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MATOS, HÁ 53 ANOS
DANDO EXEMPLO DE EMPREENDEDORISMO,

COM APOIO DOS FILHOS

CDL Volta Redonda
inaugura novo espaço de
atendimento

Comércio supera desafios
e impulsiona economia
brasileira

RETOMADA NOTÍCIAS CDL
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 Todo trabalho tem ajudado a reduzir os casos de 

internação e de gravidade, colocando a cidade na Bandeira 

Amarela, que é quando se tem baixo risco de contágio. Um 

alívio para as famílias, para quem mora na cidade e para 

quem depende do comércio para sobreviver. Nosso setor 

esta se recuperando! Foram mais de 1.400 empregos 

gerados só em maio e, se continuar assim, com a pandemia 

mais controlada, empresas mais confiantes, consumidor 

mais otimista, esperamos ter um terceiro trimestre bem 

melhor do que em 2020, quando o cenário era bem 

assustador. 

 Nós, da CDL Volta Redonda, estamos trabalhando 

cada vez mais para que possamos oferecer aos nossos 

associados ainda mais suporte, com campanhas, como a do 

Dia dos Pais, estamos de olho no Dia das Crianças, e, pode 

ter certeza, vamos fazer uma campanha de Natal para 

fecharmos o ano com chave de ouro. Já, já vamos trazer 

novidades.

 Nossa casa também passou por reformas e nosso 

atendimento ganhou um espaço ainda mais aconchegante 

para receber todos que nos procuram, sejam nossos 

associados, que utilizam nossos serviços, como o nosso 

Departamento Comercial sempre disponível para 

atendê-los, ou consumidores em busca de consultas ao 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

 Teremos ainda muitas novidades para os próximos 

meses, com a retomada da economia, com novas parcerias, 

sempre pensando no melhor para o nosso setor de comércio 

e serviço, de onde a maioria dos trabalhadores de Volta 

Redonda tira o seu sustento. Vamos estar sempre ao lado de 

vocês, que ajudam a manter essa engrenagem girando!

 Estamos otimistas nesta retomada da economia e 

com esperança em dias melhores a todos! 

Continuamos avançando,
agora com mais otimismo

C

PALAVRA DO PRESIDENTE | Gilson Ferreira de Castro

 omeçamos o segundo semestre do ano com uma 

excelente notícia: o retorno do horário normal do comércio 

de Volta Redonda. Depois de quase um ano e meio, com 

restrições no funcionamento, as lojas voltaram a abrir 

seguindo a Convenção Coletiva de Trabalho, assinada entre 

os sindicatos patronal e do empregado. Mais tempo para o 

consumidor ir às compras, sem correria e sem aglomeração, 

e mais oportunidades para o lojista vender. 

 Mas esse grande avanço no relaxamento das 

medidas restritivas só foi possível, porque vimos a 

conscientização tanto das empresas quanto de boa parte da 

população em respeitar às medidas preventivas, usando 

máscara, higienizando as mãos e cumprindo o 

distanciamento social, além de uma atuação forte da 

fiscalização municipal para coibir o desrespeito aos decretos 

em vigência.

 Um grande passo para que possamos aos poucos 

voltar para uma rotina mais normal, diante dessa pandemia 

da Covid-19, tem sido o avanço na vacinação da população. 

Volta Redonda já vacinou mais de 50% dos moradores com a 

primeira dose e vem antecipando a segunda do imunizante 

da Astrazeneca. Sabemos como isso é importante junto com 

todas as outras medidas e temos visto o esforço do Governo 

Municipal em promover de forma responsável essa 

vacinação, com sistema drive-thru, em postos de saúde, sem 

falar da ampliação do atendimento a quem apresenta 

sintomas e precisa de cuidados médicos. 

 Temos orgulho de ter ajudado na construção desse 

caminho voltado para esse cuidar da saúde de quem 

escolheu Volta Redonda para viver, de proteger quem 

precisa da economia ativa. Fizemos campanhas de 

conscientização e arrecadamos recursos para que hoje Volta 

Redonda tenha uma unidade referência para pacientes com 

Covid-19, funcionando anexo ao Hospital do Retiro. 

Aproveito para agradecer novamente a todos que 

participaram do Projeto Conexão Solidária, que possibilitou 

a compra de novos leitos e essa nova infraestrutura! 
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NOTÍCIAS CDL-VR

Novo espaço de atendimento já está
em funcionamento no térreo da CDL-VR

 Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda 

(CDL-VR) está com um novo espaço para atender aos lojistas, 

associados e ao público em geral, no térreo. O Atendimento 

passou a ocupar uma área totalmente reformada para 

oferecer ainda mais acolhimento, de forma humanizada, 

ficando aconchegante e mais espaçosa. 

 “Reformamos todo o espaço para modernizar 

nossas instalações, criando um ambiente ainda mais 

acolhedor, com novos móveis, novos equipamentos, com 

ar-condicionado, por exemplo”, comentou o vice-presidente 

da CDL-VR, Maurílio Marcelino da Silva, que acompanhou os 

trabalhos junto com a gerente Lisandra Storck. 

 Segundo os diretores administrativos e de 

Patrimônio, Cleverson Stocco Moreira e José Luiz Fagundes, 

a Diretoria Executiva da CDL-VR aproveitou o período da 

pandemia, quando houve um fluxo menor de pessoas, para 

realizar a obra, evitando, assim um transtorno maior para 

quem procura a entidade. “Durante a reforma, o 

atendimento foi feito no auditório, no segundo andar, com 

acesso por elevador, garantindo, assim, mais acessibilidade 

para todos os associados e lojistas interessados em se 

associar, e para quem precisou fazer consultas ao SPC”, 

afirmou Stocco.

                                         

A

 No novo espaço, está funcionando o 

Departamento Comercial, além dos atendimentos ao SPC 

(Serviço de Proteção ao Crédito) e emissão de Certificado 

Digital. “Agora, o associado conta um ambiente muito mais 

aconchegante, onde também vai poder tirar dúvidas sobre 

todos os serviços prestados pela CDL Volta Redonda, além 

de saber mais sobre os convênios que a instituição tem como 

vários descontos em educação, lazer e em outros 

segmentos”, comentou José Luiz Fagundes. Para saber mais 

sobre todas essas vantagens e benefícios, é só acessar o site 

cdlvr.org.br.  

 Com a transferência do atendimento novamente 

para o térreo, o auditório Ludovico Leonardo Mollica no 

segundo andar, vai voltar a ficar disponível para locação, 

assim que passar por uma revitalização. 

 O espaço conta com capacidade para 200 pessoas, 

com ar-condicionado, acesso por escada ou elevador, além 

de ter equipamentos de áudio visual para realização de 

eventos como palestras, workshop e cursos.

Para saber mais sobre datas e valores da locação, só entrar 
em contato com o telefone (24) 3344-8050 ou pelo 
whatsapp (24) 98125-9369.

Novo espaço foi totalmente reformado para receber os associados,
lojistas e consumidores 

Fo
to

: C
D

L 
- V

R

Atendimento volta a funcionar no térreo, facilitando ainda mais o
acesso de quem procura a CDL-VR  
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Diretores visitaram centro de educação
ambiental que funciona na Vila

 presidente da CDL Jovem de Volta Redonda, Leandro Noel, acompanhado do vice-presidente Paulo Ricardo Pereira, 

visitou o Centro de Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis, da ONG Dr. Catador, que funciona no Clube dos 

Funcionários, na Vila Santa Cecília. Além de ter um espaço para pesquisas, a ONG realiza um trabalho voltado para a 

conscientização ambiental, com ações educacionais. 

 O centro também desenvolve projetos de compostagem com resíduos orgânicos, orientando sobre a reciclagem de 

forma  correta.  No espaço, que conta com trilha, ainda tem um museu de compostagem, e uma horta orgânica. 

“Eles desenvolvem um trabalho muito profissional, levando a sério o meio ambiente, não só com a educação ambiental, mas 

também com estudos que ajudam na produção orgânica, que traz melhores condições de vida, principalmente, quando 

falamos de saúde, evitando produtos com agrotóxicos. Vale muito a pena conhecer esse trabalho que tem apoio de diversas 

empresas e universidades da nossa região”, comentou Leandro.

 Na próxima edição, a gente traz uma reportagem especial sobre todo esse trabalho desenvolvido pela ONG Dr. 

Catador e sobre como ser um parceiro para contribuir com os projetos.

                                         

ESPAÇO CDL JOVEM

O

Leandro e Paulo Ricardo conheceram o projeto que foca na prática de hábitos mais sustentáveis
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NOTÍCIAS / ACESSO A CRÉDITO

Microempresas já podem solicitar
empréstimos pelo Pronampe
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F
 oi liberado pelo Governo Federal em julho o acesso 
às novas linhas de crédito do Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), 
criado visando ajudar no enfrentamento da crise econômica 
gerada pela pandemia da Covid-19. Segundo dados da 
Receita Federal, 4,5 milhões de empresas que fazem parte 
do Simples Nacional estão aptas para solicitar empréstimos. 
O valor do empréstimo é de até 30% do faturamento anual 
informado a Receita Federal, com base em 2020, limitado a 
no máximo R$ 150 mil por CNPJ. 
 O financiamento vai poder ser pago em até 48 
parcelas, com carência de 11 meses para começar a pagar, e 
com taxa de apenas 6% ao ano mais taxa Selic e, em 2021, 
também tem cobrança de IOF.  Cada banco criou uma linha 
de atendimento, seguindo o que determina a lei, por isso, a 
empresa precisa verificar onde terá mais facilidade de 
acesso. A liberação do crédito também passa por uma 
análise de crédito junto ao Serasa. Para este ano, só a Caixa 
disponibilizou mais de R$ 6 bilhões em linhas de crédito para 
o Pronampe.  Caso a empresa não tenha alcançado o teto 
máximo de valor de empréstimo liberado para ela, é possível 
fazer mais de uma operação, segundo as instituições 
financeiras. 
 Para ter acesso também é preciso estar em dia 
junto à Receita Federal e não estar inadimplente. As 
empresas aderentes também não vão poder demitir 
funcionários durante o empréstimo.
 O Pronampe é um programa de crédito 
(financiamento) do governo federal, instituído pela Lei nº 
13.999, de 18 de maio de 2020, destinado ao 
desenvolvimento e ao fortalecimento dos pequenos 
negócios. O programa é regulamentado pela Secretaria 
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do 
Ministério da Economia (Sepec). No passado, o programa 
concedeu mais de R$ 37,5 bilhões em empréstimos para 517 
mil empreendedores. 

Quem pode ter acesso ao empréstimo?

* Microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano;
* Pequenas empresas com faturamento anual de R$ 360 mil a 
R$ 4,8 milhões.

Como saber se posso ser contemplado com o financiamento?
A Receita Federal vai enviar uma mensagem d a seguinte forma:

* Para empresas optantes pelo Simples Nacional, as mensagens 
serão recebidas no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples 
Nacional (DTE-SN), que é acessado pelo Portal do Simples 
Nacional. 
* Para as não-optantes, as mensagens serão recebidas na Caixa 
Postal do e-CAC, acessado pelo site da Receita Federal 
(www.gov.br/receitafederal).  

As mensagens conterão informações sobre os valores de receita 
bruta relativa a 2019 e 2020, apurados por meio do Programa 
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - 
Declaratório (PGDAS-D) ou Escrituração Contábil Fiscal (ECF). 
O “hash code” (código com letras e números) para validação dos 
dados junto aos agentes financeiros participantes do 
Pronampe.

Saiba mais em receita.fazenda.gov.br
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Colégio Batista completa 70 anos
com tradição em ensino

O

 COMÉRCIO & SERVIÇO/EDUCAÇÃO

  Colégio Batista, uma das escolas mais tradicionais de Volta Redonda, completou 70 anos agora em 2021, mas essa 

trajetória de sucesso tem muita história e começou antes da cidade se emancipar de Barra Mansa. Na verdade, a construção 

da cidade e da escola se complementa. O projeto de fundação do colégio nasceu pensando em contribuir para a formação 

acadêmica e de vida dos funcionários que viriam trabalhar na CSN. Hoje, esses princípios são mantidos e, mas, além de 

formação básica, também proporcionam formação técnica incluindo outros setores.

 Atualmente desde creche, pré-escola, ensino fundamental I e II até ensino médio concomitante com os cursos 

técnicos nas áreas de análises clínicas, automação industrial, edificações, publicidade e informática, a escola tem mais de 300 

alunos. A gama de cursos oferecidos gera um total de 130 empregos, mostrando a força do ramo de educação também 

economicamente para a cidade.

 “A história do Colégio Batista se mistura e completa a história de Volta Redonda, formando cidadãos qualificados 

para diversos setores da cidade e da região. A missão do Colégio Batista é contribuir com a formação integral dos alunos de 

modo que possam ser críticos e conscientes de seu papel na sociedade, tendo habilidades para discernir e realizar escolhas 

saudáveis para si e para seu próximo, cooperando para a construção de uma nação justa e equilibrada”, afirmou a 

diretora-geral da escola, Roberta Simone Barros.

 Com sete décadas de atuação e dedicação à construção de uma sociedade consciente, alunos que se formaram no 

colégio, que é associado a CDL-VR, hoje atuam em várias áreas diversificadas e de destaque. “Temos formados, desde 

engenheiro espacial no estado americano da Flórida a médico neurologista de hospitais de Volta Redonda e região e até 

jogador de futebol que já atuou no Real Madrid. O fato de Volta Redonda ser uma cidade forte no comércio e na indústria 

influencia no progresso também da área educacional”, contou a diretora.

 Segundo ela, o fato de Volta Redonda ter ficado conhecida como a Cidade do Aço trouxe muitos benefícios para a 

região sul fluminense. “Além de ser próspera, é a que mais proporciona aos seus habitantes, boas condições para se viver, 

trabalhar e educar famílias, bem como uma das mais desenvolvidas do eixo Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo”, 

acrescentou Roberta.

Roberta é diretora do Colégio Batista
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Pandemia trouxe aprendizado

T
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 COMÉRCIO & SERVIÇO/EDUCAÇÃO

Escola tem mais de 300 alunos e gera 130 empregos
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 oda história de sucesso, como a do Colégio 
Batista, é cercada por desafios. A partir de 2020, veio mais 
um dos grandes: enfrentar a pandemia. No entanto, a 
administração enxergou o período como um momento de 
investimento e oportunidade. 
 “Vivemos dias difíceis nesse tempo pandêmico, 
muitos desafios para todos nós, mas nós do Colégio Batista 
encaramos o momento como uma grande oportunidade 
para fazer o que fazemos de melhor: educar para 
transformar positivamente o mundo em que vivemos. 
Reformamos o nosso prédio, ampliamos os nossos serviços 
educacionais e tecnológicos e implementamos o Novo 
Ensino Médio para todos os alunos que querem um ensino 
qualificado”, disse a diretora.

 E a esperança de um futuro melhor permanece 
viva. A data tão representativa da escola, celebrada em 
2021, impulsiona novos projetos e fortalece os planos daqui 
para frente. 
 “Os objetivos que traçamos para os próximos anos 
são para oferecer um ensino de vanguarda, com um colégio 
bem preparado para todas as demandas futuras, praticando 
com afinco os nossos valores e princípios que continuamos 
acreditando, num crescimento contínuo junto com a nossa 
cidade em todas as áreas: social, econômica, política, tendo 
famílias felizes fazendo desse lugar um lugar ainda melhor”, 
finalizou Roberta.
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ECONOMIA/ VENDAS

Comércio supera desafios
e impulsiona economia
brasileira

D
 ados da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) mostraram que o comércio vem superando 
os desafios provocados pela pandemia da Covid-19 e 
ajudando a impulsionar o desenvolvimento do país. “Mesmo 
em um cenário de crise, os varejistas brasileiros têm se 
mantido fortes, se reinventando em meio às dificuldades e 
impulsionando a economia do país”, afirma o presidente da 
CNDL, José César da Costa.
 E o varejo realmente tem sido um setor chave para 
a retomada do crescimento. Já registra um volume de 
vendas maior do que o observado antes da pandemia. Em 
maio de 2021, o setor de comércio criou 60,5 mil novos 
postos de trabalho, o que representa 22% do total de vagas 
criadas na economia. Só em Volta Redonda foram abertos 
2.015 novos postos de trabalhos só em maio deste ano, 
sendo que 1.451 nos segmentos de comércio e serviço, 
segundo dados do Ministério da Economia. 
 Ainda no mesmo mês, o volume de vendas do 
varejo nacional avançou 1,4%, na comparação com o mês de 
abril, que já tinha crescido 1,8% em relação a março. Os 
dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Já o varejo ampliado – que inclui as vendas de 
automóveis, motos e materiais para construção – cresceu 
3,8%, na mesma base de comparação.
 Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Volta Redonda (CDL-VR), Gilson de Castro, esses 
números direcionam para uma retomada agora no segundo 
semestre, trazendo mais otimismo. “Fechamos os cinco 
primeiros meses do ano com bons números e isso influencia 
positivamente para esses próximos meses, que têm boas 
datas para o comércio, como Dia dos Pais, Dia das Crianças e, 
principalmente, o Natal. Temos visto que com o avanço da 
vacina, a flexibilização maior das medidas restritivas, o 
consumidor também está mais otimista e isso reflete na 
confiança do empresário que volta a investir e a contratar”, 
comentou.

EMPREGO E RENDA
 No Brasil, segundo dados da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o setor de comércio 
e serviços, juntos, representam 73% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil e é responsável por cerca de 27 
milhões de empregos e 80% das empresas ativas no país.
 Estudo recente da Sociedade Brasileira de Varejo 
e Consumo (SBVC), intitulado “O Papel do Varejo na 
Economia Brasileira”, mostra que o varejo emprega 26% dos 
trabalhadores com carteira assinada, ou seja, mais de 8,5 
milhões de pessoas. “O segmento emprega um em cada 
cinco trabalhadores brasileiros e gera impacto em dois 
terços do PIB do País. Deve ser, portanto, valorizado e 
respeitado por toda a sociedade e o poder público”, avalia o 
presidente da CNDL.
 Em 2019, o varejo apresentou um desempenho 
significativamente superior ao da economia como um todo: 
o Varejo Restrito – que não inclui automóveis e materiais de 
construção – movimentou R$ 1,4 trilhão, o que equivale a 
19,24% do PIB; e o Varejo Ampliado alcançou R$ 1,91 
trilhão, representando 26,2% do PIB. “Estes números 
mostram a força e a importância do setor para o país”, 
comenta o presidente da SBVC, Eduardo Terra.

Fonte: Com informações da Revista Varejo S.A
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COMÉRCO & SERVIÇO / PAPELARIA

Artmania ampliou vendas onlines e por
atacado para enfrentar pandemia

O
 segmento de papelaria foi um dos mais afetados 
pela pandemia, principalmente, com a suspensão das aulas 
presenciais. Foi preciso, como em outros setores, buscar 
alternativas para vender e atrair os consumidores.  Os 
momentos mais difíceis foram os períodos em que se tem 
maior movimento sem a pandemia, sempre no início do ano 
letivo, com as matrículas e compra de material, e retorno do 
recesso escolar, com reposição, mas, com os alunos em casa, 
essa procura por itens escolares teve uma redução média 
30% para boa parte do segmento. 
 Para quem trabalha no setor, o jeito foi buscar 
outros nichos de negócios. A venda por atacado, 
atendimento com delivery e e-commerce foram as principais 
consumidoras que sustentaram os negócios no ramo. É o que 
conta o empresário Luismar da Serra, dono da papelaria 
ArtMania, que fica na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado. 
Segundo ele, foi preciso se adaptar a esse cenário e ser 
resiliente durante esse período de Covid-19. 
 Luismar conheceu bem de perto o que foi lidar com 
esse desafio. Ele já tinha a loja há dez anos, mas, com os 
negócios prosperando, resolveu investir num espaço maior e 
inaugurou a nova papelaria em janeiro de 2020 e, logo em 
março, já veio o fechamento do comércio e a suspensão das 
aulas, com as medidas restritivas. O comércio voltou com a 
flexibilização, gradativamente, em meados de 2020, e 
começa a se estabilizar agora em 2021, com o retorno do 
horário normal. Já as aulas, principalmente, na rede pública, 
ainda estão sendo no sistema remoto e avaliadas se serão 
retomadas no presencial ainda este ano. 
 “Nós tivemos uma redução de cerca de 40% nas 
vendas no início da quarentena. A gente teve que reduzir o 
quadro de funcionários, já que com as crianças, 
principalmente, em casa, a compra foi menor e, 
consequentemente, o volume de vendas diminuiu, mas 
esperamos que tudo melhore. Agora, mais adaptados e com 
a situação mais controlada, caminhando para o normal, 
dentro do possível, a expectativa é de melhora e 
crescimento”, afirmou.
 Luismar sempre trabalhou com delivery e, para ele, 
esse formato foi um diferencial para manter as vendas.  
“Apesar de temos uma queda nas vendas, conseguimos 
vender, porque trabalhamos com entrega. É algo que desde o 
início da empresa fazemos e, como é um sistema já 
característico da nossa empresa e que faz parte do nosso dia 
a dia, naturalmente, os nossos clientes já estavam 
acostumados e isso ajudou nesse atendimento. Demos 
atenção ainda maior às redes sociais que foi o elo principal 
com o cliente. É essencial que as utilizemos nas vendas a 
varejo e, especialmente, no atacado”, falou.

 Por falar em atacado, ele foi uma grande sacada e 
oportunidade para a ArtMania, já que as empresas 
continuaram a utilizar bastante artigos de papelaria, mesmo 
algumas funcionando em modelo híbrido, alternando entre o 
presencial e home office. “O setor empresarial de Volta 
Redonda é muito forte e consome bastante. As vendas por 
atacado foram o destaque durante todo este tempo. Os 
empresários continuaram comprando bem, porque, mesmo 
sem poder abrir a loja, não deixaram de vender online”, disse 
Luismar.

MAIS OTIMISMO PARA PRÓXIMOS MESES

Há expectativa de crescimento nos próximos meses e, 
principalmente, no próximo ano. Segundo especialistas e, de 
acordo com as notícias, com o avanço da vacinação contra 
Covid-19, já se estuda o retorno das aulas presenciais nas 
escolas públicas e com mais efetividade também na rede 
particular. Para o comerciante, momento de se preparar, sem 
esquecer o aprendizado que a pandemia trouxe.
“Não posso reclamar, porque mesmo com os desafios que 
tivemos, conseguimos nos reorganizar e mantivemos as 
portas abertas. Vejo a movimentação de recuperação e 
estou ansioso para voltar a ver as ruas cheias e a criançada 
animada andando pelas ruas e comprando nossos produtos. 
No futuro, temos planos de trabalhar com doces também e 
vamos, com certeza, voltar ao normal”, completou.
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 urante décadas, um dos maiores prédios 
localizados na Rua 14, na Vila Santa Cecília, chamava a 
atenção pelo tipo de construção: todo em estrutura 
metálica, o primeiro nesse modelo na cidade e pelo que se 
sabe também do país. O tempo para que a obra fosse 
concluída foi longo, quase 20 anos. O projeto começou em 
1986, depois ficou parado e só foi retomado em 2000. 
Depois, mais três anos até que o Pontual Shopping fosse 
inaugurado. Hoje, ele está entre os quatro maiores da 
cidade, gerando em torno de 2.200 empregos.
 Funcionando como um grande centro comercial, o 
Pontual tem 83 lojas, 320 salas comerciais, 160 vagas de 
garagem, distribuídas em dois andares, além de um Hotel 
com 64 suítes. O fluxo médio de pessoas que passam por dia 
é de 4 mil. Quem frequenta tem acesso à gastronomia, 
serviços de vários segmentos, como médico, odontológicos, 
estéticos, laboratórios, advocacia, além de cursos, sem falar 
da diversidade de lojas de varejo de roupas, acessórios, 
eletroeletrônicos, livraria, telefonia, calçados e óticas, por 
exemplo. Tem uma praça de alimentação no térreo e uma no 
primeiro andar, além de lanchonete do lado externo e uma 
das mais tradicionais lojas de delicatessen, a Frilat. 
 

D

COMÉRCIO E SERVIÇO/ SHOPPING

Pontual gera quase 2.200 empregos
em Volta Redonda

Pontual tem mais de 80 lojas, 320 salas comerciais e um hotel
com 64 suítes
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 “Também é no Pontual, que fica o Sindpass, 
(Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros), que 
contribui para o aumento do fluxo de consumidores. 
Podemos dizer que é nosso chamariz, porque ele atrai muitas 
pessoas que vêm e acabam consumindo também nas lojas, 
nos restaurantes”, explicou o administrador João Luís 
Prazeres.
 De acordo com ele, para melhorar a estrutura, a 
parte externa do prédio está passando por reformas. A obra 
que inclui o pastilhamento começou pela lateral. “Aos poucos 
vamos fazer todo o lado externo, revitalizar o prédio”, disse. 
Prazeres  ressaltou ainda que o shopping tem uma 
Associação de lojista formada pelos donos dos imóveis, que 
discutem e planejam as melhorias e as ações em conjunto. 
 “Diferentemente de outros tipos de shopping, aqui, 
funcionamos em sistema também de condomínio, porque, 
boa parte das salas é de investidores, que locam o espaço ou 
mantêm seus empreendimentos”, acrescentou. O 
administrador contou ainda que muitas lojas estão no 
shopping desde o início, fazendo parte dessa história.
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COMÉRCIO E SERVIÇO/ SHOPPING

 urante o período que o comércio precisou ficar 
fechado em 2020, por quase 80 dias, por causa da pandemia 
da Covid-19, um dos desafios da administração do Pontual 
Shopping foi manter o prédio em funcionamento para 
atender outros segmentos essenciais, que não fecharam, 
principalmente, na área de saúde, uma vez que, muitas salas 
comerciais são ocupadas por clínicas, laboratórios, médicos 
e outros profissionais.
 
 “Precisamos reduzir custos, buscar um equilíbrio, 
porque não podíamos fechar o shopping, que funciona como 
um centro comercial também em serviço, um grande desafio. 
Agora, aos poucos, com a vacina chegando a mais pessoas, 
estamos vendo as coisas melhorando, vivemos um novo 
cenário”, lembrou.

Agosto 2021 | O LOJISTA | 13

Pandemia foi desafio para adequar às medidas
restritivas

De gastronomia a varejo, consumidor encontra produtos e
serviços de segmentos variados

Fo
to

: A
rq

ui
vo



14 | O LOJISTA | Agosto 2021

 om as indústrias de automóveis colocando o pé no 
freio na produção por conta da pandemia e das medidas 
restritivas, algumas chegaram até a parar por um período, 
quem estava em busca de trocar de carro, teve mais 
dificuldade de encontrar veículos zero quilômetro.  A média 
de espera chegou a três meses. Com essa procura maior do 
que oferta, um mercado que ganhou mais espaço e 
conseguiu crescer foi o de vendas de seminovos e usados.  
Mesmo com uma demanda maior por modelos seminovos, as 
empresas nesse segmento enfrentaram dificuldades com o 
cenário provocado pela pandemia e precisaram se 
reinventar. 
Um desafio para um mercado crescente em Volta Redonda, 
que conta com cerca de 90 lojas de revenda veículos.  Uma 
delas é a Open Car Utilitários, que fica na Rodovia Lúcio 
Meira, no Santo Agostinho. O empresário João Paulo 
Teixeira, que tem 25 anos de experiência no mercado e é 
sócio da empresa, relembra os primeiros meses de 
instabilidade econômica gerada pela crise provocada pela 
pandemia da Covid-19. A empresa gera em torno de 14 
empregos.
 “Num primeiro momento, especialmente nas duas 
primeiras semanas de quarentena, observamos um recuo 
nas vendas, mas depois foi reequilibrando e houve 
recuperação. Implantamos o modelo de venda online e hoje 
vendemos mais para outras cidades, inclusive. É preciso se 
atualizar e saber potencializar os diferenciais, como o 
ambiente digital, para crescer”, afirmou.
 Ele citou algumas das medidas importantes para se 
conquistar o cliente. “O atendimento online é essencial. Se 
tornou uma marca e um diferencial. Trabalhamos também 
com o atendimento inloco, onde levamos o carro até o 
cliente. São dois elementos importantes, mas, o principal, é 
conhecermos o nosso público-alvo e tê-lo muito bem 
definido. Atendemos um público comercial. São os 
microempresários, autônomos, empreendedores... temos 
produtos para todos, mas esse público é o nosso 
carro-chefe”, contou.

C

COMÉRCIO & SERVIÇO / AUTOMOTIVO

Mercado de seminovos e usados ganhou
força na pandemia

Volta Redonda se tornou polo regional de revenda 
de veículos

Volta Redonda conta com cerca de 90 lojas especializadas 
em revenda de veículos seminovos e usados, o que também 
fez da cidade um polo regional neste segmento atraindo 
consumidores de outras cidades.  
 E o setor não movimenta só a venda de veículos, 
ajuda também em outros segmentos. Um carro antes de ser 
colocado à venda, por exemplo, passa por revisão, se for 
necessária, manutenção, além de outros serviços, o que gera 
emprego e renda em autopeças, oficinas, entre outros 
setores. 
 “Para se ter uma ideia, tenho mais de 20 
fornecedores. Oficinas, autocenter, capoteiro e vários 
outros. Se você vende, você compra. Se você compra, você 
reforma, melhora, aperfeiçoa. É uma série de processos que 
contribui um com o outro. O sucesso do lojista que trabalha 
com o que trabalhamos passa por muitos detalhes antes e 
depois do momento da compra. Quando vendemos um carro, 
queremos que seja bom para nós e ainda melhor para quem 
compra. É nesse momento que fazemos amizades, 
realizamos sonhos, facilitamos a vida de muitas pessoas. 
Para que consigamos isso, é necessário envolver toda essa 
gente. Todo mundo sai ganhando”, disse.

João Paulo é sócio da Open Car
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MATÉRIA DE CAPA/ ESPECIAL MÊS DOS PAIS

MANUEL COZINHA MATOS
comerciante

Estamos no mês em que se comemora o Dia dos Pais e a revista O LOJISTA trouxe nesta edição de agosto reportagens com comerciantes que são 

exemplos inspiradores quando o assunto é gestão familiar. E uma dessas trajetórias cheias de empreendedorismo, otimismo e amor por Volta 

Redonda é do empresário Manuel Cozinha Matos, que está no comércio há 53 anos.

Para quem o vê, aos 80 anos, comemorados agora em agosto, tão ativo, só conhecendo essa história, que começou com tanta dificuldade, para 

entender que a profissão de comerciante, vai além de ter uma empresa, é cheia de dedicação, compromisso com geração de emprego, capacitação do 

setor e um olhar diferenciado para o desenvolvimento, além de muita vontade de trabalhar para crescer e buscar uma vida cada vez melhor!



16 | O LOJISTA | Julho 2021

GASTRONOMIA/PAIS DE SUCESSO

Matos, há cinco décadas dando exemplo de
empreendedorismo, com apoio dos filhos

A
 os 16 anos, Manuel Cozinha Matos desembarcava 
no Rio de Janeiro. Ele deixou o distrito de Braga, em Portugal, 
rumo o Brasil, em busca de uma vida melhor, depois do pai 
não o autorizar, por ser menor, a se alistar no exército para 
lutar na guerra. Vinha em busca de uma vida melhor. Já 
chegou com um contrato de trabalho conseguido por 
parentes que moravam na capital, mais tarde, sua história 
com o comércio dava um novo passo.  Ele começaria no 
primeiro emprego nos antigos Supermercados Mercis 
(Mercearias Nacionais), onde trabalhou quatro anos no Rio, 
sendo transferido depois para Volta Redonda no início de 
1962, onde ficou mais dois anos. 
 “Foi nessa empresa onde conheci a minha esposa 
Vanderli, que levava almoço para o irmão. Temos cinco filhos, 
três deles trabalham no Restaurante e Pizzaria Matos, As 
outras duas são da área médica”, relembra Mattos, que já 
está casado há 57 anos e sente orgulho da família que 
construiu e dos amigos que tem feito ao longo dos anos.
 Mas a ligação do seu Matos com a gastronomia 
começou bem antes de fundar o restaurante em 1986. O 
comerciante chegou a ser feirante na área de alimentos, 
depois de deixar o emprego no supermercado. Depois, 
quando conseguiu um pouco mais de estabilidade comprou 
um bar na São João, o extinto Gruta Baiana, que vendeu, 
depois que o negócio começou a prosperar. E foi assim, que 
se descobriu um empreendedor. Fazendo cada vez mais 
negócios.
 Mais tarde comprou um bar na Vila Santa Cecília, 
remodelou, mudou o cardápio e focou no grande fluxo de 
trabalhadores da CSN, dando um novo movimento no que 
viria ser hoje a Galeria do Gacemss. Virou um point. O 
aumento no número de clientes foi tão grande que ele e o 
sócio resolveram mais uma vez inovar e criaram um braseiro, 
churrasco e caipirinha com preços acessíveis. 
 

 Receita que deu certo, mas, a inquietude 
empreendedora de Matos pedia mais renovação. Vendeu o 
bar e comprou um restaurante, em cima do Cine Nove de 
Abril. “Demos um duro danado para montar, na época, os 
juros eram muito altos, a inflação também. Vendi de novo e 
busquei novas oportunidades, nesta época, já com uma 
situação melhor”, contou.
 Matos disse que depois disso começou a fazer 
dinheiro com imóveis, comprando e vendendo, até que 
comprou uma papelaria na Vila Santa Cecília, e que a 
reformou e a transformou num restaurante, nascia então o 
Luso Brasileiro, outro que seria marca registrada e 
tradicional da cidade. Foi no Luso que ele conta que 
conquistou cada vez mais clientes atendendo, cativando 
como garçom. “Eu sempre fui de mesa em mesa, brincava, 
atendia, mesmo sendo um dos donos, fazia questão de 
atender, de estar próximo. Foi assim que fomos 
conquistando nossa clientela. O Luso, abri com meu sócio e 
amigo Fonseca”, contou.
 Matos também sempre encontrou tempo para se 
dedicar à Casa de Portugal, onde já foi presidente, e também 
do Rotary Club Volta Redonda, onde, além de ter sido 
presidente, contribuiu com vários projetos.

Empresário começou como feirante, 
foi dono de bares, abriu restaurantes,
lanchonetes e ainda atua no ramo 
imobiliário.

Matos veio para Volta Redonda em 1962, mas só em 1968,
deu início a sua trajetória como comerciante
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Restaurante Matos foi inaugurado em 1986
na rua 33 e mantém tradição da gastronomia
portuguesa

GASTRONOMIA/PAIS DE SUCESSO

A
 os 80 anos, completados agora em agosto, a 
história do comerciante que tem como um dos sobrenomes, 
Cozinha, não poderia ser outra, a de sucesso na 
gastronomia. O Restaurante Matos, outro sobrenome do 
empresário, se tornou uma referência no segmento em 
Volta Redonda, especializado na cozinha portuguesa, 
origem do empresário.
 “Tive a oportunidade de comprar esse terreno 
onde fica o nosso restaurante hoje e realizei o sonho de tê-lo 
do meu jeito, construído sempre pensei. Tivemos muitos 
jantares, eventos, ocupando todos os andares. Depois 
reformei e, hoje, parte é alugada para outras empresas e 
mantemos o nosso restaurante no térreo. Nos outros 
restaurantes demos nomes diferentes, mas todo mundo 
dizia: vamos lá no Matos. Então, resolvemos aproveitar esse 
reconhecimento e facilitar, criar uma identidade, uma 
identificação”, lembrou.
 Localizado na Rua 33, uma das mais charmosas e 
mais antigas da cidade, a avenida se transformou num 
grande polo comercial, tendo o prédio como um símbolo. Ele 
foi inaugurado em 1986, depois que o empresário comprou 
o terreno e construiu um prédio com três andares. São 35 
anos de tradição da casa que tem um cardápio variado para 
todas as idades. Além do restaurante, que também funciona 
como pizzaria, ele ainda tem outra tradicional lanchonete, a 
Tropicana, na Rua 14, famosa pelos sucos e salgados, como a 
famosa pizza frita.  Nas duas empresas, que têm gestão 
familiar, são gerados 30 empregos.
 

 Hoje, o restaurante é administrado pelos filhos do 
Matos, Sheila, Fátima e Luís Carlos, além do genro, Ronaldo, 
mas quem acha que o comerciante não vai todos os dias dar 
aquela conferida, se engana. Quando não almoça, janta. 
Atualmente, o empresário, que continua ativo aos 80 anos, 
mantém a rotina corrida de um empreendedor, focada nos 
empreendimentos imobiliários, outro ramo pelo qual é 
apaixonado, desde que deixou de ser feirante. Atualmente, 
tem se dedicado à construção e venda de imóveis.
 Com três salões para atendimento, a casa funciona 
como restaurante durante o dia, com pratos executivos, e 
como pizzaria e à la carte, à noite.  Nos finais de semana, o 
restaurante oferece buffet completo com preço único, sem 
balança, incluindo sobremesa, durante o dia, mas a noite o 
rodízio de pizza está garantido. O único dia que não funciona 
à noite é segunda-feira, mas abre para almoço. Além disso, 
sempre tem eventos.
 “Na pandemia, tivemos que nos readaptar e 
tiramos o self-service durante a semana e voltamos agora 
nesse novo sistema, mas só final de semana. Tem sido 
momentos difíceis, mas temos superado. Nosso delivery 
atende a toda cidade e mantemos nossa rede social 
atualizada. A concorrência hoje também é grande, mas 
somos uma casa tradicional continuamos acreditando em 
dias melhores, principalmente, com o avanço da vacinação 
contra a Covid019”, comentou Sheila, uma das filhas que 
administram o restaurante.
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Matos no restaurante que ele fundou e ajudou a formar muitos
na profissão de gastronomia

Matos com a família no restaurante
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MERCADO IMOBILIÁRIO/ PAIS DE SUCESSO

Gilberto Fonseca é exemplo quando assunto
é trabalhar em família

 como estamos no mês dos Pais e destacando 
exemplos que inspiram em gestão familiar, a revista O 
LOJISTA conversou com um empresário que tem uma 
carreira sólida e de sucesso num dos mercados considerados 
termômetro da economia: o imobiliário e de construção civil. 
Gilberto Fonseca é sócio-proprietário da Giba Imóveis e das 
construtoras Giba HC, ConstruVip e Britto & Cabett. O 
empresário tem 40 anos de experiência na área, mas foi há 
15 anos, que ele resolveu investir no próprio negócio com o 
auxílio de sua família. 
 Esse pai empresário tem ao lado, os filhos, Caroline 
Fonseca Santos e Hugo Brito Fonseca, e ainda a mulher, 
Jussara Cristina Brito da Fonseca, que também são gestores 
nas empresas. Uma união que vem trazendo excelentes 
resultados e que mostra que trabalhar em família pode ser 
uma boa receita nos negócios. 
 Gilberto fez uma análise do mercado imobiliário 
que, segundo ele, tem ajudado a alavancar a economia do 
país. “Além das vendas e construção de imóveis, é um setor 
que move uma série de outros segmentos, como os voltados 
para produtos como aço e cimento, por exemplo, que têm 
produção forte aqui na cidade através da CSN. É um ciclo 
que a construção civil promove. A pessoa que vende uma 
casa compra outra melhor e assim por diante”, comentou.
 Ele também destaca como é importante investir em 
imóveis, já que é algo que há sempre valorização e renda fixa 
garantida por meio de aluguéis, além de frisar a importância 
da imobiliária nesse processo. “Investimento em imóvel é o 
mais seguro. Nós encorajamos essa forma de aplicação de 
capital já que o retorno é enorme. Hoje, funciono muito mais 
como um consultor, um assessor que não só vende 
propriedade como se fosse um produto na prateleira e 
entrega, mas que constrói, analisa o perfil do cliente, entrega 
produto de qualidade, que tenha liquidez e faz a 
documentação completa junto aos agentes financeiros à 
escolha do cliente”, disse.
 O empresário disse ainda que com os juros baixos, 
a remuneração do dinheiro aplicado em banco tem sido 
menos rentável do que investimentos em imóveis ou em 
fundos imobiliários. “Há um tempo, se comprava imóveis e o 
aluguel não dava nem metade do que se tinha de 
remuneração no sistema financeiro bancário. Hoje está 
praticamente no mesmo nível, se for estabelecimento 
comercial é até um pouco maior já. O grande diferencial é a 
valorização do imóvel. Por isso, reafirmamos que é o melhor 
tipo de investimento. Tem que saber de quem vai comprar, 
conhecer mais sobre a liquidez tanto para compra quanto 
para venda futura, mas é a maior garantia de sucesso que 
tem com certeza”, complementou.

Giba com a filha e a esposa

Visão empreendedora no setor de imóveis
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MERCADO IMOBILIÁRIO/ PAIS DE SUCESSO

Crescimento do setor 
imobiliário indica progresso 
impactando positivamente
diversos setores da economia

 Na área de construção civil, Gilberto aconselha: 
“não vale a pena comprar um terreno e deixar parado 
esperando valorizar”. Segundo ele, qualquer lote e terreno 
vai ter muito mais valor se for comprado para construção. 
“Não tem acontecido essa valorização que muitos 
costumavam esperar. Temos exemplos disso. Eu costumo 
dizer que comprar uma propriedade e deixar vazia é como 
ter uma fazenda e não colocar gado ou plantação. O terreno 
vale o que produz”, explicou.
 Com a pandemia, o comportamento dos negócios 
também mudou, de acordo com ele. Gilberto comentou que 
mais pessoas passaram a procurar aluguel, no entanto, a 
expectativa é que no ano que vem a compra seja mais forte. 
“As pessoas passaram a alugar mais e comprar menos. O 
potencial de aluguel aumentou e o de venda diminuiu, mas 
estamos sentindo o mercado reagindo. A tendência é de que 
em 2022, as vendas voltem com força já no primeiro 
semestre. É o que esperamos e torcemos”, falou. 

O empresário deu dicas para fazer 
investimentos na hora de adquirir 
espaço físico:
 
1. Saber de quem está comprando;

2. Conhecer outros imóveis já construídos;

3. Analisar o local onde está o empreendimento.

Giba com os filhos e o sócio
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Setor de Academias se adapta e se prepara
para retomada do crescimento

MERCADO & TENDÊNCIAS
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 epois de enfrentar um ano difícil com o fechamento 

por mais de 90 dias em 2020, por conta das medidas 

restritivas impostas pela pandemia da Covid-19, o setor de 

academias começa a se recuperar, seguindo todos os 

protocolos de segurança para evitar a disseminação do novo 

coronavírus. A reabertura dos estabelecimentos, sem a 

incerteza de novos fechamentos somada à preocupação 

crescente das pessoas com a saúde, tem contribuído para 

uma retomada do segmento que volta a ver o cenário com 

mais otimismo. E a gente encontrou um exemplo de que 

mesmo em meio à crise e a tantas adversidades é possível 

empreender, quando se é apaixonado pelo que faz e acredita 

no sonho.  É o caso de Pedro Ermano, sócio e coordenador da 

CultFit.

 O jovem empresário há dez meses inaugurou a 

academia, fruto da união de dois sonhos: o de empreender e 

o de utilizar sua paixão por esportes para melhorar a vida das 

pessoas por meio da prática de exercícios físicos.  O objetivo 

dele é tornar o hábito fitness mais eficiente e acessível e, 

para isso, montou um espaço moderno e bem preparado, no 

bairro Vila Rica. 

 O sócio e coordenador da CultFit foi na contramão 

da incerteza que o setor viveu no último ano e utilizou o 

início do período de quarentena para ser assertivo quanto ao 

seguimento rigoroso de todos os protocolos de segurança 

sanitária e promover vida saudável em todos os âmbitos.

D
A Revista O LOJISTA foi em busca dessa história de 
motivação, resiliência e superação como exemplo 
de que vale a pena acreditar e investir no que se 
acredita.

O LOJISTA: O que te motivou a abrir a academia?

Pedro Ermano: Eu sempre fui um apaixonado por esportes e 

a maneira como eles influenciavam positivamente na minha 

vida, então, foi fácil de optar pela Educação Física como 

curso de Graduação. Ao mesmo tempo, sempre fui muito 

curioso quanto ao comércio, sempre me vi trabalhando com 

a prestação de serviços. Na medida em que fui conhecendo 

melhor a área, obtendo conhecimento técnico, tendo 

dimensão do que se trata, comecei a enxergar 

oportunidades num mercado em que poderia entregar um 

produto melhor para quem busca ter uma vida mais saudável 

e ativa. Mesmo em uma área já tradicional, consegui 

enxergar possibilidade de muita inovação e melhores 

resultados. 

O LOJISTA: O mercado fitness vem crescendo ao longo dos 

anos, com várias pessoas passando a fazer exercícios na 

academia. Como você avalia isso?

Pedro Ermano: Essa é uma movimentação que a gente julga 

como excelente. Sabemos disso e inclusive ficamos muito 

felizes por saber dos inúmeros benefícios que a prática 

regular traz para a vida de maneira geral. Quanto maior a 

demanda do público pelos exercícios físicos, maiores os 

investimentos e pesquisas que apontem novidades, ou seja, 

melhor a área vai ficar. Eu particularmente vejo uma 

melhoria muito grande para contextos até sociais com a 

presença do Mercado Fitness ascendendo. 

 

O LOJISTA: Para você, o que é necessário para ter uma 

academia com boa adesão de clientes?

Pedro Ermano: Atendimento humanizado e boa logística. É o 

nosso forte. Investimos bastante na estética, ambiente, 

equipamentos e tudo que possa tornar mais modernas as 

instalações, porém, nada disso vai funcionar sem uma equipe 

que tenha condições de realizar um atendimento 

humanizado e que entenda as necessidades e gostos do 

público. Quanto mais fácil o procedimento para receber um 

cliente, mais vezes ele vai frequentar o local. Quanto mais 

ele frequentar, maior a sua adesão. Espaço da Cultfit
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O LOJISTA: A CDL-VR é uma entidade que procura proteger 

o setor tanto de comércio quanto de serviços, que é onde 

vocês se encaixam. Qual a importância de instituições como 

essas para as empresas, na sua visão? 

Pedro Ermano: Total importância. Quanto maior a 

quantidade de informações somadas e lados que possam ser 

ouvidos, melhor para quem quer trabalhar com a maior 

assertividade possível. Fica mais fácil também de ter acesso 

aos órgãos governamentais, então, eu apoio qualquer um 

que queira manter mais diálogo com o setor produtivo.
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O LOJISTA: Como foi para vocês se adaptarem em relação a 

todo o protocolo de saúde da Covid? 

Pedro Ermano: Não encontramos muitas dificuldades 

técnicas para funcionar, até por conta dos lockdowns, 

acabamos tendo tempo de pensar bastante em como receber 

o público. Para as atualizações, sempre acompanhamos de 

perto as principais instituições do mundo da área da saúde e 

quais as suas recomendações, além de ter buscado 

orientação com a Vigilância Sanitária de Volta Redonda que 

foi super atenciosa conosco. Já começamos totalmente 

adaptados às medidas preventivas, como uso de álcool 70%, 

distanciamento social, máscara e higienização constante dos 

equipamentos e do espaço.

O LOJISTA: Fale um pouco sobre a sua opinião em relação à 

importância de ter hábitos saudáveis e fazer exercícios.

Pedro Ermano: O corpo é parte do que nós somos, então você 

oferecendo um cuidado maior com ele, melhor você vai se 

sentir psicologicamente, mentalmente, e pode acreditar, até 

mesmo espiritualmente. Esse cuidado extrapola os conceitos 

estéticos que o exercício físico ficava muito preso. Ele vai te 

ajudar com basicamente todo o funcionamento do seu corpo, 

ainda mais quando você encontra um ambiente agradável e 

que te recebe bem, como procuramos promover na CultFit. 

Lembrando que existe resistência para começar, porque 

ninguém sente ânimo constantemente, mas dar o primeiro 

passo é fundamental para começar a desfrutar desse estilo de 

vida maravilhoso. 

O LOJISTA: E os planos para o futuro da empresa?

Pedro Ermano: Levar o Fitness para o máximo de pessoas 

possível e em um formato que acreditamos ser o ideal, sem 

estereótipos ou visões que não sejam realistas, mas com um 

acompanhamento humanizado e que busque atender às 

exigências de cada um que frequentar a CultFit. Além de 

oferecer condições de estrutura muito boas para que não seja 

necessário se deslocar até um centro de cidade e encontrar 

isso. Tudo isso pertinho da sua casa! Passado isso, entraremos 

na padronização de formato para que futuramente possamos 

franquiar a marca, se tornando uma excelente opção de 

negócio para quem investir. 

Pedro é sócio e coordenador de academia
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Primavera/Verão traz novidades com boas
expectativas para varejo

F

MERCADO & TENDÊNCIAS/ MODA

 altando pouco mais de um mês para o fim do 
Inverno, as atenções já estão voltadas para as novas 
tendências que chegam com a virada da estação. De olho nas 
novidades para Primavera e para o Verão, lojistas do setor de 
vestuário e acessórios já se preparam para um movimento 
maior de consumidores em busca das novas coleções, que 
ajudam a aumentar as vendas, em pelo menos 10%, segundo 
estimativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta 
Redonda (CDL-VR). Até setembro, o foco fica nas 
liquidações, que já começaram e também são um atrativo a 
mais para movimentar o comércio, com descontos que 
chegam a 70%. 
 Carla dos Santos, dona da VR San Modas, que fica 
no Aterrado, afirma que o momento é de apostar em 
novidades para atrair os consumidores. Ela, que sempre 
gostou de moda, abriu a loja há três anos e está sempre 
antenada no que vai ser tendência nos próximos meses. 
“Hoje em dia com a grande quantidade de informação que as 
clientes têm, é preciso ficar atenta para que possamos 
escolher as melhores roupas que são de acordo com a 
estação. Disponibilizaremos peças atuais e, além disso, com 
muitas novidades, sem esquecer as promoções”, disse.
 Os clientes saem ganhando de duas formas. Com a 
chegada de novidades da nova coleção, é preciso dar lugar 
no estoque e fazer capital de giro, momento certo para 
liquidar o que sobrou do Inverno, mas que ainda pode ser 
aproveitado também até o Verão, uma vez que durante a 
Primavera, vai bem um casaquinho, em alguns períodos mais 
fresquinhos. Para os especialistas em vendas, para que seja 
um período com resultado positivo, é preciso atenção 
também nas estratégias. Um aliado forte para atrair os 
consumidores são os meios digitais. As plataformas 
proporcionam, além de vitrine virtual de roupas, calçados e 
acessórios, para a troca de ideias, fidelização de clientes e 
aproximação entre as empresas e o consumidor.
 

 “Procuro utilizar todas as mídias digitais que posso. 
Nosso objetivo é alcançar o maior público possível, sempre 
mostrando o que temos, principalmente, com nossos 
descontos. A mudança que as redes sociais proporcionaram 
veio para melhorar nosso dia a dia. Produtos, processos e 
pessoas estão cada vez mais interligados. Essas são as três 
grandes chaves que se relacionam e que possibilitam 
montarmos nossas estratégias para nos comunicarmos com 
os novos consumidores e melhorar a experiência dos 
clientes antigos em nossa loja”, afirma a empresária.

Carla, da VR San, aposta em novidades para aumentar vendas
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C
 om a população sendo vacinada, a expectativa é 
que haja um aumento do fluxo de pessoas também nas lojas 
físicas, diferentemente do ano passado, por conta do 
isolamento social provocado pela pandemia e pelas medidas 
restritivas. Com o comércio funcionando em horário normal, 
a CDL de Volta Redonda reforça que mesmo com a vacina, os 
cuidados com as medidas preventivas precisam continuar, 
como o uso de máscara, higienização das mãos e 
distanciamento social.
 A notícia que vem para animar e motivar ainda mais 
os empreendedores do setor é a que a produção de 
vestuário aumentou em relação ao ano passado. Se há mais 
produção, há mais consumo. A avaliação é da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), que 
também estima um aumento de 13,6% em volume de peças 
para o mercado de vestuário. 

Confira dicas da UpperBag sobre as tendências para 
Primavera/Verão 2021

Cores
Para as estações mais quentes do ano que, as roupas com 
cores mais claras, oferecendo equilíbrio e energia para os 
looks, vão estar em alta. Além disso, vale apostar nos tons 
orgânicos. Vale combinar com uma cor mais forte, em tons 
terra, verde e azul.

Camisetas e blusas
As camisetas e blusas femininas Primavera/Verão2021 
serão bem trabalhadas, mas em tecidos mais leves e frescos. 
Sendo assim, pode apostar em laise, algodão, linho, blusa 
crochê ou de renda que serão tendências de moda para as 
estações mais quentes do ano.

Bermudas de alfaiataria
Quem disse que as peças de alfaiataria só aparecem nos 
meses do Inverno? A alfaiataria aparecerá em bermudas 
femininas para as mulheres comporem looks elegantes e 
sofisticados, mas sem passar calor!

Acessórios femininos
Brincos grandes, colares e acessórios de cabelo para compor 
os looks. Aquele visual com uma pegada camponesa estará 
em alta no Verão através das bandanas e lenços, sempre 
buscando uma harmonia com peças de vestuários mais 
básicas.

Mangas bufantes
Tudo indica que uma tendência dos anos 80 que foi sucesso 
entre as roupas de 2020 também vai continuar na próxima 
estação. Inclusive, as blusas com mangas bufantes podem 
aparecer com decotes de princesa para dar um toque mais 
delicado ao look.  Elas já fizeram sucesso no Inverno, não é 
mesmo? E vão se manter em alta.

MERCADO & TENDÊNCIAS/ MODA

Avanço na vacinação traz
mais otimismo
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Confiança do comerciante cresce 11,7%
de junho para julho

A

ECONOMIA/ VENDAS

  confiança do comerciante na melhora da economia do país cresceu pela segunda vez seguida em julho e voltou à 
zona de satisfação, atingindo 107,8 pontos, o que não acontecia desde março deste ano. De acordo com o Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio, divulgado mês passado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o indicador subiu 11,7% na passagem de junho para julho.
 Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro (FCDL-RJ), Marcelo 
Mérida, os números indicam a “capacidade de trabalho, de luta e de resistência dos empreendedores do setor”, e veio em 
momento oportuno, na semana em que se celebrou o Dia do Comerciante, em 16 de julho. “O comerciante move a economia 
em todo o Brasil, gera empregos diretos e indiretos, está na ponta, em contato com o consumidor, com a população, e precisa 
de apoio, para aos poucos superar os graves impactos decorrentes da pandemia do Covid-19”, assinalou Marcelo.
 O economista responsável pela pesquisa da CNC, Antônio Everton, explicou que o resultado de julho renovou a 
tendência otimista dos comerciantes verificada em junho, quando a alta foi de 12,2%, encerrando o período de cinco quedas 
seguidas. Ele afirma que a confiança dos empresários do setor está atrelada a vários fatores favoráveis para o segundo 
semestre.
 Em julho, todos os componentes do indicador cresceram – o que não acontecia desde setembro de 2020. O destaque 
ficou por conta do indicador que avalia as condições atuais da economia, do setor e da empresa, que apresentou crescimento 
mensal de 29,2%. Especificamente em relação à situação econômica do país, houve uma percepção positiva mais significativa, 
com 35,8% do total de entrevistados afirmando que a economia melhorou, contra 24,8% no mês anterior.

FONTE:  FCDL-RJ
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MERCADO DIGITAL/ ONDE ESTÁ O CONSUMIDOR?

Pesquisa mostra que 79% dos internautas
compraram por aplicativos de lojas no
último ano 

O
 uso de aplicativos e de redes sociais pelos 
consumidores para a realização de suas compras tem 
crescido significativamente nos últimos anos. É o que aponta 
uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae. 
 Só nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, oito 
em cada dez (79%) internautas fizeram alguma compra 
usando aplicativos de lojas, um aumento de 18 pontos 
percentuais em comparação ao estudo realizado em 2019.
Para os entrevistados, a praticidade e agilidade (54%) é o que 
mais estimula a comprar via app. Outras razões apontadas 
são a ideia de não precisar sair de casa (49%) e a facilidade de 
acesso do celular de qualquer lugar (47%).
 Quanto aos produtos mais comprados pelos 
internautas via aplicativos de loja nesse período, comidas e 
bebidas por delivery (65%) lideram o ranking, um aumento 
de 38 pontos percentuais em comparação a 2019. Em 
seguida, aparecem os serviços de transporte (48%) e moda e 
vestuário (35%).
 “O consumidor quer ter acesso a canais de compra 
que permitam escolher o que for mais conveniente. Isso 
significa que o varejo precisa continuar desenvolvendo 
experiências que atraiam os consumidores e promovam o 
engajamento. Ou seja, é fundamental reduzir cada vez mais a 
distância entre o varejo físico e comércio online, além de 
direcionar esforços para oferecer uma excelente 
experiência de compra ao consumidor”, afirma o presidente 
da CNDL, José César da Costa.

40% dos entrevistados compraram pelas redes 
sociais

 Outra tendência que vem sendo percebida é o peso 
das redes sociais na decisão de compra dos brasileiros. 
Impactados pelos anúncios de grandes varejistas e até 
mesmo pequenas lojas, e procurando por maior praticidade, 
40% dos entrevistados disseram ter adquirido produtos e 
serviços pelas redes sociais nos últimos 12 meses anteriores 
à realização da pesquisa.
 Entre as principais razões, destacam-se: rapidez e 
praticidade (42%); conseguir interagir e tirar dúvidas com o 
vendedor (42%, principalmente entre as mulheres e com 
aumento de 14 pontos percentuais em relação a 2019); 
encontrar os melhores preços e ofertas do mercado (39%); e 
ser atraído pela publicidade (36%). 
 A pesquisa também mostra que comidas e bebidas 
por delivery (47%) foram os itens mais adquiridos pelas 
redes sociais, um aumento de 20 pontos percentuais em 
relação a 2019. Já os produtos de moda e vestuário (40%) 
ficaram em segundo lugar no ranking, seguidos por 
cosméticos, perfumes e produtos para o cabelo (36%).

Quase a metade dos internautas realizou 
alguma compra pelo WhatsApp

 Aplicativo com maior número de usuários no país, o 
WhatsApp extrapola a comunicação pessoal e em grupo. 
Dados do levantamento revelam que metade dos 
consumidores entrevistados (46%) realizou alguma compra 
pelo aplicativo nos 12 meses anteriores à pesquisa, um 
crescimento de 28 pontos percentuais em relação ao estudo 
realizado em 2019. 
 Entre os motivos pelos quais utilizaram o 
WhatsApp para consumo, 41% destacaram a maior 
facilidade e rapidez do que pessoalmente ou por ligações, 
poder comprar sem sair de casa (37%, aumento de 14% em 
comparação a 2019), possibilidade de receber imagem e 
vídeos dos produtos/serviços (37%), e possibilidade de 
acessar as informações armazenadas nas conversas (35%).
 Para 88% dos entrevistados, o WhatsApp é uma 
boa forma de comunicação entre eles e as empresas, 
especialmente para: tirar dúvidas ou receber suporte 
técnico (65%), agendar horários de atendimento (47%) e 
receber promoções (41%).
 Os serviços de entrega por aplicativos também 
aparecem como uma importante ferramenta para os 
consumidores. De acordo com o levantamento, 92% dos 
entrevistados já utilizaram ou utilizam os serviços de 
algumas das empresas de entrega sob demanda por 
aplicativos, um crescimento de 26 pontos percentuais em 
comparação a 2019, principalmente o Ifood (80%), o Uber 
Eats (58%) e o Rappi (39%). O principal motivo para o uso 
dos serviços é a compra de comida por delivery (83%), 
seguido da compra de itens de supermercado (34%) e para a 
coleta ou entrega de produtos em geral (26%).

Fonte: CNDL
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 uem possui um comércio eletrônico sabe da dificuldade em conseguir identificar o público-alvo ou até mesmo 
prender a atenção do cliente e fazer com que todos, ou a maioria dos leads em seu site, realizem uma compra. Com todas essas 
dificuldades e o agravante da pandemia, as pessoas mudaram a forma de consumir conteúdos e realizar compras, com isso 
muitas empresas tiveram que se reinventar e investir no Marketing Digital. Isso pode fazer a diferença e salvar o 
empreendimento. Compartilho com vocês algumas dicas.
 
Monte um posicionamento 
O posicionamento vai definir o que você mais precisa entender sobre o seu negócio. É através dele que você vai direcionar o 
seu conteúdo, fazer promoções, planejar eventos, fazer parcerias, entre outras ações para fortalecer a sua marca (branding). 
Não é apenas pela pandemia e pelas novas formas de vendas que devemos investir no digital, a presença de marca é estratégia 
base para um bom marketing. O branding e o omnichannel andam de mãos dadas nessa nova fase. O omnichannel (ou canal 
para todos) integra todos os canais de venda, o que permite ampliar a experiência de compra. 
Quer um exemplo? Quando se compra em uma loja online e você tem a opção de realizar a troca em uma loja física, isso é 
omnichannel. A ideia é fazer com que o consumidor tenha mais comodidade e liberdade de escolha, mas, para isso, é 
necessária uma boa comunicação entre setores da mesma empresa. 
 
Encontre o seu público 
Engana-se quem pensa que é necessário focar apenas em branding e em canais de venda unificados para ser encontrado. 
Algumas estratégias de Inbound Marketing como SEO, anúncios patrocinados e Landing Pages são fundamentais para um 
reconhecimento de marca e engajamento, aumentando, assim, o sucesso das vendas. Apesar de existirem inúmeras 
ferramentas, é preciso traçar perfis e encontrar o público certo para o seu nicho. 

Mapa de calor
Hábitos de compra, produtos, atendimento, anúncios e ofertas são detalhes que precisamos conhecer para conseguir 
personalizar produtos e serviços ao público. 
 Heatmapping (ou Mapa de Calor) é uma das tendências marcantes. Com a ajuda da Ciência de Dados, câmeras de segurança 
podem identificar pontos de calor, isso ajuda a encontrar setores da loja em que o consumidor passa mais tempo e a traçar o 
caminho percorrido por ele e isso pode ser utilizado tanto em lojas físicas quanto em e-commerce. 

Ocupar posição de líder
Mesmo com tanta informação disponível sobre como aumentar as vendas no varejo, apenas 44% das empresas iniciaram uma 
abordagem digital, levando em consideração o comportamento do cliente. Precisamos ter em mente que, ter um bom 
posicionamento de marca é ocupar uma posição líder e de destaque com determinado serviço ou produto e considerar os 
diferenciais que o seu público valoriza e a experiência do usuário.

 
 
Se quiser trocar uma mensagem comigo, use o QR Code ou me mande uma mensagem pelo Instagram @leticia.amante 

MUNDO DIGITAL/COLUNISTA CONVIDADO

Marketing no Varejo Digital:
Saiba como sua loja pode vender mais 

Q
*Letícia Carvalho

* Letícia Carvalho é especialista em Marketing e Design, além de produzir conteúdos sobre Produtividade 
envolvendo tecnologias Microsoft e organizar grandes eventos para a área técnica e a nível C-Level. 
Co-fundadora do portal educacional Gestão com Dados que oferece cursos e conteúdos gratuitos, sobre 
tomada de decisão inteligente, para gestores. Também ajudou a criar a Sidelab (um lab de desenvolvimento 
inteligente), além de ser mentora na ONG Atitude Inifinita com a missão de conectar jovens estudantes e 
profissionais através de mentorias.
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 ua provedora de internet oferece um universo de 
vantagens perto de você e em todo país? No Clube Zamix, 
comerciantes contam com descontos em produtos e 
serviços em diversos segmentos como saúde, tecnologia, 
lazer, alimentação, educação, bem-estar e muito mais! São 
mais de 200 parceiros localizados no Sul Fluminense e em 
todo Brasil. E sabe o melhor de tudo? Sua empresa também 
pode participar do Clube oferecendo vantagens para os 
seus clientes que vão impulsionar as suas vendas. 

Você pode aproveitar o benefício tanto em compras virtuais, 
quanto físicas, além do recurso cashback, garantindo parte 
do dinheiro de volta para o seu bolso na aquisição de itens 
selecionados. 
Para aproveitar as vantagens do Clube Zamix é super fácil: 
basta ser cliente ativo a partir do plano UltraMix ao mais 
atual. Para conferir os benefícios e gerar a token de 
desconto no produto ou serviço de sua preferência, é só 
acessar o painel do assinante, no link painel.zamix.com.br, 
ou o aplicativo Minha Zamix.

Quer desconto de 50% no curso de graduação? No Clube 
Zamix você encontra. Está precisando trocar de celular? 
Aproveite as vantagens na compra de eletroeletrônicos 
disponíveis exclusivamente para os clientes Zamix. Em 
breve, vêm mais novidades no setor de autocuidado.

Acesse e surpreenda-se! 

S

No Clube Zamix, comerciantes contam com
mais de 200 benefícios em produtos e serviços 
Você também pode participar do Clube e oferecer vantagens aos seus clientes 

Confira o passo a passo para aproveitar
o Clube Zamix:

Benefícios perto de você

1 - Acesse o Painel do Assinante ou o app Minha Zamix 

2 - Clique em “Clube Zamix” 

3 - Leia a o termo de adesão e depois clique no botão 
“Aceitar”

4 - Selecione “Benefícios perto de você”

5 - Clique em “Ver promoção” no serviço de seu 

interesse

6 - Clique em "Exibir Token”

7 - Procure o parceiro para aproveitar os benefícios 
informando o número de Token ou o CPF do titular. 

Benefícios em todo o país

1- Acesse o Painel do Assinante ou o app Minha Zamix 

2- Clique em “Clube Zamix” 

3- Leia a o termo de adesão e depois clique no botão 
“Aceitar”

4-Selecione “Benefícios em todo o país”

5- Leia a o termo de adesão e depois clique no botão 
“Aceitar” novamente

6- Acesse o Portal Clube Zamix e confira todos os 
benefícios

7- Agora é só efetuar suas compras aproveitando as 
vantagens!

Ficou interessado(a) em oferecer
benefícios aos seus clientes através do 
Clube Zamix?
Fale com a gente!

Telefone/WhatsApp: (24) 99312-0052;
e-mail: marketing@sodobrasil.net.br.



*Caio Amante
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 articularmente, acho difícil uma pessoa conhecer sobre tudo, porém, acredito que, independentemente da área que 

seja uma empresa, para um líder ter vantagem e, principalmente, ter entendimento de seu negócio, é importante 

aprofundar-se em assuntos variados de uma organização. Quando falo sobre isto, às vezes, fica difícil entender que, além de 

gerenciar a empresa, pessoas e, também a estratégia da empresa, ter tempo para aprender sobre financeiro, fiscal, Recursos 

Humanos, tecnologia entre outras coisas, pode-se dizer que isto é inviável... será?

 Na minha visão vocês devem sim tentar ter entendimento de algumas áreas estratégicas para o negócio como: 

“Recursos Humanos”, “Financeiro”, “Marketing e Comercial”. E, claro, vocês precisam conhecer a fundo seus produtos ou 

serviços.  

 Existem algumas outras áreas em que é necessário um CEO (ou gestor) ter conhecimento como: qualidade, 

processos e segurança, mas cito como menos latentes como os outros descritos.

 Vocês devem estar se perguntando agora: “Como fazer para conhecer o todo?”  
Bem, eu entendo que é inviável fazer cursos sobre tudo, para que esse conhecimento seja possível, costumo ler muitos livros, 

esses são fontes ricas em dicas, experiências vividas por outras empresas e pessoas que nos ajudam a maximizar vários desses 

conteúdos de maneira intrínseca e recorrente. Então, nunca se esqueçam que ser um líder exige estudo recorrente e que 

livros, principalmente das áreas de negócio, podem colocar vocês em outro patamar na hora de ter a visão do todo.

Se quiser trocar uma mensagem comigo, use o QR Code ou me mande uma mensagem pelo Instagram @caio.amante.

Até a próxima!

É preciso conhecer o todo para
crescer o negócio

NEGÓCIOS/ COLUNISTA CONVIDADO

P

*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
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Conheça bem seu próprio negócio
antes de olhar para concorrência

NEGÓCIOS / COLUNISTA CONVIDADO

*Glauter Jannuzzi

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

*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 Realidade Aumentada para conectar pessoas.  

 uitos empreendedores se preocupam tanto com os seus concorrentes que acabam deixando de conhecer melhor o 
seu próprio negócio!
 Logo na entrada do Tempo de Apolo, em seu pórtico principal, você pode observar um dos aforismos mais famosos 
da história, que diz: “conhece-te a ti mesmo”.
 Esse aforismo, ou seja, um ditado que, em poucas palavras, explicita regra ou princípio de alcance moral, foi 
registrado no templo do deus Apolo, em Delfos na Grécia, no século IV a.C. O aforismo teria sido compartilhado pelo oráculo 
como uma mensagem divina de Apolo para todas as pessoas. A grande tarefa da humanidade, segundo o deus Apolo, seria 
buscar o conhecimento de si e, a partir daí, conhecer a verdade sobre o mundo. Apolo era conhecido por ser o deus da beleza, 
da perfeição e da razão. Por esse motivo, era um dos deuses mais cultuados da Grécia Antiga. A razão, relacionada a Apolo, foi 
primordial para o desenvolvimento da filosofia. O caráter reflexivo da filosofia e a busca pelo conhecimento e pela verdade 
encontram em Apolo um grande referencial.
 Se você tem um negócio e está constantemente olhando para seus concorrentes para entender o que eles estão 
fazendo para inovar, que promoções estão praticando ou, ainda, você segue monitorando de perto os preços praticados por 
seus concorrentes para ajustar os seus preços de acordo e, com isso, vender mais, queria lhe dizer uma coisa: VOCÊ ESTÁ 
FADADO A FRACASSAR.
 Espero que você não tenha se ofendido com as letras garrafais anteriormente. Não estou aqui para desmerecer 
todos os seus esforços, de maneira alguma. Mas quero lhe provocar essa reflexão: você conhece bem o seu negócio? Antes de 
tentar responder mentalmente a esse questionamento que lhe faço, permita-me detalhar um pouco mais essa questão:

 Você sabe o que impacta o custo de seus produtos, serviços ou matéria-prima?
 Consegue identificar o melhor momento para aumentar seu estoque, antecipando picos de vendas futuras ou   
 oportunidades de preço baixo de seus fornecedores?
      Você conhece bem seus processos e as experiências que tem proporcionado aos seus clientes?
 Você já perguntou para seus clientes mais satisfeitos, por que eles compram seus produtos?
 Já perguntou para os mais insatisfeitos, o que fez com que se sentissem assim?
 Você conhece seus funcionários? Sabe o que os motiva? Conhece sue maiores talentos?

 Deixo aqui essa reflexão para que você, empreendedor ou empreendedora do século XXI, não siga praticando mais 
do mesmo e permita que sua concorrência te devore. Fazendo referência aqui a outro mito grego, relacionado à Esfinge de 
Tebas, que com a expressão “Decifra-me ou te devoro”, intimidava os viajantes que passavam pela cidade. Nos dias de hoje, 
vejo alguns executivos agindo (ou reagindo) de maneira obcecada aos concorrentes e poucos investindo no 
autoconhecimento. Neste caso, conhecendo melhor o seu próprio negócio. 
 Acredite, você não precisa “brigar pelo espaço” que está sendo ocupado pelo seu concorrente. Tenha domínio do seu 
negócio, converse e conheça seus clientes e colaboradores e melhore as experiências proporcionadas a seus clientes. Dessa 
forma, seu negócio se tornará mais atrativo, irá gerar mais vendas e vai conquistar novos espaços no mercado. Não brigue pelo 
espaço, mas pela criação de mais espaço. Certa vez, um jovem empreendedor me disse que se via como uma formiga no 
gramado do Maracanã. Seus concorrentes também eram formiguinhas, mas havia gramado para todos conquistarem! 

Tamu, junto, até à próxima!

M
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 mamentar vai muito além de alimentar o bebê. A prática cria uma ligação mais íntima e proporciona maior equilíbrio 
emocional entre a mãe e a criança. O mês de agosto é chamado de dourado porque o leite materno é considerado o alimento 
padrão ouro para as crianças, sem nenhum substituto em propriedades imunológicas e nutricionais. 
 A Organização Mundial da Saúde aconselha amamentar de forma exclusiva até os seis meses de vida e manter o 
aleitamento até os dois anos de idade, já que o leite materno é capaz de proteger contra mortes infantis causadas por doenças 
infecciosas, prevenir infecções respiratórias, eczema e até mesmo promover uma microbiota intestinal mais saudável.

E não para por aí:

Outros benefícios da amamentação para o bebê
• Estímulo dos sentidos

• Reconhecimento da mãe pelo leite, cheiro e contato com o corpo

• Sentimento de conforto e segurança 

• Redução de oclusões na dentição

• Melhoria da qualidade da mastigação 

• Está relacionada a um menor índice de sobrepeso, obesidade e diabetes tipo II

Benefícios da amamentação para a mamãe 
• Redução dos riscos de câncer de mama, endométrio e ovário

• Redução das chances de desenvolver síndrome metabólica - conjunto de fatores de risco para doenças cardiovasculares 

• Menor risco de diabetes tipo 2 

• Amamentação exclusiva reduz a recorrência da enxaqueca no 1º mês pós-parto 

Carinho para cuidar

O Centro Cuidar Belvedere, localizado anexo ao Hospital da Unimed Volta Redonda, tem o programa Desenvolver, formado 
por uma equipe multiprofissional que oferta cursos e oficinas para gestantes, passando pelo nascimento, até um ano de idade 
da criança. As atividades promovem o desenvolvimento saudável, cuidados com a saúde e prevenção de doenças. As mães que 
têm dificuldade em amamentar contam um cuidado todo especial de profissionais especializados e aptos a ajudarem mamãe e 
bebê a fortalecerem esse vínculo. 

Esse é um serviço exclusivo para clientes Unimed Volta Redonda. 

Fonte: Unimed de Volta Redonda
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