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 omeço nosso bate-papo dando parabéns para a 

nossa querida Volta Redonda, que completa 67 anos de 

emancipação neste mês de julho (dia17), e para todos 

comerciantes, afinal, 16 de julho, também se comemora o 

nosso dia. E para todos que moram e trabalham para manter 

a nossa cidade em constante desenvolvimento. Volta 

Redonda nasceu em torno da Companhia Siderúrgica 

Nacional, mas ao longo dessas quase sete décadas, foi 

encontrando sua veia comercial e se tornou um grande pólo 

regional de produtos e serviços, referência no Sul do Estado. 

Somo mais de 50 mil trabalhadores no setor, mais de 50% da 

mão de obra ocupada na cidade, a força motora que faz essa 

engrenagem continuar  em constante movimento.

Neste ano de 2021, em especial, vivemos um período de 

muitas reflexões.  Com a pandemia da Covid-19, que se 

iniciou no ano passado pegando a todos de surpresa, 

trazendo tantas mudanças em nossas vidas e tantas perdas 

também, precisamos olhar para o presente diferente e 

pensar num futuro melhor. Preocupações com vidas, com as 

nossas empresas, em encontrar formas de manter nosso 

trabalho e evitar um colapso na economia. 

Temos vivido momentos delicados, mas, a CDL nunca 

desistiu de caminhar junto com a cidade, com nossos 

associados. A nossa entidade vai completar em setembro 52 

anos e sempre buscou um diálogo com o Poder Público para 

ajudar no desenvolvimento econômico baseado no 

equilíbrio e na segurança tanto para as empresas quanto 

para quem depende do comércio para levar o sustento para 

casa ou para quem mora aqui.  

Nascemos para lutar por nossos direitos, para buscar 

melhorias para nosso setor e oferecer sempre melhores 

condições de crescimento da nossa cidade. E vamos nos 

manter unidos, questionando o Poder Público quando for 

preciso, apoiando quando for necessário e realizando nossas 

ações sempre que for viável. Já estamos com saudades de 

receber vocês na nossa casa, na sua casa, na nossa CDL, em 

nossos eventos. 

Fazemos parte desses 67 anos, caminhando lado a lado com 

a cidade, mas, principalmente, com você, lojista, nosso 

principal parceiro e o motivo da CDL existir. Pode ter 

certeza, que vamos continuar juntos! Esse é o compromisso 

da nossa diretoria.

A edição da revista deste mês de julho está especial, 

celebrando os 67 anos de Volta Redonda, mas focada em 

homenagear, a vocês, empresário e trabalhador do 

comércio, que acreditam em nossa cidade e que continuam 

mantendo a esperança em dias melhores. Sem essa visão 

empreendedora de vocês, sem esse amor pelo nosso setor, 

não teríamos sobrevivido a tantas crises econômicas. 

Exemplos de superação e de como o nosso segmento 

também ajuda a transformar vidas, a formar novos 

profissionais e a construir um futuro melhor.

Aproveito para desejar ainda boas vendas e aproveitem as 

datas comemorativas que estão chegando, como o Dia da Vó 

e do Amigo em julho; em agosto, o Dia dos Pais; em outubro, 

o Dia das Crianças; e em dezembro, o Natal. Vamos celebrar 

e agradecer que estamos conseguindo atravessar, com 

muita resiliência, um dos momentos mais turbulentos desse 

século, vivendo momentos tristes, sim, mas resistindo, 

acreditando e tendo fé em dias melhores. 

E para que a gente não se esqueça: a cidade pode até ter 

nascido do aço, mas se fortaleceu no comércio e cresceu 

dele. Então, parabéns para Volta Redonda e um parabéns 

especial para todos nós, comerciantes, que não desistimos 

da nossa cidade e dessa nossa profissão tão cheia de 

desafios diários.  Uma boa leitura a todos!

Feliz Aniversário,
Volta Redonda, cidade do
comércio

C

PALAVRA DO PRESIDENTE | Gilson Ferreira de Castro
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Você sabe quais são as vantagens de ser
um associado?

 á quase 52 anos, a Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Volta Redonda (CDL-VR) vem sendo casa do empresário 

oferecendo o suporte necessário para as empresas e 

prestadores de serviços se desenvolverem, terem acesso à 

proteção ao crédito e apoio em diversas frentes. O 

associativismo é uma prática que ajuda a fomentar a 

economia, mas, principalmente, cria oportunidades de 

crescimento em conjunto e fortalece os setores que se unem 

em prol de uma mesma causa. 

E, com essa missão, de incentivar o comércio local e proteger 

seus direitos, que a CDL vem buscando ao longo dos anos 

representar os lojistas e prestadores de serviços frente as 

mais diversas lutas em prol do setor produtivo e também 

encontrar parceria para otimizar custos e prestar um 

atendimento de qualidade. Você conhece outras vantagens 

de ser um associado CDL? A gente conversou com o diretor 

de Serviços e Produtos, Adriano Santos, sobre alguns dos 

benefícios de ser associado. “Estamos sempre buscando 

ampliar nossa gama de serviço, de parcerias, porque 

acreditamos que nossos associados precisam de suporte que 

facilitem seu dia a dia. Nossos parceiros oferecem descontos 

para os associados em produtos, cursos, planos de saúde, 

serviços e soluções que visam justamente otimizar essa 

rotina pesada de uma empresa, principalmente, do micro e 

pequeno empresários, que têm um capital menor para 

investir em determinados gastos, que com esses descontos, 

passam a caber dentro do orçamento. Esse é apenas um dos 

nossos braços de atuação”, comentou. 

 Adriano enfatizou ainda que a CDL mantém 

parceria com instituições de ensino que oferecem descontos 

para formações em nível superior e técnico, não só para 

empresários como para seus colaboradores, além de preços 

diferenciados também para planos de saúde da Unimed de 

Volta Redonda. “Esses são apenas alguns dos nossos 

parceiros, que são vários. Só acessar nosso site cdlvr.org.br 

que tem uma lista com tudo que temos de benefícios hoje de 

saúde à educação, passando por várias áreas, como atividade 

física”, acrescentou.

Sobre os serviços, ele destacou as consultas ao maior banco 

de dados do país, o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e ao 

Serasa, além da Central de Empregos, o Certificado Digital, 

que tem o menor preço do mercado para os associado. A 

CDL também realiza atendimento em domicílio para pessoas 

a partir dos 80 anos. A instituição também investe em 

capacitação focada em treinamento, atualização de leis e 

temas que sejam de interesse da classe produtiva, em 

parceria com instituições renomadas como o Sebrae, por 

exemplo. 

                                         

“São vários benefícios que qualificam a CDL como uma 

excelente parceria de negócios para o empresário por um 

custo-benefício praticamente simbólico. Além disso, 

dispomos de uma infraestrutura para eventos corporativos, 

entre outros, com preços diferenciados, com uma sala, um 

auditório e um salão totalmente equipados, que durante a 

pandemia, com as medidas de flexibilização, voltaram a ser 

alugados seguindo os protocolos de segurança contra a 

Covid-19”, disse. 

A CDL também promove campanhas institucionais de 

incentivo a vendas em datas importantes para o comércio 

com o Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos 

Pais, por exemplo, para ajudar a atrair consumidores e 

preparar as empresas para esses momentos que geram 

movimento de compras. 

Para manter tanto os associados, quanto o setor produtivo e 

os consumidores informados, a CDL também tem vários 

canais de comunicação como a revista O LOJISTA, o site, o 

e-mail marketing e as redes sociais, com páginas no 

Instagram e Facebook. “A CDL é a casa do empresário. 

Estamos sempre abertos a ouvir propostas, sugestões, 

mantendo esses canais abertos para nos conectar cada vez 

com nossos associados”, acrescentou.

Para saber mais e se associar, mande uma mensagem para o 

whatsapp (24) 98125-9369. O e-mail de contato é o 

atendimento@cdlvr.org.br. O site é o cdlvr.org.br. Siga as 

páginas nas redes sociais: facebook.com/cdlvoltaredonda e, 

no Instagram, @cdlvoltaredonda.

Para mais informações, (24) 3344-8050.
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CDL-VR tem diversas parcerias com empresas que oferecem descontos para associados
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Há 51 anos fazendo parte da história de
Volta Redonda

ESPAÇO CDL-VR 

A CDL-VR sempre visa valorizar e reconhecer a dedicação, a 
força e o empreendedor de Volta Redonda. Durante essas 
cinco décadas, a entidade sempre promoveu eventos que 
proporcionassem também não só a troca de experiências 
como momentos de homenagear quem investe na cidade, 
gera emprego e renda. Realizou edições do Prêmio Mérito 
Lojista, e, em 2019, quando completou 50 anos, na festa de 
comemoração pelo cinquentenário, prestou uma 
homenagem às empresas associadas mais antigas e também 
aos colaboradores com mais tempo de casa. 
Para a entidade, é fundamental estar sempre divulgando e 
mostrando para a sociedade como essas empresas e 
empreendedores são persistentes e acreditam em Volta 
Redonda, no seu poder de desenvolvimento. “Temos orgulho 
de estar sempre prestigiando nossos associados, nossos 
parceiros, nos dedicando a quem está conosco. Sem esses 
homens de negócio, que trabalham para manter suas 
empresas funcionando, gerando emprego, a cidade poderia 
ter parado no tempo”, acrescentou.

 Durante a pandemia, todos os eventos foram suspensos por 
conta da restrição de público e das medidas de prevenção à 
Covid-19, como o tradicional Happy Hour, que se tornou um 
grande espaço de troca de experiências entre os associados, 
network e de conhecimento. “Assim que tudo isso passar, 
estaremos nos reunindo de novo e recebendo a todos para 
celebrar e agradecer pela superação por tempos tão 
desafiadores”, comentou.

SEMPRE VALORIZANDO O

EMPRESÁRIO LOCAL

A

Prêmio Mérito Lojista fez história em homenagens a quem ajuda a construir
Volta Redonda
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 Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR) vem 
ajudando a construir a história de Volta Redonda, 
incentivando o desenvolvimento da cidade, oferecendo 
suporte aos comerciantes e prestadores de serviços.  A 
instituição é gerida por uma Diretoria Executiva, que 
acredita no poder da união e da transformação, por meio de 
iniciativas que possam ajudar na busca por mais qualidade 
de vida e melhor infraestrutura de trabalho.
E foi, em 1969, para dar apoio aos comerciantes locais, que 
um grupo de empresários desbravadores, visionários 
fundava o Clube de Dirigentes Lojistas, para trazer para a 
cidade o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), numa época 
em que se vendia muito pelo crediário, os famosos carnês e 
também nos “caderninhos”, como forma ainda de dar apoio 
para fortalecimento desses setores. 
Mais tarde, passaria a se chamar Câmara de Dirigentes 
Lojistas, como é conhecida a CDL, atualmente, principal 
apoiadora do comércio de Volta Redonda, oferecendo 
serviços, convênios, cursos e suporte para lojistas e 
prestadores de serviços, além de lutar pelo 
desenvolvimento econômico da cidade e apoiar o social, 
valorizando as empresas do município, que geram emprego 
e renda. 
“Foram muitos empresários visionários, como um dos 
nossos fundadores, o nosso primeiro presidente, o 
comerciante Ludovico Leonardo Mollica, um dos primeiros 
empresários do município, que lutaram pela cidade, por 
melhorias para que as empresas locais se mantivessem 
ativas, que incentivou tantos outros a seguirem em frente, 
que lutou pela construção da nossa sede, que hoje faz parte 
da história de Volta Redonda. Nossa entidade sempre 
buscou ser parceira do Poder Público em ações que possam 
melhorar o dia a dia não só das empresas e dos 
comerciantes, mas de todos, porque, uma cidade próspera, 
com qualidade de vida, é uma cidade onde todos vivem bem, 
se sentem seguros, trabalham com mais dignidade. Nós 
moramos aqui, trabalhamos aqui e queremos ajudar a cuidar 
da nossa casa”, comentou o presidente Gilson de Castro.
Para conhecer mais sobre a história da CDL de Volta 
Redonda, seus serviços e convênios é só acessar o site 
cdlvr.org.br ou seguir suas redes sociais. 

Lançamento da pedra fundamental
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Mentes jovens e comprometidas com o
social e capacitação do setor

 urante muitos anos, as Câmaras de Dirigentes 
Lojistas (CDL´s) tinham apenas a Diretoria Executiva, mas 
com os jovens cada vez mais cedo assumindo postos de 
gestão nas empresas ou abrindo seu próprio negócio, deu-se 
início a uma proposta de integrar essa nova força às 
entidades e surgiram as CDL´s Jovens. E, em Volta Redonda, 
ela vem realizando um trabalho desafiador. A diretoria 
desenvolve um papel importante para traçar projetos 
voltados para o social, como a Feijoada “Amigo Solidário” e 
também o Dia Livre de Impostos (DLI), de conscientização 
contra as altas cargas tributárias, além de ajudar a pensar e 
planejar ações voltadas para a capacitação do setor de 
comércio e serviço.
Durante a pandemia, foram promovidas lives com diversos 
palestrantes , visando ajudar os empresários e gestores a 
entenderem o atual cenário e buscarem soluções para 
enfrentarem esse momento, reforçando a importância de se 
investir em automação, tecnologia e expandir as vendas 
onlines, com treinamento de pessoal e mais foco nas redes 
sociais. 

“Nosso compromisso é sempre buscar dar esse suporte 
para nossos associados, sem esquecer do lado social e 
lutar pelos nossos direitos, por um país mais justos e por 
mais qualidade de vida. Nos desafiamos todos os dias e 
doamos nosso trabalho como diretores, visando o bem do 
nosso setor produtivo como resultado de crescimento 
para a nossa cidade”, afirmou Leandro Noel, presidente da 
CDL Jovem.

Feijoada Amigo Solidário e Dia Livre de Impostos são frentes de trabalho
desenvolvidas pela CDL Jovem



08 | O LOJISTA | Julho 2021

Uniforme Express: amizade que vem
gerando bons negócios

COMÉRCIO E SERVIÇO 

C

Fernanda e Monique, são amigas e sócias na Uniforme Express
Empresa foi aberta em maio de 2019 em Volta Redonda
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al omo dia 20 de julho é comemorado o Dia do Amigo, 

a coluna Comércio e Serviço deste mês traz a história de 

duas empresárias que viram nessa união sólida a 

oportunidade de empreender e terem o próprio negócio. 

Monique Araújo e Fernanda Canhos, amigas inseparáveis, se 

tornaram sócias e abriram a Uniforme Express, empresa 

focada na venda personalizada de uniformes para o varejo.

“Em maio de 2019, no mês do meu aniversário, a Fernanda 

me propôs a criação da empresa. Ela sendo empresária há 12 

anos no ramo de confecção, percebeu a necessidade de um 

atendimento mais personalizado e eficiente nesse ramo de 

uniformes. Foram meses de reuniões, elaborando e 

planejando um formato de negócio diferenciado até 

transformar nosso sonho em realidade”, contou Monique.

O projeto foi colocado em prática com inovação e 

criatividade, características que estão presentes no dia a dia 

das sócias. Assim, surgiu a ideia de fazer a loja física dentro 

de um conceito moderno, voltado para a valorização e 

contribuição com o meio ambiente, de forma sustentável. A 

opção foi montar o espaço num container, que é uma obra 

mais limpa e ecologicamente correta. 

“Como eu já tinha uma empresa de confecção em Resende, 

percebi um aumento da demanda devido ao surgimento de 

mais empresas. O segmento de uniformes profissionais gera 

uma sensação de pertencimento, de time. Padroniza uma 

imagem positiva de organização e identifica a empresa. Com 

minha experiência, percebendo a necessidade de atender os 

clientes de uma maneira mais próxima, viemos para Volta 

Redonda, um mercado propício para atingirmos novos 

clientes”, disse Fernanda Canhos.

Três meses após a inauguração, um grande desafio: a 

pandemia. As empresárias afirmaram que foi preciso grande 

otimismo, confiança e persistência para se adaptarem a nova 

realidade e dar continuidade ao trabalho com resultado e 

mantendo a satisfação dos clientes. Além disso, reforçaram 

os cuidados, como o distanciamento social, uso de álcool 

70% e máscaras, que também passaram a confeccionar. 

“O delivery foi uma das alternativas para nos manter 

competitivos no mercado. Além das mídias digitais que 

foram e são fundamentais. Hoje, principalmente, devido 

ao momento que estamos passando, as redes sociais 

possibilitam muitas atividades positivas e facilitam o 

nosso feedback com nossos clientes de forma instantânea. 

Podemos compartilhar informações, divulgar nosso 

trabalho, mostrar nossas habilidades e vender nossos 

produtos em tempo real”, falou Monique.

A projeção futura é ampliar a empresa. E por falar em 

união, a Uniforme Express se associou a CDL-VR em 

fevereiro e tem grandes expectativas de bons frutos dessa 

parceria. “É uma honra nos associarmos a esta importante 

entidade da nossa cidade. Poder trocar experiência e, 

assim que possível, participar de reuniões e eventos. 

Sabemos dos serviços que a entidade vem prestando 

como representação do setor empresarial junto ao setor 

público, além do serviço do SPC Brasil, e também de 

incentivar a criação de novas oportunidades, entre outros. 

Temos a certeza de que será uma ótima parceria por 

muitos anos”, finalizou Fernanda.



Julho 2021 | O LOJISTA | 09

COMÉRCIO E SERVIÇO 

Barbeiro Bruno Rosa: de Volta Redonda
para o mundo

 uando se tem aptidão para os negócios, uma ideia 
simples somada a muito trabalho, e vontade de crescer pode 
levar a lugares inimagináveis. Cedo ou tarde a vocação de 
mente inovadora desperta e ali nasce um projeto. No caso de 
Bruno Rosa, o despertar aconteceu aos 16 anos, quando ele 
decidiu começar a cortar cabelo, com a ajuda da família. O 
avô o ajudou com os materiais e a mãe cedeu um espaço em 
casa, dando início a uma trajetória de sucesso que vem 
ganhando cada vez mais destaque.
Hoje com 27 anos, ele não só é uma referência no setor de 
barbearia na cidade como é palestrante e ministra cursos 
por todo o Brasil. “Atendi durante seis anos na casa da minha 
mãe. Nesse tempo servi ao quartel e trabalhei na CSN 
também. Depois saí, montei uma barbearia pequena e 
simples no bairro Vila Americana, ficando ali por um ano. 
Depois de ter dado muito certo, fui para um bairro maior que 
é o Santo Agostinho, onde me encontro há cinco anos. Tive a 
oportunidade de estudar nas melhores academias do país e 
no exterior, também. Isso me ajudou em níveis nacional e 
internacional. Palestrei em mais de 13 estados do Brasil e 
hoje temos mais de três mil alunos certificados por mim”, 
disse.
Crescimento que é acompanhado também pela 
modernização do setor. A cada ano, as barbearias vêm se 
desenvolvendo e implantando um conceito diferenciado, de 
ter um espaço físico mais agradável e moderno, além de um 
serviço de atendimento personalizado, que, juntos, agregam 
valor ao negócio. Quem afirma isso é o Sebrae, que também 
confirma em pesquisa, que no ano de 2020, 1,2 milhão de 
empresas foram formalizadas no setor.
Essa perspectiva é realidade para Bruno, já que desenvolveu 
seu próprio método que contribui para a formação de novos 
barbeiros. “Vi a necessidade e a carência dos barbeiros da 
região em se desenvolver tecnicamente na profissão, daí 
tomei a decisão de ir atrás de conhecimento com referências 
nacionais e internacionais, após absorver bastante 
conhecimento o passei adiante, assim recebendo não só 
alunos do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, inclusive em 
nosso curso online, onde temos alunos de cinco países 
diferentes”, afirma o empresário.
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Bruno Rosa ministra cursos, além de estar sempre se
atualizando, e conta com 65 mil seguidores 

Para se manter atualizado e trazer o que há de melhor no 
segmento, ele sempre busca participar de eventos e 
palestras que trazem conteúdos relacionados a marketing e 
desenvolvimento pessoal. Inclusive, o marketing é parte 
fundamental dos negócios. Nas redes sociais, ele produz 
conteúdo para mais de 65 mil seguidores. 
“Podemos dizer que hoje dependo cerca de 90% das mídias 
digitais. Diariamente faço postagens, mostrando o dia a dia 
na barbearia, os cursos dos quais participo, as palestras e 
mostrando meu trabalho. É minha principal forma de 
comunicar com os clientes e alunos”, comentou.
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VENDAS/ DIA DOS PAIS

Imaginarium, no Sider Shopping, mostra 
força das franquias e já se prepara para data

S

O modelo de franquias vem crescendo e se tornando cada 
vez mais uma forte alternativa de investimento. Em dados 
do último relatório apresentado pela Associação Brasileira 
de Franchising (ABF), o faturamento em relação ao ano 
passado, mesmo com as dificuldades da pandemia, 
aumentou em 11%. 
O empresário afirma que uma das diversas vantagens para 
que a franquia não tenha sofrido um baque maior foi 
justamente o suporte que recebe da marca, da empresa 
franqueadora. “Temos excelente suporte, um bom 
relacionamento de forma que ambos trabalham para 
melhor desenvolvimento da empresa.
É muito positivo”, acrescentou.

Para o segundo semestre de 2021, a expectativa é de 
melhora na economia para expandir os negócios. “Falando 
no Dia dos Pais, a Imaginarium aposta em presentes como 
caneca, um porta retrato, uma taça de vinho, itens para área 
gourmet e churrasco, cerveja, mochilas, acessórios para 
celular, mas sempre trazendo uma mensagem de otimismo, 
humor e criatividade, de forma personalizada. Segundo a 
empresa, a data se conecta muito com a marca, que procura 
entender a linguagem dessa relação ente pai e filho e esse 
importante desse papel na sociedade”, disse.

SAIBA MAIS SOBRE O MERCADO DE FRANQUIAS
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Gilson é dono da franquia e está otimista para os próximos meses

 e tem uma loja com pegada alto astral, 
principalmente, para quem gosta de criatividade na hora de 
presentear com aquele toque divertido, é a Imaginarium.
A franquia aberta em 2018, no Sider Shopping, em Volta 
Redonda, pelo empresário Gilson Freitas Ferreira, atende 
aos apaixonados pela marca que está sempre inovando e, 
porque, não dizer, encantando com peças irreverentes, 
modernas e para os amantes da moda retrô, tem sempre algo 
com um toque vintage. 
E é claro, que a loja também já está de olho em datas 
especiais como os dias dos Avós (26), dos Amigos (20), agora 
em julho, e, claro, dos Pais, no segundo domingo de agosto. A 
tendência de recuperação nas vendas segue na rota do 
otimismo depois de um mês de junho com uma alta nas 
vendas com o Dia dos Namorados, já impulsionado pelo Dias 
das Mães, que foi em maio, também com um faturamento 
bem melhor do que em 2020. 
Aliás, o final do primeiro semestre e o início do segundo já 
trouxeram melhores expectativas para o varejo que trabalha 
com artigos para presentes ou para quem gostar de uma 
decoração. Bom para quem tem visão para os negócios como 
o Gilson, que soube aproveitar aquele gap, aquele buraco ou 
vazio no mercado, que é criado quando falta algo para 
atender à demanda de consumidores, então, o comerciante 
não perdeu tempo para preencher essa lacuna.
Ele conta que, após ver oportunidade de investimento em 
algo que ainda não estava sendo trabalhado em Volta 
Redonda, adquiriu a franquia Imaginarium, que é 
especializada em presentes personalizados, com 29 anos de 
tradição no mercado e já bem conceituada no mercado.  
“A minha relação com a Imaginarium vem muito antes da 
abertura da loja. Sempre fomos apaixonados pela marca. 
Enxergamos uma lacuna a ser preenchida e em abril de 2018 
inauguramos no Sider Shopping, a primeira loja Imaginarium 
da região Sul Fluminense. Com histórico de muito sucesso da 
marca, nos honra muito fazer parte dessa história”, afirmou.
Ele complementou destacando a força da identidade da 
franquia, o que, segundo ele, é um diferencial na relação com 
os clientes. “A Imaginarium é uma marca forte, conhecida 
por oferecer produtos que alegram, divertem e 
descontraem, e os clientes vibram com essa diversificação. A 
conectividade com a mensagem que cada produto traz é o 
principal diferencial. Não vendemos copos somente, 
proporcionamos sorrisos, experiências enriquecedoras”, 
explicou.
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VENDAS/ DIA DOS PAIS

Frilat aposta na data para continuar mantendo
vendas em alta no segundo semestre

D

“Diferentemente do Dia das Mães, quando a maioria sai para 
comer fora, no Dia dos Pais, a tradição é fazer algo especial 
em casa, porque os filhos se juntam com as mães para 
promover esse carinho. Então, nossas vendas são até 
maiores para o Dia dos Pais. Estamos com boas expectativas 
neste ano, principalmente, porque as famílias estão voltando 
a se reunir, mesmo em pequenos grupos, ainda com 
segurança, por conta da pandemia, mas estamos bem 
otimistas. Além disso, mais pessoas estão sendo vacinadas, 
isso nos trouxe mais esperança também”, afirmou.  

 epois de comemorar as boas vendas do Dia dos 
Namorados, a Frilat, com tradição de 39 anos na 
gastronomia de Volta Redonda, já se prepara para atender 
os clientes para o Dia dos Pais, considerada uma das 
melhores datas para a empresa com gestão familiar, 
administrada pelo empresário José Carlos Pereira junto com 
os filhos, Davi Teodoro Pereira, Caio Teodoro Pereira e 
Carlos Adriano Silva Costa. Segundo ele, além de presentear, 
muitas famílias gostam de organizar confraternizações em 
família, preparar almoço, café da manhã ou jantar para 
comemorar o Dia dos Pais. Para a data, eles oferecem 
sempre opções de cestas e uma linha especial de bebidas 
destiladas. 

Bruno Mendes, empresário

José Carlos conta que abriu a empresa em 1982, primeiro no 
bairro São João, depois mudaram para o bairro Laranjal onde 
estão até hoje, num espaço super charmoso e com um mix 
variado de produtos, incluindo bebidas e produtos de 
delicatessen. Depois abriram outra loja no Pontual 
Shopping, na Vila Santa Cecília, e mais uma em Barra Mansa, 
expandindo os negócios. Hoje se tornaram uma referência 
no setor. Atualmente tem 20 funcionários ao todo, gerando 
emprego na cidade. Para ele, não só datas comemorativas 
ajudam a manter as vendas em alta, como também esse 
período do Inverno. “Entramos numa época favorável para o 
nosso setor, que vende muitos produtos típicos para essa 
estação como queijos e vinhos, por exemplo, mas a cada dia 
que passa, as pessoas estão descobrindo que existe um tipo 
de vinho para cada época do ano e  um que combina com ela. 
Temos mostrado para nossos clientes que tem bebida para 
todos os gostos e que trabalhamos com faixas de preço que 
cabem no bolso de todos tanto na linha de bebida quanto de 
outros produtos”, acrescentou.
A Frilat também não para de inovar. Além de ter uma loja 
virtual, onde é possível realizar as compras sem sair de casa, 
com entrega por delivery, mantem suas redes sociais 
atualizadas, sempre com ideias de presentes, sugestões de 
cardápios, para uma experiência goumert bem variada. 
“Nosso papel é trabalhar com criatividade, oferecer ao nosso 
cliente sugestões para momentos agradáveis em casa, seja 
para confraternizar, realizar uma pequena reunião, em 
família, entre amigos, ou em casais, com a possibilidade de 
desfrutar de uma boa gastronomia em casa, com produtos 
de excelente qualidade e com preços acessíveis”, disse. 
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Empresa também tem loja na Vila e site para vendas online, além de delivery
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José Carlos na Frilat, que fica no Laranjal
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  mês de julho costumava ser de menos 
movimentação no comércio. Mas isso é algo que vem 
mudando ao longo dos anos. Na abertura do segundo 
semestre, datas comemorativas, como o Dia do Amigo 
(20/07) e o Dia dos Avós (26/07), são boas oportunidades 
para que os lojistas se organizem e consigam lucrar. Para se 
ter uma ideia, mesmo com a pandemia, no ano passado, o 
volume de vendas no sétimo mês foi 12,6% maior que em 
2019, segundo o Boletim da Receita Federal. Dados que 
mostram uma nova perspectiva e trazem mais otimismo para 
o segundo semestre de 2021.
A Destak Presentes está há dez anos atuando no comércio 
do Santo Agostinho, bairro com mais de 28 mil habitantes, e 
vem percebendo gradativamente um aumento das vendas 
nesse período já há alguns anos. A expectativa para 2021 é 
boa e promete movimentar os próximos meses com outras 
datas também, em agosto, com o Dia dos Pais; Dia das 
Crianças, em Outubro; e o Natal, em dezembro. Elisabete 
Borges, a proprietária da loja, tem bastante experiência na 
área comercial. Desde os 12 anos, a empresária 
acompanhava a família, que também tem comércio. 
“Como trabalhamos com uma variedade grande de produtos, 
atraímos diferentes públicos. Temos alguns clientes mais 
idosos, mas muitos jovens também. A primeira parte 
consome mais nossos produtos de utilidades do lar, cama, 
mesa e banho... e a outra parte produtos de maquiagem, 
acessórios, bolsa etc. O Dia do Amigo sempre é uma data 
lembrada, porque as pessoas sempre querem presentear os 
amigos. Nesse momento difícil, acredito que esse 
sentimento de celebrar a amizade vai ser ainda maior.
E o Dia dos Avós é sempre forte também”, afirmou.
Falando nisso, nos últimos anos a comemoração em 
homenagem aos avós vem ganhando mais força e sendo um 
bom canal de vendas para o comércio. No último ano, foi a 
data comemorativa mais forte após as medidas de 
flexibilização iniciais e, segundo o portal Diário do Rio, a 
estimativa foi de uma movimentação de cerca de R$ 700 
milhões em todo o estado. 
Para este ano, é uma excelente oportunidade para as pessoas 
homenagearem os mais velhos, que vêm tendo que se cuidar 
ainda com a pandemia da Covid-19 e, muitas vezes, mais 
ficando mais isolados. Pensando nisso, os lojistas também se 
preparam para atender os clientes com produtos especiais.
“Nós incluímos o Dia das Avós no nosso planejamento. No 
começo do ano pesquisamos as datas e já encomendamos os 
produtos com pelo menos um mês de antecedência, para não 
termos nenhum problema com as entregas. Temos produtos 
personalizados que são pensados para a data como 
porta-retratos, canecas, nécessaire e diversos outros que 
são específicos e são bons presentes para este público”, 
afirmou a empresária de 40 anos.

 Nos últimos anos, com a expansão comercial do bairro, ela 
tem percebido um desenvolvimento interessante e 
percebido que pessoas de fora também têm comprado. “A 
expansão do comércio e abertura de mais lojas são 
importantes e acabam sendo boas para todo mundo. As 
pessoas, às vezes, vêm resolver algo de outro lugar e acabam 
parando aqui na Destak, olhando a loja e isso é muito bom”, 
disse.
A venda online, que se consolidou em 2020, tem a premissa 
de ser mais fácil para os jovens, mas na Destak são os idosos 
que mais utilizam a ferramenta. “Nós trabalhamos com 
vendas pelo Whatsapp e fazemos delivery. Era algo que não 
fazíamos, passamos a fazer e hoje não nos vemos sem. É algo 
que já está habituado também para a grande maioria das 
pessoas. Os idosos são os que mais compram, já que são os 
que precisam ficar mais em casa, evitando transitar durante 
a pandemia, como prevenção ao coronavírus. São os que 
mais utilizam o serviço”, completou Elisabete.

O

VENDAS/SEGUNDO SEMESTRE

Loja Destak, no Santo Agostinho, já preparou
o estoque para datas comemorativas

Elisabete, da Destak, incluiu serviço de entrega e atendimento
online para aumentar vendas 
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 m 17 de julho de 1954, o distrito de Barra Mansa se 
tornava o município de Volta Redonda, após seus moradores 
perceberam a desvantagem da dependência com a 
cidade-sede. Unidos, realizaram uma série de marchas 
políticas, levando a formação de um grupo e uma comissão 
que lutaram pela emancipação. A elevação à cidade marcou 
um novo ciclo no desenvolvimento de sua história. Contava 
com a vantagem de ter a primeira siderúrgica da América 
Latina e, posteriormente, a maior, a CSN. Uma emancipação 
que veio 11 anos após a inauguração da Usina Presidente 
Vargas.  
Apesar de ter se tornado cidade, somente em 1985, passou a 
ter eleições para prefeito e vereadores, porque em 1973, a 
cidade foi considerada por decreto como área de segurança 
nacional por conta da usina, de propriedade do Governo 
Federal. Após ser emancipado em 1954, o município passou 
a ter direito a recursos destinados pelos governos estadual e 
federal, arrecadação própria e a construção do seu futuro, 
como os hospitais e a gestão de outros serviços públicos, 
disputando também investimentos de outras empresas. 
Ao longo desses 67 anos completados agora em julho, a 
cidade é uma das que mais se destacam no setor de comércio 
e serviço. 

E

MATÉRIA DE CAPA/ ANIVERSÁRIO DE VOLTA REDONDA

Volta Redonda completa 67 anos de
emancipação social, econômica e política

Volta Redonda se transformou num grande pólo de 
referência regional, atraindo moradores de cidades vizinhas 
em busca da diversidade de produtos e atendimento em 
saúde, gastronomia, lazer e educação.
A cidade que tinha um perfil operário, por conta da CSN, 
acabou se modificando economicamente, e, hoje, é a cidade 
do comércio e serviço, setor que emprega quatro vezes mais 
do que a própria siderúrgica. Situada às margens da Rodovia 
Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo e ao 
Sul do País, onde ficam os principais portos de escoamento 
de produção, sua localização é considerada estratégica 
também por ser de fácil acesso a outra rodovia importante, 
que liga São Paulo a Minas Gerais, a Rodovia Lúcio Meira (BR 
393). Segundo economistas, essa localização tem sido um 
dos principais atrativos para várias empresas e indústrias 
interessadas em ter centros de distribuição próximos a 
grandes capitais nesse eixo.  Apesar de ser uma das cidades 
com menor área territorial da região, Volta Redonda tem 
buscado soluções para o crescimento econômico, 
atualmente focado no setor de varejo e serviço, 
principalmente, de pequenas e microempresas, além dos 
segmentos de gastronomia, educação e saúde.  A cidade gera 
quase 90 mil postos de trabalho, dos quais 50% estão no 
setor de comércio e serviço. 
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Por volta de 1875, o povoado de Santo Antônio de Volta 
Redonda começa a ter grande impulso, contando perto de 
duas dezenas de estabelecimentos comerciais. 
As primeiras aspirações de autonomia do lugarejo surgem 
em 1874, quando os moradores pleiteiam a elevação do 
povoado à categoria de freguesia. Somente no ano de 1926, 
Volta Redonda conseguiria o seu estabelecimento definitivo 
como oitavo distrito de Barra Mansa.
Em 1941, tem início o ciclo de industrialização de Volta 
Redonda, escolhida como local para instalação da Usina 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em plena II Guerra 
Mundial, marcando as bases da industrialização brasileira.
Este interessante acidente geográfico - a volta redonda - que 
havia sido berço de nações indígenas como a dos Puris e 
Acaris, que teve a presença de grandes exploradores, barões 
do café, escravos, barqueiros e agricultores, cedia lugar aos 
operários vindos das mais diversas regiões. 

MATÉRIA DE CAPA/ ANIVERSÁRIO DE VOLTA REDONDA

 orria o ano de 1727, quando os jesuítas, após 
demarcarem a Fazenda Santa Cruz, na baixada que ainda 
hoje guarda este nome, cruzaram a Serra do Mar abrindo 
caminho para a colonização do Médio Vale do Paraíba. No 
ano seguinte foi aberta uma estrada ligando Rio de Janeiro a 
São Paulo.
Somente em 1744, no entanto, os primeiros desbravadores 
denominaram a curiosa curva do Rio Paraíba do Sul, de Volta 
Redonda, quando a região era explorada apenas por 
garimpeiros em busca de ouro e pedras preciosas.
Grandes fazendas foram instaladas na região, com alguns 
nomes que ficaram até hoje, como Três Poços, Belmonte, 
Santa Cecília, Retiro e Santa Rita. Entre 1860 e 1870, a 
navegação pelo Rio Paraíba do Sul viveu seu período áureo 
entre Resende e Barra do Piraí. Ao mesmo tempo, os trilhos 
da Estrada de Ferro D. Pedro II chegaram a Barra do Piraí e 
Barra Mansa.

Saiba mais sobre a história de Volta Redonda

C
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Nascida do aço e fortalecida pelo comércio

N
 ascida de um vilarejo, que mais tarde se tornou 
distrito de Barra Mansa, Volta Redonda só se tornou cidade 
em 1954, quando foi emancipada em 17 de julho, 11 anos 
após a inauguração da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN). A empresa impulsionou o crescimento do então 
distrito, atraindo centenas de trabalhadores de todas as 
partes do país e do mundo, mas boa parte de Minas Gerais e 
São Paulo. Para atender os novos moradores, o comércio de 
bens e serviço foi ganhando força e diversas empresas se 
instalando. A CSN chegou a ter 25 mil trabalhadores, sendo a 
principal empregadora, mas, com a privatização, na década 
de 1990, o cenário econômico sofreria uma grande 
transformação. Volta Redonda começava a se reinventar e a 
se tornar a capital regional do comércio e serviço.
A empresa demitiu centenas de operários. Com essas 
demissões, muitos desses trabalhadores acabaram 
investindo em novos negócios, dando início a uma nova 
história da economia da cidade. A necessidade de se 
reinventar economicamente até por questão de 
sobrevivência traçou o novo perfil econômico da cidade que 
hoje é focado no setor de serviço e comércio, em segmentos 
como saúde, varejo, educação, gastronomia, entre outros 
setores, se tornando o principal empregador. Atualmente, 
são quase 10 mil estabelecimentos comerciais, que geram 
cerca de 50 mil postos de trabalho, sem falar do setor de 
eventos, contra apenas cerca de 10 trabalhadores da CSN.
Hoje, a cidade tem seis grandes shoppings (Sider Shopping, 
Park Sul, Pontual Shopping, Shopping 33, Vila Shopping e 
Dourados Shopping), que, juntos, geram em torno de 15 mil 
postos de trabalho, cinco mil a mais do que a própria 
companhia. Além disso, a cidade se desenvolveu 
economicamente não só no Centro, onde ficam as avenidas 
Amaral Peixoto, Gustavo Lira e Getúlio Vargas, com lojas 
tradicionais e âncoras, mas também em outros bairros 
considerados pólos comerciais como a Vila Santa Cecília, que 
também se destaca na área de serviços; Aterrado; e o Retiro, 
um bairro que tem um dos maiores índices de crescimento 
populacional e comercial da cidade. 

Comércios de outras regiões de periferia também se 
destacaram e continuam crescendo, como é o caso do Santo 
Agostinho, que vem recebendo grandes investimentos, 
como a rede de supermercados Bramil, inaugurada em 2020, 
em plena pandemia da Covid-19, gerando emprego. O bairro 
concentra mais de 500 estabelecimentos comerciais, com 
uma população de quase 30 mil habitantes, atendendo 
consumidores de bairros vizinhos. Outros bairros em 
ascensão comercial são o São Luiz, Jardim Amália, Conforto, 
Ponte Alta, Santa Cruz e São Lucas, além da Água Limpa.
O Jardim Belvedere, onde houve um boom imobiliário, 
gerando emprego na área da construção civil e em vendas 
para o segmento de corretoras de imóveis, também tem 
atraído investidores. É nele que foi instalado o hospital da 
Rede Unimed, recém-ampliado, na Rodovia dos 
Metalúrgicos, região também onde estão grandes redes 
atacadistas do setor de mercado e o shopping Park Sul. Mais 
à frente, ente a Casa de Pedra e os bairros Roma 1 e 2, 
destaque para outras grandes empresas, como o centro de 
operações da Nestlé, a Fast Broker, além de concessionárias, 
entre outros centros de distribuições como das marcas 
Spoleto, por exemplo, e indústrias. 
O prefeito Antônio Francisco Neto ressaltou a importância 
do comércio não só no passado, mas também agora, quando 
começou a pandemia e as empresas se mantiveram firmes 
buscando alternativas para se manterem funcionando, e 
muitas, ainda mantiveram seus investimentos para ajudar no 
desenvolvimento da cidade. “Temos muito a agradecer aos 
comerciantes e ao comércio por terem ajudado a escrever a 
história de Volta Redonda. A reconstrução da nossa cidade 
passa por vocês e sem vocês seria impossível pensar em uma 
cidade melhor”, disse.

Setor de varejo e serviço é o principal
empregador da cidade; sendo o segmento 
que mais cresceu nos últimos 30 anos, 
gerando mais de 50 mil empregos



Comércio recolocou cidade no caminho
do desenvolvimento

MATÉRIA DE CAPA/ ANIVERSÁRIO DE VOLTA REDONDA
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O setor vem se modernizando, buscando oferecer produtos 
diversificados, serviços de qualidade e preços competitivos 
como em qualquer capital, atraindo grandes redes e se 
tornando a cidade de referência em vários segmentos, se 
tornando o principal pólo comercial da região. Ele ressaltou 
que ainda são necessárias mais políticas públicas em níveis 
federal, estadual e municipal para continuar atraindo 
empresas, inclusive indústrias, para aumentar a capacidade 
de geração de empregos e absorver os novos profissionais 
que estão chegando ao mercado de trabalho. 
“A CSN ainda é muito importante para a nossa cidade, 
porque ela gera quase 10 mil empregos, trabalhadores que 
prestigiam o nosso comércio e valorizaram a cidade, a 
maioria nascida aqui e que reconhece a importância de se 
manter a economia em crescimento”, afirmou. Para a 
CDL-VR, o momento é de unir forças para promover o 
crescimento de todos os segmentos, seja do comércio, 
indústria, serviço, tecnologia, educação, saúde e outros, 
para que Volta Redonda não pare de se desenvolver, 
principalmente, por ser uma cidade bem localizada, no eixo 
Rio-São Paulo, e moderna. 
“O nosso desejo nesse aniversário de Volta Redonda é que 
ela continue nessa trajetória de crescimento e que 
prospere, dando exemplo de superação, como neste 
momento durante a pandemia, e em outros, quando 
enfrentou tantas crises em menos de sete décadas de vida. 
Precisamos continuar unidos nesse propósito de manter a 
nossa cidade saudável, próspera e com um planejamento 
mais assertivo para o futuro ”, acrescentou.

 olta Redonda sempre foi conhecida como a 
“Cidade do Aço”, por ter sido escolhida para receber a 
Companhia Siderúrgica Nacional e, durante décadas, se 
desenvolveu para atender às demandas geradas pelos mais 
de 20 mil trabalhadores que a CSN empregava e outras 
indústrias que prestavam serviço para a siderúrgica. 
Empresas foram sendo instaladas e lojas abertas para 
absorver esse poder de consumo. Mas, com a redução dos 
postos de trabalho na CSN, após a privatização, quem era 
consumidor se viu na necessidade de buscar uma alternativa 
de trabalho para ter renda ao ser desligado da companhia. E 
boa parte deles descobriu o tino para os negócios, o 
empreendedorismo.
Hoje, a cidade tem quase 10 mil estabelecimentos 
comerciais. Dos quase 90 mil trabalhadores, 50% deles 
estão em algum segmento do comércio de bens ou serviço, 
de onde vem o principal poder de consumo e que também 
gera impostos para a cidade. Para o presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), Gilson de 
Castro, o município se desenvolveu nesses 67 anos tendo 
como alicerce a força do comerciante local, com veia 
empreendedora e olhar visionário, indo além de apenas 
oferecer o básico. 
“Mesmo antes de a CSN ser privatizada, muitos 
comerciantes já se estabeleciam aqui acreditando que Volta 
Redonda teria um grande potencial econômico, o que se 
confirmou. Surgiram novos empreendedores, novos homens 
visionários, que não desistiram da nossa cidade, investiram, 
geraram empregos e têm ajudado a manter a nossa cidade 
de pé”, comentou.
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Apoio ao comércio vem ajudando no
enfrentamento à crise gerada pela covid-19

  CDL-VR tem sido uma das instituições à frente na 
luta contra o fechamento do comércio durante a pandemia 
da Covid-19, conseguindo em 2021, junto ao atual Governo 
Municipal, a manutenção do funcionamento das lojas, com a 
flexibilização das medidas restritivas. A economia conseguiu 
continuar ativa seguindo as medidas preventivas e de 
segurança, o que evitou o encerramento de atividade de 
dezenas de empresas e a demissão de centenas de 
trabalhadores. As ações desenvolvidas pela CDL 
possibilitaram a instalação de novos leitos de UTI em 
parceria com várias empresas, com a FOA/UniFOA e 
prefeitura, por meio do projeto Conexão Solidária, 
ampliando o atendimento a pacientes graves, na unidade 
médica do Campus Leonardo Mollica, no Hospital do Retiro. 
Também foram realizadas diversas campanhas de 
conscientização sobre o uso de máscara, distanciamento 
social e higienização das mãos, além de outras para 
estimular as vendas pela internet, redes sociais e em datas 
comemorativas, divulgando o comércio local e incentivando 
o delivery.  A CDL Jovem realizou palestras onlines focadas 
em capacitação com profissionais renomados e 
personalidades como nadador e medalhista olímpico, Thiago 
Pereira. 

Leitos para aumentar atendimento na rede pública foram uma das ações

Para a entidade, o fechamento do comércio, que levou ao 
encerramento de 730 empresas e a mais de 22 mil demissões 
na cidade em 2020, foi uma das priores crises já enfrentadas, 
provocando uma grande retração na economia, sem contar 
as perdas provocadas pela doença, que causaram grande 
comoção em todos. “Tem sido um período muito difícil, que 
tentamos buscar um equilíbrio, soluções junto com o Poder 
Público, uma conscientização maior da população sobre a 
importância do autocuidado, porque o combate ao vírus é 
um dever de todos, mas não podemos parar o setor 
produtivo, porque sem trabalho, a situação ficaria sem 
controle e a economia poderia não se recuperar. Juntos 
temos conseguido caminhar na luta contra a Covid, 
mantendo os empregos e preservando vidas”, comentou o 
presidente da CDL-VR, Gilson de Castro. 
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MAIS CÂMERAS DE MONITORAMENTO

Junto ao Proeis, a Prefeitura de Volta Redonda também se 

organiza para aquisição e instalação de 581 novas câmeras 

com recursos próprios e a reativação das cabines da PM na 

cidade, em parceria com a Polícia Militar. A iniciativa faz 

parte do “VR Mais Segura”.

A previsão inicial é que o projeto seja implantado com um 

investimento de R$ 4 milhões, atendendo mais de 180 mil 

pessoas, cerca de 60 bairros.

Prefeitura prepara nova iluminação e mais
segurança para centros comerciais

C
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 om a economia se desenvolvendo focada cada vez 

mais nos centros comerciais, investir em melhorias de 

infraestrutura tem sido uma reivindicação antiga de 

entidades como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta 

Redonda (CDL-VR) e o reforço da iluminação pública, 

visando, principalmente, a segurança de consumidores e de 

quem trabalha no comércio, é uma delas. 

Agora, o Governo Municipal anunciou que já está se 

movimentado para reforçar a segurança na cidade. Em maio, 

o Poder Público iniciou a implantação de lâmpadas de LED 

nos centros comerciais e em junho estava prevista a 

assinatura do convênio para entrada no Programa Estadual 

de Integração na Segurança (Proeis), da Polícia Militar. A 

entrada no Proeis viabilizará a realização do programa 

“Bairro Seguro”, realizado pela PM na capital e o aumento no 

efetivo de militares na cidade.

Além de ter maior durabilidade e possibilitar uma redução 

de custos aos cofres públicos, as lâmpadas de LED têm maior 

nitidez em comparação com as de vapor de sódio e metálica, 

deixando a cidade mais iluminada, gerando maior sensação 

de segurança e inibindo a prática de crimes. As substituições 

estão ocorrendo em duas etapas; a primeira trocando 2.117 

lâmpadas nos centros comerciais: Vila Santa Cecília, 

Avenida Amaral Peixoto, Aterrado e Retiro (Avenidas Sávio 

Gama, Antônio de Almeida, além da Beira-Rio). Em seguida, 

as mudanças seguirão para os bairros.

Já o Proeis funciona por meio de convênio entre a PM e 

prefeituras fluminenses, com foco na redução da 

criminalidade. O programa prevê que policiais poderão ser 

contratados para atuar durante os dias de folga. O 

pagamento pelos serviços fica por conta da administração 

municipal. A entrada no Proeis viabilizará a realização do 

programa “Bairro Seguro”, realizado pela PM na capital e que 

promove um aumento no policiamento ostensivo. 

Inicialmente, o reforço policial começaria na Vila Santa 

Cecília e depois levado para os demais centros comerciais.  

“Precisamos que Volta Redonda volte a ser referência na 

segurança pública. Dificuldade financeira nós temos, mas 

não podemos perder tempo. Por isso queremos ser 

parceiros da Polícia Militar”, afirmou o prefeito Antônio 

Francisco Neto. Para a comandante do 28º BPM, 

tenente-coronel, Andreia Campos, a união de esforços 

servirá para aumentar a segurança em Volta Redonda, sendo 

um diferencial que em breve será sentido pela população.  

“Esta parceria trará um reforço no número de policiais 

militares e viaturas empregadas no policiamento ostensivo. 

Em breve, a população de Volta Redonda poderá colher os 

frutos desta parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e 

a Secretaria de Estado da Polícia Militar. Com certeza vai ser 

um diferencial”, considerou.
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Reunião definiu novas estratégias para segurança pública no
projeto “VR Mais Segura”
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Cidade ganha iluminação com lâmpadas de LED
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Café Faraó é uma das empresas mais antigas
de Volta Redonda
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 uando a gente conta a história de uma cidade, 

também precisa falar de quem faz parte dessa engrenagem, 

e as empresas são parte dela. E, em Volta Redonda, não são 

poucas. Hoje, quase 10 mil fazem parte do setor que mantém 

a cidade viva economicamente. Muito antes de Volta 

Redonda se destacar como a Cidade do Aço, o cultivo 

cafeeiro já projetava a região para o mundo, tornando o Sul 

do Estado a casa dos barões do café. Com essa tradição, o 

cultivo do grão de “ouro” durante quase um século ajudou a 

alavancar a economia. Com o declínio da economia cafeeira, 

outras atividades foram se desenvolvendo e surgiam outras 

indústrias e também outros tipos de comércio focado no 

produto. 

Em 1952, dois anos antes da emancipação de Volta Redonda, 

foi fundada a empresa Café Faraó, com sede no bairro São 

Luiz, uma das mais tradicionais da região e que vende para 

mais de 100 cidades do país. A empresa foi criada por três 

primos que vieram da zona da mata mineira e montaram a 

torrefação, vislumbrando o grande potencial da cidade no 

final da década de 40 com a construção da CSN, de olho no 

mercado que surgia com a construção da nova cidade em 

torno da siderúrgica.           

Hoje, a empresa é administrada pelas irmãs Adriana, Jussara 

e Fernanda Guedes de Oliveira, diretoras comercial e 

financeira, respectivamente, e sócia quotista. Para se ter 

uma ideia da importância da empresa para a cidade, só a 

Café Faraó gera 53 empregos diretos, levando o nome de 

Volta Redonda para diversas partes do país. E uma das 

preocupações para manter a empresa cada vez mais atuante 

e respeitada no mercado é com a qualidade do produto e 

também com a valorização dos funcionários.

“Estamos sempre investindo em inovação nos nossos 

processos de produção e atendimento, além de qualificação 

profissional, cursos, especializações disponíveis e ajudamos 

nossos colaboradores na formação do ensino superior. 

Buscamos sempre fortalecer nosso time e valorizar nossa 

equipe”, comentou Adriana. 

Q
Durante 2020 e também este ano, o desafio de enfrentar a 

pandemia da Covid-19 foi grande. Foi preciso reavaliar 

alguns processos e trabalhar ainda mais na conscientização 

de medidas preventivas contra o novo coronavírus. 

“Estamos sempre trabalhando a conscientização dos nossos 

funcionários por meio de comunicados e reuniões 

constantes, colocando em prática todas as recomendações 

feitas pelos órgãos de saúde, tanto para os que trabalham 

internamente quanto para os que trabalham externamente”, 

afirmou.

Para os próximos anos, Adriana e as irmãs esperam que haja 

uma recuperação da economia, com melhora dos índices de 

vendas, com mais qualidade de vida e mais estabilidade no 

cenário econômico.

“E, nestes 67 anos de Volta Redonda, dos quais fazemos 

parte da história, desejamos que controle mais rápido 

possível da pandemia através de políticas públicas e com 

mais conscientização da população”, disse.
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Café Faraó tem 69 anos de tradição e faz parte da trajetória de
crescimento da cidade
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Unimed Volta Redonda: 32 anos fazendo parte
da história da cidade

N
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 a área de saúde em Volta Redonda, uma das 
empresas que se destacam há 32, é a Cooperativa Unimed. 
Só ela gera quase dois mil empregos diretos e mil indiretos, 
sendo uma das maiores empregadoras do município em 
prestação de serviço voltada para a área médica e uma 
referência na região. A empresa, que tem mais de 67 mil 
clientes, não só faz parte da história da cidade como é uma 
das que mais investem em expansão e em pessoal, 
mostrando a importância do setor de serviço para o 
desenvolvimento e da geração de postos de trabalho na 
cidade. 
Além de gerar empregos, a Cooperativa colabora ainda 
como uma das maiores pagadoras de impostos do município. 
Tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento 
socioeconômico de Volta Redonda, como explica o 
presidente da Cooperativa, Luiz Paulo Tostes Coimbra.
“Temos um grande compromisso com a contratação de 
mão-de-obra local e em fazer com que o capital da nossa 
Unimed seja investido na cidade. Nossas conquistas são 
fruto da capacitação e desenvolvimento dos nossos 469 
médicos e dos colaboradores. Acreditamos nas pessoas e 
investimos na geração de competência, nos orgulhamos em 
formar, reter talentos e promover uma troca de saberes, 
contribuindo assim para o desenvolvimento e crescimento 
dos nossos profissionais”, explica o presidente.
A Unimed Volta Redonda surgiu em 28 de setembro de 
1989, quando um grupo de 30 médicos se uniu em torno do 
fundamento de gerar melhores condições de trabalho e 
renda com o compromisso de cuidar da saúde e bem-estar 
das pessoas. Trinta e dois anos depois, a Cooperativa se 
mantém firme em seu propósito e tem ido além, expandiu 
seu cuidado e chegou a Angra dos Reais e Paraty, região 
litorânea. A rede credenciada das três cidades tem um total 
de 117 clínicas, laboratórios e hospitais para atender aos 
clientes. 
Já, em Volta Redonda, a estrutura conta com um hospital de 
alta complexidade que é referência em todo o estado. A 
unidade é um dos quatro hospitais em todo o Rio com 
autorização para fazer transplante de medula óssea. E é o 
único fora da Região Metropolitana. Tem também um 
completo centro de oncologia que atende o paciente do 
diagnóstico ao tratamento.
O Hospital Unimed Volta Redonda possui ainda o nível 
máximo de certificação da ONA (Organização Nacional de 
Acreditação), que reforça a excelência dos padrões de 
atendimento e gerenciamento da unidade hospitalar. E o 
laboratório do Hospital tem a acreditação PALC (Programa 
de Acreditação de Laboratórios Clínicos), conferido pela 
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. A certificação 
atesta a qualidade e segurança dos serviços prestados pela 
unidade, desde o atendimento do paciente até o laudo.

O atendimento hospitalar conta ainda com segurança nos 
procedimentos, tecnologia de ponta e um serviço 
humanizado, que faz parte do Jeito Unimed de Cuidar - 
cultura organizacional assumida pela Cooperativa com os 
pilares Respeito, Gentileza e Competência. o JUC preza pelo 
cuidado nas relações médico cooperado, com colaborador, 
cliente e fornecedor. 

A Unimed Volta Redonda

Além do Hospital de Volta Redonda que conta com dois 
prédios e 265 leitos, a estrutura da Cooperativa tem ainda  o 
Centro Cuidar – Unidade de Atenção à Saúde – nos bairros 
Casa de Pedra e Retiro, Instituto Lóbus Treinamento, Ensino 
e Pesquisa Hospital Unimed Volta Redonda e um Pronto 
Atendimento também no bairro Retiro; o Hospital Litoral e 
Centro Cuidar, em Angra dos Reis, e uma Unidade de 
Atenção à Saúde, em Paraty. Todos atendem clientes 
Unimed, particular e de outros convênios. 

Unimed gera quase 3 mil empregos 
diretos e indiretos, tem uma rede de 
469 médicos, hospital próprio e mais
de 100 clínicas e laboratórios
credenciados
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Presidente da Unimed-VR tem realizado um trabalho focado na modernização
e ampliação da cooperativa na cidade
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Francar, na Vila Mury, completa 31 anos
gerando empregos e investindo na cidade

A
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 lém do setor de varejo, o segmento de serviço 
também se destaca pelo mix oferecido em Volta Redonda. A 
Francar Contabilidade, associada da CDL-VR, que fica na Vila 
Mury, um bairro com pouco mais de 8.700 moradores, faz 
parte dessa grande rede de prestadores de serviço, gerando 
20 empregos diretos, e ajudando a construir a história da 
cidade há 31 anos. Fundado em 1990, pelos amigos 
Francisco Carlos Coimbra Faria e Carlos José da Costa, o 
escritório hoje atende a quase 170 empresas na área 
contábil, fiscal, tributária, financeira e recursos humanos, 
com foco no planejamento estratégico, visando decisões 
mais assertivas no mundo dos negócios.
A empresa nasceu da amizade desses dois empreendedores, 
que trabalhavam juntos em indústrias da região e depois de 
um tempo decidiram unir seus conhecimentos na área para 
ter o próprio negócio. Para eles, o mais importante, além de 
prestar um serviço de qualidade, sempre foi também 
praticar a responsabilidade social. Hoje, a contabilidade 
atende gratuitamente entidades sem fins lucrativos como a 
APMI (Associação de Proteção à Maternidade e à Infância), 
Lar Pedacinho do Céu, Creche Lar Maria Isabel Galvão, entre 
outras, além de 30 igrejas.
Carlos contou que já estava aposentado quando resolveu 
voltar a trabalhar na área. “Eu disse, vou ficar uns três meses 
só curtindo a aposentadoria, mas não fiquei nem três dias. 
Voltei aos poucos, quando vi, já estava trabalhando a semana 
toda, em casa, mesmo, dando suporte, consultoria. E aí eu e o 
Francisco resolvemos montar o escritório que vem dando 
certo até hoje”, relembrou.
Um dos diferenciais do escritório é o atendimento com 
motoboy. “Temos nosso próprio profissional que atende 
nossos clientes. Ele busca documentos, leva, vai onde 
precisar, evitando deslocamentos, nessa rotina corrida nas 
empresas. Fazemos tudo que é possível para que nosso 
cliente tenha um atendimento personalizado e otimizando 
seu tempo”, disse Francisco.

A Francar investe na formação dos funcionários, não só na 
capacitação para melhoria do atendimento, como ajuda 
também na formação deles. A maioria dos colaboradores 
está na empresa há mais de 15 anos e sempre passa por 
atualização. “Já formamos 11 pessoas em ciências contábeis. 
Fazemos o que podemos para valorizar quem trabalha 
conosco e dar oportunidades de um futuro melhor”, 
afirmaram os sócios.
Eles também desejaram um feliz aniversário para Volta 
Redonda que completa 67 anos de emancipação no dia 17 de 
julho.
“Somos gratos por sermos acolhidos pela cidade e 
desejamos que toda essa crise gerada pela pandemia passe e 
que possamos voltar a ver nossa cidade feliz, próspera,
atraindo ainda mais empresas e cheia de vida”, disseram.

Carlos e Francisco sãos amigos e sócios, donos da Francar Contabilidade
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Casas Mury há 51 anos gerando empregos 
no Retiro
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  bairro mais populoso de Volta Redonda é o Retiro 
com mais de 30 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) e também o com maior 
número de estabelecimentos comerciais, principalmente, 
quando falamos de comércio de rua. E uma das empresas 
mais tradicionais são as lojas Mury, fundada em 1970, e que 
hoje geram em torno de 20 empregos diretos. A empresa é 
uma das associadas mais antigas da CDL-VR e foi uma das 
homenageadas nas comemorações dos 50 anos da entidade, 
em 2019. Fabiano Cunha, que administra a empresa, conta 
que ela foi fundada pelo pai Luiz Paulo da Cunha, já falecido, 
um grande apaixonado pelo comércio e pela cidade, que 
sempre teve a preocupação em oferecer à população 
produtos de qualidade com um preço justo e acessível se 
tornando uma referência em moda. 
“Meu pai sempre teve esse compromisso com os clientes. Ele 
teve essa visão empreendedora numa cidade operária que 
precisava de um comércio para atender seus trabalhadores 
com produtos de qualidade e preço justo e abriu a loja e foi 
crescendo junto com a cidade. A nossa loja é num dos bairros 
que mais cresceram e ainda é uma referência”, contou. Ele 
relembra ainda que a empresa acompanhou toda a 
transformação de uma Volta Redonda, considerada uma 
cidade operária, para a Volta Redonda de hoje, a maior 
cidade de todas, que se desenvolveu em termos econômicos 
e populacionais, com um comércio e um setor de serviço 
fortes, que está estrategicamente localizada. “Hoje, Volta 
Redonda atende não só quem mora no município, mas 
também de cidades vizinhas. As pessoas vêm aqui para 
realizar compras, porque temos uma grande variedade lojas 
e produtos, ir ao médico, temos atacado, varejo e uma rede 
de serviço bem vasta. Somos referência e, como 
empreendedores, precisamos olhar a cidade nesse mercado 
macro e não só como cidade”, comentou. 
Fabiano reforçou ainda que o comércio continua sendo o 
principal gerador de empregos e não é só apenas uma porta 
de entrada para quem busca uma oportunidade, mas pode 
também ser o início de uma carreira bem-sucedida. “Muitos 
acham que a pessoa entra como atendente, vendedor, mas, 
dentro do setor comercial, existem muitas outras funções 
que podem ser desenvolvidas, que levam ao crescimento 
profissional, como ser gerente, gestor, supervisor, diretor e, 
para isso, é preciso se dedicar, estudar, se especializar, fazer 
cursos. O comércio abre caminhos e mantém gerações bem 
empregadas”, disse. Para ele, a pandemia da Covid-19 tem 
sido uma das piores crises já enfrentadas por quem trabalha 
no comércio, mas, ao invés de desistir, resolveram apostar no 
otimismo e seguir em frente, se reinventando e indo além, 
abrindo em novembro do ano passado, a nova loja no Park 
Sul, acreditando no potencial de crescimento de Volta 
Redonda, um presente para comemorar os 67 anos da 
cidade agora em 2021. 

“Em nosso segmento de calçados e vestuário, um dos setores 
mais sensíveis às oscilações da economia, enfrentamos todo 
este desafio investindo no marketing digital, divulgando e 
vendendo nossos produtos pela internet e redes sociais. 
Inauguramos nosso serviço de delivery e, em novembro 
passado, vimos no Park Sul, que é o maior shopping do Sul 
Fluminense, uma grande oportunidade de expandir nossa 
marca, contando com a força de fornecedores como Usaflex, 
Adidas e Triton, renovamos mais uma vez a fé em nossa 
cidade, mesmo sabendo dos grandes desafios que é 
empreender em nosso país, mas não poderíamos deixar de 
sentir este prazer delicioso e desafiador que é empreender 
no ramo da moda. Junto com toda nossa comunidade, 
estamos enfrentando esta triste pandemia e lamentamos 
tantas perdas de amigos e clientes”, falou. E, em homenagem 
aos 67 anos de Volta Redonda, a Calçados Mury e a Mury 
Park Sul deseja “muitos e muitos novos postos de trabalho e 
que nunca faltem saúde e emprego para seus filhos, que seu 
futuro seja sempre promissor”.

Durante a pandemia, empresa 
abriu uma nova loja no  Shopping
Park Sul, mantendo o otimismo
na cidade

Fabiano Cunha da Calçados Mury
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Não desistimos dos nossos sonhos e propósito de levar moda 
acessível às pessoas”, acrescentou.
Na pandemia, a loja ampliou o atendimento via rede social, 
delivery, retirada de produtos e lançou um site. “Neste 
aniversário de Volta Redonda, desejamos dias melhores, 
muita saúde e que todos possam levar uma vida normal 
como antes da pandemia. Falando como empresa, o que 
desejamos, quando for possível, é o fim de todas as medidas 
restritivas, porque, apesar de hoje existir uma grande 
flexibilidade de horário, ainda sim, deixamos de faturar um 
pouco mais, mas estamos otimistas com a vacina avançando”, 
comentou.

Lojas Eskala é uma das principais geradoras
de emprego no Centro

F
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Thiago começou como auxiliar, na inauguração da loja, e hoje, é gerente

 alar da economia de Volta Redonda sem falar do 
Centro é deixar de contar parte da história da cidade e a 
Avenida Amaral Peixoto é o ponto de partida dessa trajetória 
econômica do município. Ao longo dos anos, se tornou um 
grande shopping de rua com mais de 300 estabelecimentos 
comerciais, com lojas tradicionais, que existem há mais de 50 
anos, somando a outras que foram chegando e formando um 
dos polos mais fortes e diversificados em produtos e serviços 
da cidade. 
Uma das que escolheram a tradicional avenida para se 
instalar foi a Eskala, que abriu em dezembro de 2010 e, 
atualmente, gera 46 empregos. A rede tem 34 lojas físicas no 
país, sendo que a unidade de Volta Redonda é a única do 
Estado do Rio.
A empresa é um exemplo de que o comércio pode ser um 
grande mercado onde é possível se fazer carreira. Eles 
investem pesado na formação e na valorização profissional, 
dando oportunidade de crescimento. Quem fala sobre isso é 
o gerente da loja, Thiago Teixeira de Almeida. Ele mesmo 
começou na empresa como auxiliar na inauguração há 11 
anos. Em poucos meses, já era líder de equipe e, 
posteriormente, foi promovido a supervisor e, atualmente, 
está na gerência, comandando o time.
“Além dos benefícios, como plano odontológico e cesta 
básica, nossa empresa tem um sólido plano de carreira, no 
qual, nossos auxiliares de lojas têm a oportunidade de se 
tornarem operadores de caixa, auxiliares de visual de 
merchandising e também alcançarem cargos de gestão de 
pessoas, como líder de equipe, supervisor de loja ou gerente, 
como foi comigo. É uma empresa que desenvolve e forma 
pessoas, mostrando que o comércio também pode ser uma 
opção de vida”, contou.
Segundo ele, a Eskala começou no mercado de moda há 47 
anos com a inauguração da primeira loja em 1974, no bairro 
da Lapa, em São Paulo e desde então, passou a oferecer 
estilo com preço acessível e qualidade dos produtos, 
seguindo tendências em todas as coleções. “Gostamos de 
simplificar processos, relações e ideias para que tudo flua 
melhor. Respeitamos os nossos parceiros e clientes como 
parte da nossa essência e queremos crescer junto com eles. 
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Setor de gastronomia é um dos que mais
crescem, mantendo tradição de empresas,
como o restaurante Sabor e Aroma

Q
 ue a cidade de Volta Redonda cresceu nesses 67 
anos em termos econômicos e populacionais, ninguém 
duvida. Hoje, o município conta com uma população de 
quase 274 mil habitantes, sem contar, os visitantes e 
trabalhadores de outras cidades, os chamados “rotativos”. E 
para atender a esse universo de pessoas, um dos segmentos 
que mais se desenvolveram dentro do setor de comércio e 
serviço foi o de gastronomia. Nos últimos cinco anos, 
segundo dados da Junta Comercial do Estado do Rio Janeiro, 
pelo menos 300 novos estabelecimentos do ramo abriram 
na cidade, que conta hoje com quase 2 mil. Junto com os 
novos, a tradição de quem já via no município o potencial de 
crescimento no setor de alimentação.  
O restaurante Sabor e Aroma, que fica no Jardim Amália 
Dois, faz parte dessa história da cidade há 22 anos, e gera 
atualmente 15 empregos. Os funcionários trabalham em 
dois turnos para atender os clientes com refeições para o 
almoço e jantar. A empresa é de gestão familiar, como grande 
parte dos estabelecimentos comerciais de Volta Redonda.  
Carla Almeida, que sócia na empresa, conta que atualmente 
o restaurante atende toda a cidade, porque realiza entrega 
dos pedidos e, além disso, como o município também 
concentra um grande número de estudantes, por conta das 
universidades, a empresa vem a cada ano aumentando seu 
público-alvo e conquistando novos clientes. “Os estudantes 
acabam também divulgando nosso restaurante para outras 
cidades, onde vivem, e levam nossas refeições, nossos pratos 
quando viajam para suas cidades natais. Isso é muito legal, 
porque criamos um vínculo”, contou. 
Carla contou que a ideia de trabalhar com gastronomia 
surgiu com o pai Fouad Mustapha, que veio do Líbano, e 
começou a fazer pizza, e também trabalhar com buffet para 
eventos. “Com o passar do tempo, percebemos a 
necessidade de trabalhar diariamente em algo que nos desse 
retorno, então, abrimos o restaurante e deu super certo. 
Fomos crescendo aos poucos, aumentamos o espaço e 
estamos há mais de 20 anos superando todas as dificuldades 
e muito felizes com o que alcançamos”, lembrou.
A comerciante também falou das dificuldades enfrentadas 
durante o novo cenário que surgiu com a pandemia da 
Covid-19. “Estamos trabalhando com o dobro de cuidados. 
Rigorosamente, higienizamos todos os produtos que 
recebemos. Todos os materiais são lavados, esterilizados, 
lavando as mãos o tempo todo, utilizando luvas também. Um 
trabalho intenso, mas necessário”, explicou.
Carla acredita que o setor de gastronomia vem se 
fortalecendo e se diversificando e não perde em nada para a 
capital. “Além de ter preço mais acessível, a qualidade dos 
restaurantes é muito boa, desde o mais simples ao mais 
sofisticado. Quem tem vontade de trabalhar nessa área 
consegue trabalhar bem, porque existe um público forte 
também”, comentou.  

Sabor e Aroma gera 15 empregos, 
investe em treinamento e aposta na
diversificação de clientes
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Carla e o pai Mustapha, tradição há 21 anos em Volta Redonda

Ela ressaltou que Volta Redonda é uma cidade prazerosa, 
com boas oportunidades e com um futuro ainda promissor. 
“Neste aniversário, desejo que tenhamos mais empregos e 
que possamos voltar ao normal em breve para ter encontros 
numerosos e ver todos com saúde e aproveitando a vida. Eu 
só tenho a agradecer à cidade, onde sou nascida, e através 
dela eu sou o que sou hoje. E agradecer ao meu público e 
meus funcionários, porque sem eles não sou nada. Só 
gratidão”, acrescentou.
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Restaurante Sabor e Aroma fica no Jardim Amália 2
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 undado em novembro de 1991, o Centro 
Educacional Tiradentes está localizado no bairro que dá 
nome à escola. Com quase 30 anos de existência, é uma das 
empresas do setor de Educação que faz parte da história de 
Volta Redonda, acompanhando esse desenvolvimento em 
parte desses 67 anos de emancipação da cidade 
comemorados agora em julho. O colégio gera 70 empregos 
diretos, o que mostra a força de uma empresa instalada a 
menos de dez quilômetros do Centro, sendo uma referência 
em ensino na cidade. Além de atender os moradores do 
bairro Jardim Tiradentes, também recebe estudantes de 25 
bairros de Volta Redonda.
A professora Eliane Alcure de Oliveira, dona e mantenedora 
do Centro Educacional, lembra com orgulho o início dessa 
trajetória de sucesso. “Eu ainda trabalhava com a 
alfabetização de alunos e sentia a necessidade de fundar 
uma escola para atender às crianças do bairro Jardim 
Tiradentes. No começo eram apenas 32 alunos, distribuídos 
em três turmas de Educação Infantil, ocupando uma 
pequena casa de 49 metros quadrados, hoje ocupamos o 
espaço referente a seis imóveis apresentando uma 
infraestrutura de referência”, comentou.
Depois de uma série de reformas e ampliações, o Centro 
Educacional Tiradentes atende hoje 520 alunos, desde o 
berçário ao 9º Ano, com projeto de implementação do 
Ensino Médio e Bilinguismo, ambos com previsão para 2022. 
“Nunca perdemos nosso objetivo maior e principal que é o 
de ministrar ao aluno um ensino de qualidade, buscando a 
construção do conhecimento e o desenvolvimento de 
habilidades pessoais necessárias para a formação de 
cidadãos éticos, colaboradores de uma sociedade global em 
constante mudança, focando na formação de cidadãos mais 
esclarecidos e conscientes de seu papel na sociedade”, 
acrescentou.

MATÉRIA DE CAPA/ ANIVERSÁRIO DE VOLTA REDONDA

Centro Educacional Tiradentes há 29 anos
oferecendo ensino de qualidade e gerando
emprego
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Durante a pandemia da Covid-19, o Centro Educacional 
Tiradentes investiu em equipamentos tecnológicos e em 
formação continuada da equipe para enfrentar os desafios 
do ensino à distância, com as aulas remotas. “Estreitamos os 
nossos canais de comunicação com as famílias, através do 
nosso aplicativo, via whatsapp e atendimentos presenciais, 
além de oferecermos aos nossos estudantes propostas de 
resgate dos conteúdos essenciais. Implementamos a 
Disciplina de Gestão da Emoção, que se tornou essencial 
para o período que estamos vivendo. Acolher e cuidar foram 
os verbos mais praticados pela nossa equipe”, falou.
E, neste aniversário de Volta Redonda, Eliane deseja 
progresso contínuo para o Centro Educacional Tiradentes 
junto com a cidade. “Desejamos crescimento com 
responsabilidade e prosperidade e que os seus moradores 
tenham ofertas de empregos, saúde, superem a Covid-19 e 
tenham mais qualidade de vida, que sejam felizes e tenham 
orgulho da cidade que os acolhe”, acrescentou.

Eliane é mantenedora da escola que tem 520 alunos
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 transformação digital não vai melhorar seus 
negócios se não estiver gerando melhores experiências de 
compra para seus clientes!
Você certamente já deve ter ouvido falar da Indústria 4.0 ou 
de transformação digital, correto? Se não ouviu ou leu nada 
a respeito, informe-se para não se tornar o Neandertal de 
2021 como no artigo que escrevi em meu Linkedin mês 
passado. Mas se você, como a maioria, já conhece sobre o 
tema e ao ler algo novo sobre transformação digital, fica se 
perguntando sobre o que poderia fazer para transformar 
seu negócio e vendar mais, conquistando mais clientes, 
lembre-se do seguinte: a transformação digital não vai lhe 
ajudar se você não estiver gerando melhores experiências 
de compra para seus clientes!
Vejo repetidamente empresários e microempreendedores 
investindo em “um novo sistema” para automatizar alguma 
área do seu negócio, seja em aplicações de CRM – Customer 
Relationship Management (ferramentas de gestão do 
relacionamento com os clientes), ferramentas de 
colaboração ou investindo em marketing nas redes sociais, 
acreditando que isso é ter um negócio na era da Indústria 
4.0. Ou ainda, enchendo o peito para falar sobre 
transformação digital na sua empresa.
Porém, muitos se esquecem que, para transformar os 
negócios de fato, utilizando tecnologias inovadoras, é 
preciso colocar o cliente no centro de tudo e pensar nas 
experiências de compra que ele possui com sua empresa e 
seu portifólio de produtos ou serviços. Qualquer cliente que 
acessa seu site, perfil no Instagram ou entra em sua loja 
consegue facilmente o que deseja? Muitas das vezes num 
processo de compra rápida existem tantos atritos que 
clientes desistem da conclusão da compra. Atualmente, 
quando pessoas observam filas, por exemplo, no caixa, ou 
mesmo para entrar num estabelecimento, muitas largam os 
produtos e desistem. 
Você sabe quantas vendas perdeu ou deixou de fazer por 
conta de algum atrito que inda exista em seu negócio? Hoje, 
em 2021, há um arsenal de tecnologias como câmeras 
capazes de mapear quantas pessoas entram em sua loja, 
diferenciando o sexo e faixa etária. 

É possível até obter o reconhecimento facial (com câmeras 
comuns e uma base relativamente pequena de dados) e 
assim, poder realizar um marketing mais efetivo e 
customizado. Ao mesmo tempo, é preciso estar atento às 
novas regulamentações e questões de privacidade como as 
que estão presentes na nova LGPD (pauta para uma nova 
coluna aqui nos próximos meses!).
O ponto central do artigo de hoje é: não pense na tecnologia 
como algo fim que vai lhe ajudar a vender mais. Pense em 
inovar para atender melhor seus clientes! Com ou sem 
tecnologia. Claro, que gerar inovações em seus negócios, 
colocando o cliente no centro de tudo é o fundamental. O 
grande objetivo deve ser encontrar oportunidades para 
reduzir os atritos e proporcionar experiências de acesso aos 
seus canais digitais e lojas físicas para uma venda mais 
eficiente. Por vezes, o cliente busca informações e não 
encontrando de imediato, deixa de lado seu site, app, perfil 
do Instagram ou mesmo na troca de mensagens de 
Whatsapp com seus colaboradores. 
Portanto, invista sempre em inovações e busque estar 
antenado (a) às tecnologias que possam incrementar suas 
vendas e a satisfação dos seus clientes. Mas, sobretudo, 
invista nas pessoas e elimine barreiras e ineficiências que 
podem estar prejudicando a imagem da sua marca e você 
nem sabe disso. Interaja com seus clientes, crie um canal de 
feedbacks. Treine seus funcionários para serem gentis e 
procurarem demonstrar empatia no atendimento 
presencial, por telefone ou WhatsApp. O melhor momento 
de conquistar um cliente é quando ele tem algum problema 
e precisa resolver. Ajude seus clientes a resolverem seus 
problemas e eles sempre voltarão!

Se quiser trocar uma ideia comigo, use o QR Code ou me 
mande uma mensagem pelo Instagram @glauterj ou e-mail 
glauterjannuzzi@hotmail.com .  

Ajude seus clientes a resolverem
seus problemas e eles sempre
voltarão 

A

 olta Redonda sempre foi conhecida como a 
“Cidade do Aço”, por ter sido escolhida para receber a 
Companhia Siderúrgica Nacional e, durante décadas, se 
desenvolveu para atender às demandas geradas pelos mais 
de 20 mil trabalhadores que a CSN empregava e outras 
indústrias que prestavam serviço para a siderúrgica. 
Empresas foram sendo instaladas e lojas abertas para 
absorver esse poder de consumo. Mas, com a redução dos 
postos de trabalho na CSN, após a privatização, quem era 
consumidor se viu na necessidade de buscar uma alternativa 
de trabalho para ter renda ao ser desligado da companhia. E 
boa parte deles descobriu o tino para os negócios, o 
empreendedorismo.
Hoje, a cidade tem quase 10 mil estabelecimentos 
comerciais. Dos quase 90 mil trabalhadores, 50% deles 
estão em algum segmento do comércio de bens ou serviço, 
de onde vem o principal poder de consumo e que também 
gera impostos para a cidade. Para o presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), Gilson de 
Castro, o município se desenvolveu nesses 67 anos tendo 
como alicerce a força do comerciante local, com veia 
empreendedora e olhar visionário, indo além de apenas 
oferecer o básico. 
“Mesmo antes de a CSN ser privatizada, muitos 
comerciantes já se estabeleciam aqui acreditando que Volta 
Redonda teria um grande potencial econômico, o que se 
confirmou. Surgiram novos empreendedores, novos homens 
visionários, que não desistiram da nossa cidade, investiram, 
geraram empregos e têm ajudado a manter a nossa cidade 
de pé”, comentou.

Até a próxima! 

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.  

Por: Glauter Jannuzzi
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A mesma dica serve para a comunicação com a clientela, que 

deve acontecer de maneira frequente, sem poupar atenção, 

apresentando sempre as melhores soluções para as suas 

necessidades.

- Foco no relacionamento
A manutenção da interação com o cliente é item 

imprescindível para fidelizar a clientela e engajá-la aos 

valores da sua marca. Você conhece o perfil do seu 

público-alvo? Sabe como atingi-lo? Ao se relacionar com o 

cliente, é muito importante ter as respostas para essas 

perguntas bem esclarecidas. Isso porque a linguagem 

adotada para se relacionar com o seu público deve 

demostrar proximidade.  

 Sobretudo no ambiente virtual de vendas, que tem crescido 

a cada dia, é necessário que o cliente perceba que está 

interagindo com uma pessoa por trás da tela. O que mantém 

um relacionamento estável são as afinidades. Mas tome os 

devidos cuidados para não ser invasivo e nem “forçar a 

barra”.

- Investimento em incentivos
Quem é que não gosta de receber um mimo? Uma maneira 

muito eficaz de aproximar e engajar sua marca, seja com 

clientes ou com colaboradores, é presentear. Com certeza 

você já deve ter se deparado com um sorteio nas redes 

sociais, que despertam a atenção das pessoas para a 

empresa. Não é necessário gastar muito para sortear um 

brinde, basta usar a criatividade!

Um presente é um gesto simbólico de carinho e atenção ao 

seu time e à sua clientela!

 uando falamos em inovação, o que vem à cabeça da 

maioria das pessoas é tecnologia. De fato, estar alinhando às 

tendências tecnológicas é fundamental para todos os tipos 

de segmentos empresariais. No entanto, é preciso ter a 

consciência de que o seu negócio é desenvolvido por 

pessoas, para pessoas. Por isso, a humanização de processos 

deve estar cada vez mais alinhada à inovação tecnológica.

Engajar os colaboradores aos valores da sua marca é tão 

importante quanto investir na sua presença digital. As 

empresas que adotam um posicionamento humanizado têm 

se destacado frente ao mercado. Quando falamos do setor 

do comércio, especificamente, o fator humanização é ainda 

mais primordial, já que o segmento lida com uma vasta 

pluralidade de público. 

Confira algumas dicas para aliar inovação à 
humanização de processos:

- Gestão de pessoas
Como mencionamos acima, o setor do comércio está 

totalmente associado a pessoas. Portanto, de nada adianta 

investir no ambiente digital, sem poder contar com um time 

de colaboradores engajados, que realmente acreditam no 

produto ou serviço que vendem. Por isso, processos 

seletivos estratégicos, além de investimento em 

treinamento são tão fundamentais nos resultados do seu 

negócio.

- Canais de comunicação eficazes
É justamente no momento da comunicação que a 

humanização deve estar alinhado à tecnologia. Seja para 

estreitar os laços com a clientela ou para receber e repassar 

feedbacks aos seus colaboradores, crie meios de se 

comunicar de maneira prática e eficaz. 

Inovar também é humanizar processos

TECNOLOGIA/COLUNISTA CONVIDADO

Q
Por: Valéria Barbosa

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



Julho 2021 | O LOJISTA | 29

 i, pessoal. Beleza? Compartilho mais um artigo com 
vocês sobre a sobrevivência do varejo na era digital. É fato 
de que a realidade das lojas físicas mudou muito com a 
chegada digitais e, não podemos deixar de considerar a difícil 
fase da pandemia gerada pelo Covid-19. Afinal, o varejo vai 
sobreviver a tantas mudanças? 
Vamos pensar aqui, se focarmos em sobreviver e fazer o 
básico, o que todo mundo faz, não haverá um diferencial. 
Pronto, chegamos no ponto que eu queria: as compras 
podem ser feitas em qualquer ambiente e, com a era digital, 
o consumidor chega muito bem-informado para realizar a 
compra, sendo assim, um dos fatores principais é entender o 
comportamento do consumidor e sua jornada de compra. 
Agora vocês devem estar se perguntando: Beleza, Caio. Por 
onde eu começo? 
Vocês precisam entender que o ambiente digital e o físico 
não precisam entrar em uma competição, mas sim, unirem 
forças. Eles se complementam, cada um com seus pontos 
positivos. Uma característica do consumidor na era digital é 
que, sabendo que produto por produto, ele pode adquirir em 
qualquer um dos ambientes, por isso, algo que entra como 
fundamental para o processo de decisão de compra é a 
experiência. 
Os varejistas que trabalham com o ambiente físico precisam 
aproveitar da vantagem que têm de oferecer experiências 
que não são possíveis pelo ambiente digital, experiências 
sensoriais, únicas, DIFERENTES. 
Já existem mercados, por exemplo, que trabalham com 
etiquetas inteligentes e com o uso dos dados aplicados à 
inteligência artificial, é possível criar promoções 
personalizadas de acordo com a característica de consumo 
de cada cliente. 

O

Como os dados podem salvar
o varejo? 

TECNOLOGIA/COLUNISTA CONVIDADO

*Caio Amante é CEO da Data Side, empresa especializada em Bancos de Dados e Business 
Intelligence, com selo de parceria Gold da Microsoft.
http://www.dataside.com.br

Por: Caio Amante

Querem outro exemplo de uso inteligente dos dados? A 
Amazon, gigante multinacional de tecnologia, também tem 
loja física. Um dos diferenciais é que, a partir de uma 
cuidadosa análise, a empresa realiza uma curadoria de 
produtos mais vendidos com base em dados de compra e 
localização dos consumidores. 
Para ajudar as pessoas a entenderem melhor como a 
tecnologia dos dados, Inteligência Artificial e Machine 
Learning podem impulsionar o crescimento dos negócios, 
tanto no ambiente digital, quanto no físico, criamos alguns 
cases com base em situações que influenciam diretamente 
na experiência do consumidor e recomendo a todos que 
acessem nosso canal do YouTube “Dataside Community” 
para estudarem os casos.
E, claro, estou à disposição para trocarmos ideias e 
experiências nas minhas redes sociais: Instagram como  
@caio.amante e, no Linkedin, Caio Amante. Abraços, 
pessoal.

Desejo muito sucesso e até a próxima! 



SAÚDE EM DIA

FONTE: UNIMED-VR

30 | O LOJISTA | Julho 2021

 egundo dados da Organização Mundial de Saúde 
os tumores de cabeça e pescoço representam o nono tipo de 
câncer mais comum no mundo. O mês de julho foi o 
escolhido para a campanha sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce. 
O câncer de cabeça e pescoço, na verdade, abrange um 
conjunto de tumores que afetam as regiões da boca, faringe, 
laringe, glândulas salivares, cavidade nasal e seios 
paranasais. Os principais fatores de risco são as infecções 
por HPV (papilomavírus), tabagismo e o consumo de álcool.

Sintomas
Esses tumores podem ser assintomáticos no início da 
doença. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura 
e reduz a probabilidade de sequelas.

Com o avanço da doença, podem aparecer os sintomas:

• Nódulos no pescoço
• Mudança na voz e rouquidão
• Dor local
• Manchas brancas na boca
• Lesões com sangramento ou demora na cicatrização
• Dificuldade para engolir

Adquira o hábito do autoexame, onde é possível 
identificar inchaços no pescoço ou feridas na boca que 
não cicatrizam há mais de duas semanas. 

Prevenção
•Mantenha uma alimentação saudável e prática de 
exercícios físicos
•Não fume
•Evite o consumo de álcool
•Mantenha a higiene bucal em dia e evite o uso de 
enxaguantes bucais com álcool

Tecnologia para cuidar
O Centro Cuidar Oncologia, localizado anexo ao prédio 
B do Hospital da Unimed Volta Redonda, trabalha com 
equipamentos modernos e atendimento humanizado 
para atuar desde o diagnóstico ao tratamento do câncer 
em um só lugar. Com acompanhamento médico 
especializado, conta ainda com suporte para exames, 
tratamento com equipe multidisciplinar, como 
fisioterapia, nutrição e psicologia, além da estrutura de 
Oncologia Geral, Oncohematologia, Infusão de 
quimioterápicos e Cirurgias Oncológicas. 

S

Julho Verde alerta para prevenção do câncer
de cabeça e pescoço






