairo com a 
Ione Roupas e Calçados, quem ainda não está investido 
pesado nas redes sociais já pode começar a se planejar para o 
Dia dos Namorados, no dia 12 de junho. Ainda dá tempo para 
preparar a rede social, apostar em vitrines virtuais, postar as 
novidades, promoções e agregar o serviço de entrega. A 
revista O LOJISTA deseja boas vendas.
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De “dancinhas” a lives, posts diários 
atraem clientes até de outras cidades

O
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Jairo com a equipe numas das fotos postadas nas redes sociais da loja 

Fo
to

: a
rq

ui
vo

 p
es

so
al



 e tem algo que nunca sai de moda é o presente 

personalizado, que gera a sensação de cuidado, carinho 

especial e atenção aos detalhes. Por isso, em datas como o 

Dia dos Namorados, algumas lojas se preparam para oferecer 

produtos que vão trazer todo este sentimento. A data, que é 

considerada a terceira mais importante do ano, atrás apenas 

do Natal e Dia das Mães, consegue movimentar todos os 

setores do comércio e promete fechar bem o primeiro 

semestre.

 O empresário Rafael Nunes, de 44 anos, é dono da 

padaria Pão Gostoso, no bairro Retiro. Ele está há 25 anos à 

frente da empresa, que herdou dos pais, e carrega todos estes 

anos de experiência para trabalhar bem as datas. “A padaria 

foi inaugurada em 1970. Portanto, crescemos nesse 

ambiente de comércio, o que me fez aprender a sempre me 

preparar com antecedência e é o que estamos fazendo para o 

Dia dos Namorados”, disse.

 Ele afirmou ainda que este ano está trabalhando 

pensando em investir bem mais em redes sociais  em delivery.

Empresas já se preparam para data 
com ideias criativas para presentear

S
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 “Nosso segmento tem uma força muito grande na 

divulgação e a satisfação dos clientes é nossa propaganda 

mais forte, mas trabalhamos com a divulgação nas redes 

sociais e estamos pretendendo incluir as entregas também. 

Inclusive, nosso produto principal para o Dia dos Namorados 

é a cesta de café da manhã, que faremos entrega em domicílio, 

como novidade”.

 Apesar das dificuldades, ele acredita que este ano, 

com uma maior adaptação em relação à pandemia, será 

possível aproveitar melhor a data. “Tirando a aflição e a 

tristeza em ver muitos comércios fecharem, estamos 

trabalhando muito. Pensando em novidades e lançando várias 

promoções para cobrir algumas perdas de vendas que vêm 

acontecendo em função dos fechamentos que aconteceram e 

restrições, mas as vendas sempre nessa época melhoram, 

temos boas expectativas para 2021”, disse. 

Juarez de Paula Nunes fundou a padaria e ainda ajuda na administração

Rafael e o irmão assumiram a gestão e vem inovando para atrair mais clientela
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 Darcy Machado, do Cantinho das Flores, 
floricultura tradicional que atua há mais de 20 anos, no 
bairro Aterrado, também aposta na experiência para 
aproveitar bem a data. Esse otimismo tem um bom motivo. 
Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de 
Floricultura (Ibraflor) apontaram que houve crescimento 
de 10% na venda de flores no ano de 2020, mesmo em 
meio à pandemia.
 Segundo ele, no Dia dos Namorados, considerado 
o “Natal” para o setor, os itens mais procurados são 
orquídeas e rosas e o segredo para ter sucesso nas vendas 
de flores é trabalhar com alta qualidade e atenção. 
“Abastecemos a loja com produtos sempre frescos e de 
excelente qualidade e investimos em modernas 
embalagens para oferecermos aos nossos clientes as 
melhores opções. É importante ser exigente com a 
preparação para oferecer o melhor”, completou.
 O empresário de 52 anos procura se manter 
atualizado quanto às novas relações de consumo com as 
novas tecnologias. Atualmente, e especialmente com o 
distanciamento social de 2020, o meio digital explodiu e é a 
ferramenta mais usada para os lojistas ampliarem as 
vendas e aumentar o público-alvo. 

 “Fazemos divulgação e vendas pelas redes 
sociais, considerando que hoje é imprescindível oferecer 
isso aos clientes. Também trabalhamos com entrega para 
toda região Sul Fluminense, o que é forte no Dia dos 
Namorados, já que tem a questão de surpreender com o 
buquê ou arranjo”, explicou.
 Ele reforçou que atuam no segmento de 
presentes, ornamentação de eventos e paisagismo, sempre 
focados em prestar o melhor atendimento, agregando 
preço e qualidade nos produtos ofertados. “Isso é um 
diferencial forte que nos ajuda a manter os nossos clientes 
satisfeitos. A expectativa este ano não é de números 
absurdos, mas acreditamos que vamos conseguir 
aproveitar bem. Estimamos que o crescimento seja de 20% 
a 30% “, complementou o empresário.

Floriculturas também esperam
boas vendas

MATÉRIA DE CAPA/ DIA DOS NAMORADOS
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 ma das palavras que melhor resume o período que 
estamos vivendo é adaptabilidade. Com a pandemia, foi 
necessário se adaptar para fazer todas as atividades em casa. 
As empresas também passaram por esse processo. Nesse 
momento, o delivery foi a alternativa principal encontrada e 
as lojas que oferecem produtos que facilitam o dia a dia e, 
principalmente, que são focados na higienização se 
prepararam para atender uma demanda bem maior e 
acertaram no direcionamento do mercado atual.
 A franquia Multicoisas, da grande rede de utilidades, 
que atua há 18 anos no mercado com mais de 220 lojas pelo 
Brasil, tem enraizada a missão de oferecer soluções criativas 
para o dia a dia das pessoas. Com isso, se adaptou às 
condições impostas pela pandemia da Covid-19 e viu a 
demanda por produtos de higiene e funcionalidade de casa 
aumentar de 30% a 40%. Uma demanda criada, 
principalmente, com mais famílias em casa, com o isolamento 
social e mais profissionais trabalhando em home office.

 “A procura foi maior em tudo relacionado à 
higienização, organização da casa, comodidades e segurança 
do lar, mas, os principais itens foram os produtos e utensílios 
para limpeza em geral, periféricos de informática (webcams, 
mouses, suportes para celulares,etc.), tapetes sanitizantes e 
máscaras”, afirmou o subgerente da filial de Volta Redonda, 
Renan da Silva.
 Além das pessoas em casa, quando o comércio 
reabriu, foi preciso se adequar às normas sanitárias que 
possibilitaram mais segurança. A própria Multicoisas fez sua 
parte, seguindo todo o protocolo e vendeu também para que 
outras empresas seguissem as medidas de prevenção contra o 
novo coronavírus. 

 “Sinalizamos toda a loja com as marcações de 
piso e placas com orientação sobre o uso da máscara, 
disponibilizamos álcool gel e reforçamos o distanciamento 
social. Também tivemos uma grande procura de outras 
empresas por produtos sanitizantes como álcool spray, 
antibactericida e higienizadores de objetos”, disse Renan.
 O subgerente falou sobre as dificuldades 
enfrentadas durante o ano de 2020, especialmente em 
relação aos funcionários. A incerteza gerada pelo susto no 
início da pandemia, quando ninguém sabia muito bem do 
que se tratava e os efeitos que poderiam ter acabou 
impactando no quadro de colaboradores, mas com o 
passar do tempo tudo deu certo. “No início da pandemia 
ficamos perdidos com o que iria acontecer com o país 
economicamente, então tivemos que reduzir o quadro de 
funcionários, mas logo que voltamos a funcionar 
contratamos todos novamente”, lembrou.

 A maior ferramenta, que desde o ano passado 

ganhou ainda mais força, foi a venda online. O índice do 

último ano, segundo dados mostrados pelo portal 

E-commerce Brasil, indica que o aumento de vendas foi de 

aproximadamente 74%. Durante o tempo em que foi 

preciso fechar as lojas, o ambiente virtual foi o braço 

direito e também o esquerdo dos lojistas. Com a 

Multicoisas não foi diferente. “Além do atendimento via 

telefone e WhatsApp, criamos um e-commerce 

supermoderno onde os clientes conseguem comprar e 

receber sua mercadoria em até duas horas ou retirar na 

loja no sistema drive-thru, uma facilidade que oferecemos 

por ter estacionamento em frente à loja”, completou.   

 Agora, a expectativa é manter o nível de vendas 

em alta uma vez que a pandemia também conscientizou 

mais as pessoas sobre a importância de se cuidar mais da 

casa e investir em produtos  de higienização e também 

mais funcionais.

Franquia Multicoisas, em VR, teve aumento de 40% 
na procura por produtos de utilidades e higienização

U

MERCADO

Loja atendeu não só famílias 
como outras empresas que 
precisaram se adequar
 às novas medidas sanitárias.

Diversidade de produtos funcionais aliada a atendimento diferenciado
para atender na loja e com entrega
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Volta Redonda tem a maior filial da
Nestlé na região

I
 nstalada na Rodovia dos Metalúrgicos, já quase no 
acesso a Via Dutra, numa área de 12 mil metros quadrados, a 
Fast Broker é a maior filial da Nestlé na região, atendendo não 
só o Sul Fluminense, mas também a Costa Verde e Baixada 
Fluminense. Somando essas três regiões, a empresa, que 
completou dez anos em abril, atinge uma população de 4,5 
milhões de consumidores. A Fast Broker é responsável por 
toda a operação do Grupo Nestlé, da venda dos diversos 
produtos alimentícios à distribuição. Segundo os sócios João 
Fagundes Junior e Willis Lannes Rolim, a empresa atende a 
minimercados, padarias, farmácias, supermercados, 
lanchonetes, lojas de conveniências e mercearias. 
 “A grande vantagem de sermos uma filial para o 
comércio que atendemos é que nossos clientes não pagam a 
bitributação, pagam apenas o imposto direto vindo da fábrica. 
Quando eles compram de uma representação, a empresa paga 
o imposto para a fábrica e ainda repassa ao cliente e isso acaba 
aumentando o custo para o comerciante que tem uma margem 
menor no ganho final sobre o preço do produto”, explicou 
Willis. De acordo com eles, toda a operação é automatizada. 
“O vendedor tem no smartphone um programa que já faz o 
pedido direto, que cai no nosso sistema, enviando para o 
estoque e emitindo a nota fiscal, agilizando todo o processo e 
reduzindo o prazo de entrega. Recebemos as mercadorias 
todos os dias para enviar aos clientes”, acrescentou Junior.
 O pátio de operações tem oito mil metros quadrados, 
que incluem câmeras climatizadas para itens que precisam de 
resfriamento dentro dos padrões estipulados pela Nestlé, 
como chocolates, por exemplo. “Se essa temperatura estiver 
fora do padrão, um alarme é disparado na Central da Nestlé 
que, na mesma hora, nos aciona para verificar todo o 
protocolo”, explicou Willis. A infraestrutura da Fast Broker 
conta ainda com salas administrativas e de reuniões, um 
auditório para treinamento e um grande pátio para o 
abastecimento da filial e distribuição dos produtos para o 
comércio dessas cidades. A empresa também tem 60 veículos 
próprios para atendimento em vendas, além de mais 80 
terceirizados para entregas.
 Para os sócios, uma das grandes vantagens de estar 
em Volta Redonda é a localização. “Estamos no coração da 
região, com acesso as três principais rodovias das rotas de 
atendimento: A Via Dutra, a Lúcio Meira e a Saturnino Braga. E 
o melhor é que para levarmos esse grande volume de 
mercadorias ou receber, nossas carretas e caminhões não 
precisam passar pelo centro de Volta Redonda, porque tem a 
Rodovia do Contorno, que dá acesso a Lúcio Meira. Para o 
litoral, acessamos pela estrada de Getulândia, que reduz o 
tempo da viagem; e para a baixada, estamos a menos de um 
minuto da Via Dutra. Isso é fundamental quando falamos de 
logística”, explicou Willis.

EMPRESA PREMIADA
 
 Os empresários contaram que já tinham 
expertise nesse tipo de segmento e que decidiram 
apresentar uma proposta para a Nestlé que foi aceita. 
“Foi muito ver esse projeto ser não só aceito como, ao 
longo dos anos, se tornar uma referência nesse modelo 
de filial da Nestlé. Já ganhamos vários prêmios. Fomos 
considerados por duas vezes consecutivas como melhor 
Fast Broker do país, entre os 58 existentes. A Nestlé 
realiza uma auditoria que avalia todos os processos de 
trabalho e fomos muito bem avaliados sempre, porque 
temos o compromisso de seguir todos os protocolos de 
qualidade à risca. E ganhar esses prêmios mostra que 
estamos no caminho certo”, comentou Junior. 
 A Fast Broker gera em torno de 140 empregos 
diretos em Volta Redonda, além de outros indiretos, com 
os terceirizados, como, por exemplo, dos veículos 
contratados para fretamento. “Nosso atendimento ao 
cliente é externo. Nossos vendedores vão direto aos 
comerciantes, então, nossa estrutura é apenas 
administrativa e de distribuição”, acrescentou Junior. A 
empresa também é responsável pelas ações de 
merchandising no ponto de venda de cada comércio.

Fast Broker atende Sul Fluminense, Costa Verde e Baixada Fluminense, com uma população de mais de 4,5 milhões de consumidores



 Todos que empreendem sabem que não há mágica 
para se prosperar nos negócios, ser dono(a) de um negócio 
de sucesso, não se trata de glamour, mas de muita 
persistência, transpiração e de proporcionar boas 
experiências a seus clientes (se você perdeu nosso artigo de 
abril, sobre este tema, procure esta edição para saber mais). 
Quantas vezes você percebeu comerciantes que 
diversificaram demais e começaram a não ter capital 
suficiente para seguirem ofertando seus produtos 
principais, ou ainda, que se perderam em processos e 
serviços para cobrir toda a diversidade ofertada?  
 Para que seu negócio siga prosperando, é preciso 
que você deposite sua energia nos poucos produtos vitais e 
não em muitos produtos (ou serviços) triviais. A procura 
indisciplinada por mais, em sempre diversificar cada vez 
mais, pode tirar seus negócios do trilho de sucesso e 
confundir seus clientes. Se você tentar fazer progresso em 
diversas direções, você vai avançar poucos milímetros em 
cada direção. Mas, se você quer avançar muitos metros é 
preciso focar suas energias numa única direção. 
 A palavra prioridade foi registrada a primeira vez 
por volta de 1.400, como uma forma singular. Seu 
significado sempre foi: a primeira ou coisa mais importante 
para você. Apenas por volta de 1900 ela foi reconhecida no 
plural: prioridades. O fato é que se você não definir suas 
prioridades ou seus produtos ou serviços essenciais, alguém 
o fará: os clientes, seus parceiros comerciais ou até mesmo a 
concorrência. A reflexão sobre o que é essencial para seu 
negócio torna-se necessária. Se você diz sim para todas as 
oportunidades que surgem, não terá prioridade e 
dispenderá muita energia em diversas frentes que não farão 
seu negócio progredir. 

 O que chamo aqui de essencial é tudo o que 
realmente você está proporcionando de valor para seu 
cliente. O preço final do seu produto é composto pelo seu 
custo, de sua margem e de impostos e outros custos 
adicionais do seu pessoal, estoque, energia etc. Focar no 
essencial é tornar seus produtos mais baratos para o cliente 
com a maior qualidade possível. Investir no marketing e 
também conhecer quem são e quais as reais necessidades 
de seus clientes. 
 A vida empreendedora é sempre baseada em 
escolhas. Você escolhe permanecer com mais capital de giro 
ou investir no aumento do estoque. Aumentar seu estoque 
com seus produtos vitais ou diversificá-lo? De maneira bem 
simplista aqui, sem considerar produtos com lastro em dólar 
ou inflação, um bom empreendedor precisa ter feeling e 
fazer escolhas diariamente. Trabalhar pesado é importante, 
mas muito esforço não necessariamente vai gerar 
resultados melhores de fato. Agora o conceito de “menos 
porém melhor” com certeza vai lhe proporcionar resultados 
mais positivos. Se você parar para analisar, às vezes, o que 
você não faz é tão importante quanto o que você faz. 
 Avalie seu negócio sob o ponto de vista do que é 
essencial e do que não é essencial. Bons empreendedores 
tendem a pensar que poucos produtos ou serviços são de 
fato essenciais. Enquanto os maus, pensam que quase tudo 
é essencial e, com isso, gastam energia demais em diversas 
direções que não fazem o negócio deles sair do lugar. Pense 
nisso e se quiser trocar uma ideia comigo, me mande uma 
mensagem pelo Instagram @glauter ou para o e-mail 
glauterjannuzzi@hotmail.com. 

Até a próxima! 
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APOIO DO PODER PÚBLICO
 
 Willis ainda reforçou a importância do apoio do 
Poder Público para atrair empresas e incentivar o 
desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para 
a cidade. “Desde o início do nosso projeto, o prefeito Antônio 
Francisco Neto, que estava à frente da Prefeitura na época 
também, nos acolheu para que tudo isso se tornasse possível. 
É fundamental que os governos municipais tenham 
programas de incentivos para instalação de empresas para 
que se gere emprego e a cidade possa crescer 
economicamente”, afirmou Willis.

ENERGIA SOLAR
 
 A empresa há um ano e meio investe também 
na chamada “energia limpa”, apenas uma das ações de 
responsabilidade social da filial da Nestlé. Foram 
instalados 306 painéis solares que geram energia 
suficiente para manter o funcionamento da empresa 
desde outubro de 2019. “Neste período, já deixamos de 
emitir 110 toneladas de gás carbônico e preservamos o 
equivalente a 2.820 árvores. Nos preocupamos com o 
meio ambiente, o tempo todo, em nossos processos, 
porque acreditamos que hoje, não há como ter 
desenvolvimento econômico sem preservar o ambiente 
onde se está inserido”, afirmaram os sócios. A Fast 
Broker foi uma das 30 empresas que doaram para o 
projeto Conexão Solidária, que arrecadou R$ 400 mil 
para a construção de leitos na unidade do Campus 
Leonardo Mollica, no Hospital Munir Rafful, no Retiro, 
em parceria com o UniFoa, para atendimentos a 
pacientes graves com Covid. 

PARCERIA COM A CDL-VR
 
 Junior reforçou ainda que outro suporte 
importante para o comércio é a atuação de entidades 
como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). “Tenho 
acompanhado de perto o trabalho da CDL Volta 
Redonda na luta pelo funcionamento das empresas 
durante essa pandemia, contra o fechamento, porque a 
economia não pode parar. A diretoria trabalhou junto 
com outras entidades, apresentou propostas, tem 
orientado sobre as medidas preventivas com campanhas 
contra o coronavírus, se dedicado e se esforçando para 
ajudar no combate a Covid-19”, comentou. 

COMÉRCIO & SERVIÇO
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  Shopping 33, um dos mais tradicionais de Volta Redonda, continua em crescimento. Agora, com cinco torres, a nova 
expansão também abriu mais espaço no térreo para novas lojas. De dezembro de 2019 até abril deste ano, foram 14 novas 
abertas nesse período, mesmo durante a pandemia, indo na contramão da recessão, recebendo novos investimentos e geran-
do novos empregos. Localizado no coração da Vila Santa Cecília, o Shopping 33 é um dos mais antigos de Vota Redonda, na 
Rua 33, uma das mais movimentadas do bairro. 
 Quem passa pelo empreendimento não imagina a importância econômica dele para a cidade. São gerados pelo 
menos 3 mil empregos diretos, além dos indiretos. Os administradores calculam que passam por dia pelo shopping cerca de 13 
mil pessoas. Por ser um shopping com um nicho diversificado, com serviço e comércio, atrai também moradores de outras 
cidades. 
 Inaugurado há 25 anos, o prédio, que tem 50 mil metros quadrados de área construída, conta hoje com cinco torres 
com salas comerciais, sendo quatro em funcionamento. Juntas, as quatro torres têm mais de 600 salas, que abrigam 
consultórios, clínicas, laboratórios, escritórios, salões de beleza, entre outros serviços, além do térreo que conta com lojas e 
lanchonetes. O Shopping 33 tem ainda quatro andares de garagem, totalizando 450 vagas disponíveis. 

 Segundo Lúcio Alberto Brasil Campos, dono da 
empresa Sovinco, incorporadora e administradora do 
shopping, o prédio ainda vai ter mais três andares de lojas com 
praças de alimentação, novos elevadores e mais infraestrutura, 
como novos banheiros, incluindo para Portadores de 
Deficiência, e fraldários. De acordo ele, no projeto de 
expansão, houve mudanças para melhorar a acessibilidade, 
com ampliação de rampas para cadeirantes e macas. A quinta 
torre também terá 12 andares para abrigar 132 novas salas. 
 “Ao longo dessas quase três décadas, não paramos de 
trabalhar pesado para que o projeto fosse aos poucos sendo 
colocado em prática. Fizemos a primeira torre, com 182 salas, 
depois de um tempo a segunda, e continuamos, mesmo com a 
pandemia da Covid-19, conseguimos manter os investimentos. 
Hoje, 100% do que está em funcionamento estão 
comercializados. Temos uma rotatividade mínima”, comentou. 

Shopping 33 investe em expansão e já está
finalizando 5ª torre com mais salas comerciais

O

Térreo passou por reformas, integrou torres e ganhou mais 14 lojas
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Expansão para lojas de varejo e 
alimentação terá  6 mil metros 
quadrados em novos três andares

 Para Lúcio, uma das principais vantagens do 
shopping é justamente o fluxo de pessoas que passam pelo 
prédio. “Você ter uma loja onde passam por dia quase 13 mil 
pessoas é uma grande oportunidade para o varejo colocar sua 
marca. Não é à toa que temos praticamente tudo 
comercializado no térreo, com muitas farmácias, 
estrategicamente, localizadas, lojas de roupas, calçados, 
acessórios, academia, alimentação e, em breve, vamos 
disponibilizar mais 6 mil metros quadrados de uma nova área 
voltada só para o varejo e gastronomia”, disse. 
 Segundo ele, as pessoas vão poder fazer tudo dentro 
do Shopping, desde lavar o carro, almoçar, ir ao médico e 
realizar suas compras. “Para estar aqui, é preciso apresentar 
um projeto, que avaliamos. Não é simplesmente apresentar 
uma proposta de compra ou aluguel do espaço, precisa ser 
bom para o nosso público-alvo, integrar o que pensamos para 
atender quem vem ao Shopping 33”, afirmou.

Lúcio é gestor do shopping
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 Com a nova proposta do Shopping 33, de integrar o térreo das torres abrindo amplo espaço com lojas e salas 

comerciais, empreendedores visionários investiram na inauguração de espaços físicos modernos e focados no conforto do 

cliente. É o caso da Anna Stela, loja de roupas de marca própria, criada pela empresária Roberta Romão. A empresa foi a 

primeira a abrir no shopping, em dezembro de 2019, das 14 novas lojas recém inauguradas.

 “Nós tínhamos uma loja numa sala menor num outro edifício. Eu já conhecia o Shopping 33, observava o volume de 

pessoas que passavam porque já atendia clientes, como médicas e advogadas, que trabalham aqui. Quando soube que 

estavam com essa proposta de expansão, procurei saber como abrir uma loja nesse lugar e fizemos a mudança, considerando 

muito essa observação de movimentação do público”, afirmou Roberta.

 Pouco mais de quatro meses depois de inaugurar a loja, como o mundo inteiro, foi pega de surpresa quando em 

março de 2020, começou a pandemia. No entanto, ela encontrou uma maneira de inovar e colheu bons frutos disso. “Nos 

primeiros 15 dias sofremos o impacto natural, todo mundo ficou assustado, mas não paramos. Fui para as redes sociais para 

continuarmos a divulgar nossa marca, tínhamos acabado de inaugurar a loja e comecei a motivar as clientes, para que se 

arrumassem em casa mesmo em home office. Depois, comecei a confeccionar máscaras personalizadas para presentear e isso 

motivou as compras”, disse.

 Ela ainda afirmou que as clientes, vendo sua 

atividade, começaram a fazer pedidos. “Quando comecei a 

entregar as máscaras, as clientes falavam que estavam 

precisando de roupas e começamos a atender por delivery. 

Nossas redes foram nossa vitrine virtual e isso ajudou 

muito. No período em que tudo ficou fechado, as 

funcionárias mesmo continuaram a trabalhar 

internamente atendendo pelo WhatsApp e conseguimos 

continuar, não paramos”, contou.

 Sobre a experiência com a loja durante esse 

tempo, ela afirma que o público busca praticidade e como o 

Shopping 33 tem diversos tipos de serviços, a parte 

comercial ganha força. “Eu vejo que o espaço aqui tem tudo 

para se tornar um grande ponto comercial, num bairro que 

é o coração de Volta Redonda, como a Vila Santa Cecília. As 

pessoas vêm aqui para uma consulta ou algum outro 

serviço e já podem fazer compras, então já está tudo 

incluído. Com as grandes marcas que estão vindo para cá, 

tem tudo para dar certo, vai agradar muito os 

consumidores”, completou.

COMÉRCIO & SERVIÇO

Com ampliação, térreo já recebeu 14 novas lojas
desde dezembro de 2019

Roberta, na loja inaugurada em dezembro de 2019, aposta
no alto �uxo de pessoas do Shopping 33
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  prazo para a entrega da Declaração Anual de Rendimento do MEI (DASN-SIMEI) termina no dia 31 de maio e, apesar 

de o processo ser totalmente online e levar poucos minutos para ser executado, 68% dos microempreendedores individuais 

ainda não entregaram sua declaração, o que corresponde a um universo de aproximadamente oito milhões de MEI´s. As 

informações constam em levantamento feito pelo Sebrae com base nos dados da Receita Federal.

 Até o momento, a Receita já recebeu a declaração de 3,7 milhões de MEI´s dos 11,3 milhões existentes. O Amazonas 

é o estado com o menor número de declarantes: apenas 21% dos formalizados cumpriram com essa obrigação. Em segundo 

lugar estão empatados Rio de Janeiro e Amapá, ambos com 23% de envio. Santa Catarina é o líder de entregas, com 39%, 

seguido por Minas Gerais, com 38%, e pelo Piauí e Paraná, com 37%. Em São Paulo, estado que concentra o maior número de 

MEI, apenas 30% dos 3,2 milhões de formalizados estão quites com a DAS-MEI

 O gerente de Políticas Públicas do Sebrae, Silas Santiago, alerta que essa é uma das obrigações do MEI e que o não 

envio pode originar multas e perda de benefícios. “Mesmo quem está inadimplente com as parcelas deve enviar a declaração. 

Quem não entregar a DASN-MEI pode pagar multa de R$ 50 e mais juros. Além disso, fica impossibilitado de emitir o 

Documento de Arrecadação Simplificada (DAS), boleto mensal de contribuição dessa pessoa jurídica”, pontuo Silas.

 A DASN-SIMEI é a prestação de contas anual do faturamento do MEI. Nesse documento, o microempreendedor 

individual deve informar o valor total das vendas de produtos e da prestação de serviço no ano anterior e se teve empregado 

no período. Todo o procedimento é feito no Portal do Empreendedor. Para preencher a declaração, o microempreendedor 

deve selecionar a opção ‘Já Sou MEI’ e clicar na opção ‘Faça sua Declaração Anual de Faturamento’.

Microempreendedor Individual tem até 
dia 30/05 para fazer declaração anual

O
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 ova lei trabalhista aos domingos. A legislação do trabalho aos domingos é bem antiga. Desde 1949, a lei diz em quais 
casos o trabalhador deve ter folga semanal. A CLT e até mesmo a Constituição protegem o descanso semanal do trabalhador, 
necessário para o cuidado da saúde física e mental. Na lei, estão previstas as categorias que podem trabalhar aos domingos e 
feriados sem precisar combinar com seu sindicato.
 Por muito tempo, as atividades autorizadas para trabalhar aos domingos permaneceram as mesmas. Portarias em 
2019, 2020 e agora em 2021 liberaram algumas outras atividades para trabalhar durante os domingos e feriados.  A Portaria 
N° 1809, que passou a vigorar em março, tem mudanças importantes. Além de adicionar 39 novas categorias em relação à 
Portaria N° 19.809/2020, também revogou essa última. 
 A equipe de especialistas da Express CTB, Accountech especializada em contabilidade, esclarece as principais 
alterações. O setor de serviços essenciais está fora dessa lista, com lei específica. Veja abaixo quais são as categorias liberadas 
para trabalhar aos domingos e feriados sem necessidade de negociação:

Para os setores de Educação e Cultura, além do 
setor de Serviços Funerários, vale o que está na 
Portaria N° 604/2019. 

Como a empresa deve lidar com o 
trabalho aos domingos e feriados?

 De acordo com o Artigo 386 da CLT (relativo ao 
revezamento para folga aos domingos), mesmo que o 
funcionário tire sua folga dominical, ele ainda terá direito 
ao descanso no meio da semana. Não há substituição dos 
dias, o funcionário fica com duas folgas na semana. “Nas 
empresas em que os funcionários podem trabalhar domin-
go, autorizadas por lei, o repouso semanal pode ser em 
qualquer outro dia da semana, mas não pode passar mais 
de três semanas sem uma folga no domingo”, esclarece 
Cristiane Machado, coordenadora do departamento 
pessoal da Express CTB, que também ressalta: “As escalas 
de revezamento estão previstas na legislação trabalhista.  
 Portanto, cabe ao RH da empresa se organizar 
para que nenhum funcionário ultrapasse o tempo apropria-
do sem o descanso dominical.

NOVA LEI TRABALHISTA AOS DOMINGOS: 
quais as principais dúvidas?

N
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Novas categorias foram adicionadas recentemente e entraram em vigor em março de 2021

COMÉRCIO E SERVIÇO 

• Borracha;

• Fabricação de chapas de fibra e madeira;

• Gases industriais e medicinais;

• Extração de carvão;

• Alimentos e de bebidas;

• Peças e acessórios para veículos;

• Atividades relacionadas à manutenção de 
equipamentos de infraestrutura, incluindo 
elevadores, escadas rolantes e equipamentos de 
refrigeração e climatização;

• Salões de beleza;

• Revendedores de veículos;

• Comércio varejista;

• Unidades lotéricas;

• Serviços de reparo de veículos, além de 
comercialização de peças novas ou usadas;

• Construção civil.
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 ados da Junta Comercial do Rio de Janeiro 

(Julcerj) apontaram que, agora, em 2021, com as medidas 

de flexibilização sendo mantidas, mesmo com horário 

alternativo de funcionamento, houve uma redução de mais 

de 60% na média mensal de encerramento de atividades de 

empresas. De janeiro a abril, a média ficou em 24. Nesses 

quatro meses do ano, apenas 97 empresas fecharam as 

portas, definitivamente. Foi quase o número total de 

cancelamentos de CNPJ em agosto de 2020, quando 

registrou 84 encerramentos.  

 E essa redução no fechamento de empresas 

ajudou na recuperação dos empregos. Enquanto em 2020, 

Volta Redonda terminou o ano com 69.264 empregados, 

em apenas, dois meses, a cidade subiu para 70.060, sendo 

que o segmento Comércio e Serviço foi o que mais 

contribuiu para essa retomada. Das 4.511 novas 

contratações, 2883 foram para o setor.

 Dados do Ministério do Trabalho, por exemplo, 

apontam que Volta Redonda teve saldo positivo na geração 

de empregos nos dois primeiros meses de 2021. A cidade 

mais populosa da região gerou 307 novos empregos em 

janeiro e 491 em fevereiro. O salto de quase 60% se deu 

principalmente pela recuperação do comércio entre o 

primeiro e o segundo mês do ano. Para as entidades 

empresariais, manter as atividades econômicas 

funcionando mesmo com horário reduzido ajuda no 

equilíbrio socioeconômico, garantindo ainda a preservação 

dos empregos e de vidas.

Cenário foi pior em 2020

 As estatísticas da Jucerja mostram ainda que de 

janeiro a dezembro do ano passado, 732 empresas encerram 

as atividades em Volta Redonda. Desse total, mais de  600 são 

de grande, média, micro e pequena empresas. A maioria 

fechou as portas definitivamente após o início da pandemia, 

principalmente, quando foi decretado lockdown, com 

funcionamento apenas das atividades consideradas 

essenciais. Somado o tempo que o comércio e outros serviços 

pararam foram quase 80 dias durante o ano. A média mensal 

de fechamento em 2020 ficou em 61, ainda segundo os dados 

disponíveis no site da Junta Comercial. 

 O encerramento das atividades e a incerteza de 

como ficaria o mercado também levaram a 22.632 

demissões, sendo 16.296 no setor de Comércio e Serviço, 

conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados), do Ministério do Trabalho, em 2020. Volta 

Redonda fechou o ano passado com um saldo negativo de 

1.242 postos de trabalho. Segundo as entidades 

empresariais, a maioria das demissões foi por causa da crise 

econômica gerada pela pandemia, provocada pelo 

fechamento de empresas e incerteza sobre o funcionamento 

dos estabelecimentos. 

Menos empresas encerraram
as atividades este ano

Em 2021, com medidas de flexibilização,
média de fechamento foi 60% menor 
se comparada a 2020; saldo de emprego 
também passou a ser positivo

MERCADO

D



 magrecer é um dos temas mais presentes em 
consultórios médicos, rodas de amigos, artigos sobre saúde 
e é fundamental para pessoas que não estão satisfeitas 
com seu peso, seja por questões de estética ou de saúde. A 
obesidade e seu precursor o sobrepeso atingem cerca de 
100 milhões de brasileiros e, devido à pandemia, mostrou 
seu perfil mais tenebroso, pois o risco de agravamento da 
Covid-19 em pessoas com o Índice de Massa Corpórea 
(IMC) entre 30 e 35 kg/m2 é 1,4 vezes maior, enquanto 
indivíduos com IMC entre 35 e 40 kg/m2 têm 1,8 vezes 
mais risco e pacientes com um IMC maior de 40 kg/m2 o 
risco passa ser 2,6 vezes maior.
 Desde o ano 2000 temos disponível no Brasil uma 
ferramenta que aumenta em 3x a taxa de sucesso no 
emagrecimento quando bem associada a aprimoramento 
alimentar e atividades físicas, o Balão Gástrico.
 Trata-se de um balão de silicone que é implantado 
no estômago, através de endoscopia, e preenchido com 
soro fisiológico e um corante. Tem dois objetivos bem 
definidos (1) causar saciedade precoce e (2) saciedade 
prolongada, com isso você sente satisfação alimentar com 
menos comida e essa saciedade é mais duradoura, 
facilitando, portanto, o processo de melhora da 
alimentação e início ou retorno às atividades físicas, que 
devem ser diárias e por no mínimo 50 min ao dia.
 Todo o procedimento de colocação e retirada do 
Balão Gástrico é realizado por endoscopia, sem 
necessidade de cirurgias ou internações. Necessita-se 
afastamento das atividades por 2-3 dias para que o 
organismo se adapte ao Balão Gástrico.

 A perda de peso alcançada é entre 5 a 20% do peso 
inicial, por exemplo, alguém com 100 Kg pode alcançar uma 
perda de 5 a 20 Kg. Essa diferença está relacionada ao grau de 
comprometimento ao Programa de Emagrecimento e às 
variações de cada organismo, por isso, algumas vezes 
associamos medicações e outras avaliações que se façam 
necessários. Quando bem indicado, sob orientação e 
acompanhamento especializado, o Balão Gástrico é a 
ferramenta que você precisa para alcançar uma vida mais 
leve, saudável e satisfatória.
 Todos conseguem emagrecer! Cada um tem seu 
tempo, sua ferramenta e sua motivação, pois a necessidade 
de emagrecimento é urgente, pois o Sobrepeso e a Obesidade 
são doenças que pioram com o tempo e toda mudança de 
hábitos só é alcançada com orientação especializada, 
constância e repetição.
 Conte comigo e com a GastroMais para cuidar 
sempre da sua saúde digestiva, pois somos especialistas em 
cuidar de você.

E

Obesidade, sobrepeso e os riscos
relacionados a Covid-19

Por: Rodolfo Vasconcelos

SAÚDE EM DIA

Rodolfo Vasconcelos é gastroenterologista da GastroMais
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 É fundamental um 
acompanhamento contínuo e 
em conjunto de equipe 
especializada formada por 
médicos, nutricionistas e 
educadores físicos para que 
se alcance o emagrecimento 
saudável e duradouro através 
de mudanças de hábitos.



 ifteria, varíola e poliomielite. Sabe o que essas 
doenças têm em comum? Todas foram erradicadas com a 
vacinação! Há um ano vivendo a pandemia do coronavírus, 
muitos pais estão apreensivos em levar os filhos aos postos 
de saúde para vacinarem. Segundo dados do Ministério da 
Saúde, só em 2020, mais de 18 milhões de crianças 
perderam doses das vacinas: BCG, meningocócica C, 
DTP/HepB/Hib (Penta), hepatite A, pneumocócica, tríplice 
viral, varicela, febre amarela e poliomielite.
A preocupação das famílias é compreensível, mas mesmo 
na pandemia, não deixe de vacinar seu filho. Siga os 
protocolos de saúde - uso correto da máscara, higienização 
das mãos e distanciamento de 1,5m – e compareça aos 
postos de imunização. A vacinação contra a gripe já 
começou. Com a chegada do outono, onde as temperaturas 
começam a cair, o clima fica mais seco e as doenças 
respiratórias são mais frequentes, é fundamental aderir à 
campanha que já faz parte do calendário infantil e é 
indicada para bebês a partir dos seis meses.
Já a vacina meningocócica B não faz parte do calendário 
nacional de vacinação, está disponível apenas na rede 
particular e é indicada para crianças a partir de três meses. 
O imunizante ACWY foi incorporado ao calendário 
nacional ano passado para as idades de 11 e 12 anos. Mas 
na rede particular é possível encontrar para bebês a partir 
dos dois meses de vida. As duas vacinas são muito 
recomendadas para crianças e adolescentes, pelas 
Sociedades Brasileiras de Pediatria e Imunizações para 
prevenção de meningites, doenças meningocócicas e 
infecções generalizadas. 
O controle nacional de enfermidades depende da 
manutenção do calendário de vacinas e a queda na média 
de imunização pode acarretar surtos ligados a doenças 
previamente controladas, como aconteceu com o sarampo, 
por exemplo. Considerado erradicado em 2016, registrou 
mais de 8 mil casos no Brasil em 2020.

Quando começar a vacinação?
 
 Desde o nascimento já estamos expostos às 
doenças, por isso, o calendário de vacinação infantil vai de 0 
aos 10 anos e é um importante reforço na formação do 
sistema imunológico. Converse com o pediatra do seu filho, 
verifique a caderneta de vacinação e procure um posto de 
saúde para colocá-la em dia. 

Quando começar a vacinação?
 
 Em alguns casos, as vacinas podem provocar 
sintomas como febre ou vermelhidão no local da aplicação. 
Mas isso está dentro do esperado e tende a desaparecer em 
pouco tempo. Não significa que a vacinação não funcionou, 
que tenha causado alguma doença, ou que a criança não deve 
mais ser vacinada. 

Vacinação infantil X Covid-19
 
 Um estudo associativo desenvolvido pela 
Universidade de Missouri e divulgado no começo deste ano 
pela revista Cureus, mostrou que crianças que tomaram a 
vacina da gripe ou pneumocócica (que protege contra 
pneumonia e meningite) têm menos chances de 
apresentarem sintomas graves, caso contraiam a Covid-19.  
 Acredita-se que isso esteja acontecendo porque o 
crescimento de um vírus pode ser inibido por uma infecção 
viral anterior, mesmo quando o primeiro vírus invasor está 
inativado, como no caso da vacina contra a gripe.

Sala de Vacinação
 
 O Centro Cuidar – Unidade de Atenção à Saúde - do 
Hospital Unimed Volta Redonda conta com um serviço 
especializado para a aplicação de medicamentos e possui as 
vacinas da gripe, pneumocócica, ACWY, meningocócica B, 
entre outras. A Sala de Vacinação atende clientes Unimed, 
particular e outros convênios. Funciona todos os dias das 
08h30min às 17h, no bairro Casa de Pedra- VR, anexo ao 
Hospital. Agendamento e mais informações pelo telefone: 
3336-6000.

D

Caderneta de vacinação em dia:
saúde e proteção

SAÚDE EM DIA

FONTE: UNIMED-VR
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