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 Novembro também é tempo de convidar os 

clientes inadimplentes para renegociarem suas dívidas e a 

CDL oferece aos consumidores a consulta de graça para 

aqueles que precisam identificar onde estão devendo.

 Nossa Diretoria continua empenhada em outros 

projetos, focados cada vez mais na capacitação dos nossos 

associados e também na divulgação do nosso comércio e em 

breve teremos muitas novidades.

 Caprichem nas vitrines, participem do Natal 

Família, façam promoções e se dediquem a realizar o melhor 

atendimento, cativando seu cliente. Tem mais opções de 

atendimento, seja online, com entrega em domicílio, vendas 

pelos canais digitais. O importante é estar cada vez mais 

conectado ao consumidor.

   Desejamos um novembro de retomada ainda 

maior das vendas, com mais otimismo e esperança para 

dezembro, que, acreditamos que irá nos surpreender com 

um Natal de prosperidade para todos.

 Feliz Natal e um 2022 de boas notícias.

Dezembro é logo ali e 
estamos otimistas com
o Natal Família

F

PALAVRA DO PRESIDENTE | Gilson Ferreira de Castro

 alta menos de um mês para a melhor época para o 

comércio, dezembro é logo ali e estamos confiantes que este 

ano, o movimento , por conta da melhor data para os diversos 

setores da economia, o Natal, vai voltar ao patamar de 2019, 

antes da pandemia da Covid-19. E, nós da CDL Volta Redonda 

preparamos uma campanha forte para alavancar ainda mais 

as vendas, atraindo consumidores de toda a região. O Natal 

Família este ano vai sortear um carro e uma moto zero km, 

além de um notebook, para os consumidores que comparem 

nas lojas participantes da campanha, que também concorrem 

a uma moto zero.

 Estamos otimistas para este fim de ano, porque 

temos visto, a economia melhorar, empresas contratando, 

principalmente, para as vagas temporárias, o que mostra que 

há mais confiança do empresário para dezembro. Com a 

vacinação contra a Covid-19, os consumidores também se 

sentiram mais seguros para voltar a realizar as compras 

presencialmente, o que contribui para aumentar as vendas. 

Sabemos que ainda precisamos continuar nos protegendo 

contra esse vírus, mas  já podemos ter uma rotina mais dentro 

da normalidade, sair, realizar compras, ir a bares e 

restaurantes, respeitando os protocolos atuais, como a 

apresentação do cartão de vacina, quando for necessário. 

 Nossa expectativa é de um aumento de pelo menos 

50% em relação a 2020 e de 10% comparado a 2019, ano que 

precisamos ter como base para comparação, uma vez que o 

ano passado foi bem atípico, devido à pandemia. Nossa 

campanha foi pensada para valorizar os lojistas, que se 

mantiveram firmes durante esses quase dois anos de 

desafios, mesmo que muitos não tenham conseguido reagir e 

acabaram fechando, outros persistiram, tiveram resiliência e 

ainda tivemos novas empresas abrindo na cidade. Isso mostra 

que juntos, somos mais fortes, porque ao longo desse período 

estivemos presentes e contribuindo para dias melhores, 

sendo o suporte dos empresários.

 A CDL lembra ainda que novembro é tempo de 

reforçar o time para as vendas de dezembro e as empresas 

podem contar com a nossa Central de Empregos, que ajuda 

na seleção dos candidatos conforme o perfil necessário para 

cada vaga. 

Sigam as nossas redes sociais, que 

sempre trazem novidades para você, 

lojista e consumidor.

Um forte abraço a todos e lembrem-se,
juntos somos mais fortes!
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ESPAÇO CDL-VR/ CAPACITAÇÃO

Curso online de vendas pelo whatsapp
foi sucesso de público

 m setembro, a CDL Volta Redonda realizou o curso online “Venda Mais pelo Whatsapp”, transmitido pela plataforma 

Zoom, foi um sucesso de público. As cem vagas disponíveis foram preenchidas. As aulas foram divididas em dois dias, 27 e 28 

de setembro, com mais de 90% de presença. Os associados tiveram um desconto no valor do custo, simbólico, não chegando a 

R$ 50,00. 

 A CDL Volta Redonda promoveu o curso com o objetivo de ajudar empresários e empreendedores a aprimorarem 

suas formas de vender por esse meio digital, que vem ganhando cada vez mais força no mercado, sendo um dos principais 

canais de comunicação com o cliente.

 “A nossa preocupação com nossos associados é, justamente, capacitá-los em tecnologia e mantê-los bem informados 

do atual cenário,  neste momento pandêmico, em que essa ferramenta ganhou ainda espaço na relação de consumo, mas, 

principalmente, prepara-los para alcançar um número maior de clientes, com foco já nas vendas de fim de ano, especialmente, 

do Natal, porque é importante manter o cliente bem informado também das promoções, atualizado sobre as novidades e esse 

vai ser um grande diferencial para as lojas em dezembro”, afirmou a diretora de Capacitação, Laura de Castro. 

E

 Os conteúdos foram ministrados pela especialista e palestrante Marcela Neiva, que estruturou a área de Inside Sales 

em empresas de tecnologia, guiando o time para faturar o primeiro R$1 milhão em vendas em menos de dez meses de 

mercado. Durante os dois dias, a profissional ensinou as técnicas de como alcançou esses dígitos pelo WhatsApp. 

 “Se o empresário ainda não utiliza o WhatsApp Business está perdendo uma grande oportunidade. Além de ser um 

aplicativo gratuito, soma diversas funcionalidades pensadas e criadas para empresas e recursos como automação para rotina 

e facilidade voltadas para atender melhor o público certo”, comentou a especialista.

 Os participantes, que elogiaram a iniciativa da CDL, tiveram na programação temas como utilizar o funil de vendas, 

construir a abordagem perfeita para o cliente, padronizar e automatizar mensagem, utilização do whatsapp Business, 

checklist do que não fazer para sabotar a venda e incluir o botão do Whatsapp no site.

Faltou tela para tantos participantes



Atendimento focado na necessidade

 odo lojista sabe da importância de se criar bom 

relacionamento com cada cliente que entra na loja. A 

atenção e o cuidado para realizar o melhor atendimento são 

essenciais para o sucesso dos negócios. Na Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) não é 

diferente. Um trabalho que é desenvolvido pelo 

Departamento Comercial com foco em manter os 

associados, empresas e prestadores de serviços sempre bem 

informados sobre todos os produtos, convênios, serviços, 

capacitação, projetos e ações da entidade.

 “Os consultores têm como missão atender às 

necessidades de cada associado e não-associado, mostrando 

os benefícios e serviços oferecidos pela CDL-VR, ajudando 

na promoção da capacitação do setor e oferecendo 

condições para facilitar o dia a dia de cada empresário”, 

afirmou o diretor de Produtos e Serviços da CDL-VR, 

Adriano Santos.

 O consultor de vendas Ronnie Chimendes, que 

atua nesta linha de frente do Departamento Comercial, 

acrescentou que o atendimento é voltado para oferecer 

soluções para as empresas, segurança nos seus negócios e 

parcerias para reduzir custos e para que ele tenha o melhor 

desempenho, contribuindo para o desenvolvimento delas e 

da cidade. 

 “Hoje temos uma variedade de segmentos na nossa 

base de associados, sendo desde o comércio varejista 

tradicional, prestadores de serviço e MEI 

(Microempreendedor Individual), além de buscarmos 

atendê-los, dando suporte no que precisarem. Nosso 

objetivo é criar relacionamento, fortalecendo essa conexão, 

onde nossos associados e não-associados se sintam seguros 

e satisfeitos em fazer sua certificação digital, utilizar o banco 

de dados do SPC Brasil, fazer networking, participar de 

campanhas promocionais e até contratar colaboradores 

bem preparados, com a ajuda da nossa Central de 

Empregos”, disse.

 Falando em parceria, os convênios e serviços são 

em diversas áreas como um investimento bem viável. 

“Através dos parceiros e dos nossos próprios benefícios, 

conseguimos oferecer serviços a um custo menor que no 

mercado. Fazemos a intermediação para o associado ter 

plano de saúde Unimed na empresa, vantagens em serviços 

financeiros através da parceria com o Sicoob, consultoria 

gratuita de marketing e medicina ocupacional com o Semart! 

Na área de educação viabilizamos descontos e cursos em 

instituições de ensino como a FOA, FaSF e Estácio, além da 

utilização dos nossos espaços, seguindo os protocolos. 

Então, são várias iniciativas que têm o objetivo final de 

trazer capacitação e aperfeiçoamento para os empresários”, 

disse.

T

NOTÍCIAS CDL
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Atendimento focado na necessidade

PROMOVENDO O COMÉRCIO

 A CDL Volta Redonda ainda promove ações pontuais em datas comemorativas, incentivando as vendas, com 

campanhas e sorteios, por exemplo. A entidade também mantém uma rede de informação ativa, com notícias sobre a 

economia no site e produz mensalmente a revista O LOJISTA, com reportagens que trazem conhecimento e contam histórias 

inspiradoras dos empreendedores de todos os setores da cidade. 

 

 “Nosso departamento comercial faz a conexão entre as empresas e os serviços da CDL-VR e estamos sempre 

prontos para atendê-los. Dentro de 48 horas, após se associar, a empresa já pode ter acesso aos serviços e benefícios. É bem 

simples”, afirmou Ronnie.

ALGUNS DOS CONVÊNIOS DA CDL-VR:

- Unimed-VR

- Sicoob

- UniFOA

- Radeane

- Centro Educacional Tiradentes

- MAP Publicidade

- FaSF 

NOTÍCIAS CDL
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de empresas e prestadores de serviços

Para se associar, basta entrar em
contato no WhatsApp (24)99865-6183,
telefone 3344-8050, ou pelo site
www.cdlvr.org.br/seja-associado.

CONHEÇA OS SERVIÇOS DA CDL-VR 

Consultas: SPC Brasil Consulta Nacional: Bureau de 

crédito SPC e Serasa, SPC Avisa (serviço disponível para 

pessoa jurídica) 

Certificação Digital: Posto de atendimento para emissão 

de certificados digitais de e-CPF e e-CNPJ.

Estrutura: Ambiente preparado para treinamento. 

Central de Empregos: processo de seleção de 

colaboradores, com avaliação de candidatos por uma 

equipe especializada em Recursos Humanos.

Revista O Lojista, site e redes sociais com informações 

atualizadas sobre diversos temas.



Novo convênio com FaSF e ICT abre
oportunidades para estágio e oferece
descontos em cursos

  Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda 

(CDL-VR) agora conta com mais uma oportunidade  na área 

de educação.  Foi assinado em outubro um convênio de 

cooperação técnica com a FaSF (Faculdade Sul Fluminense), 

mantida pelo ICT (Instituto de Cultura Técnica), para 

oferecer descontos em cursos para associados  e 

colaboradores ou seus familiares, tanto em graduação e 

superior técnico quanto em pós-graduação. 

 A parceria também inclui ações cooperativas nas 

áreas técnicas, científicas e de desenvolvimento de recursos 

humanos, visando oportunizar e formalizar condições 

básicas para a realização de estágio. A parceria entre as duas 

instituições cria ambiente necessário para que os alunos da 

FaSF possam realizar estágios na CDL ou em empresas 

associadas.

 “Mais uma vez buscamos ampliar nossos convênios 

e serviços para beneficiar nossos associados  nesta parceria 

com mais essa Instituição de Ensino Superior renomada da 

nossa cidade, visando a capacitação, treinamento e 

incentivo ao aprendizado e aprimoramento daqueles que 

também desejam realizar um curso superior, técnico ou de 

especialização”, afirmou o diretor de Capacitação, Bruno 

Freitas.  

 Ele ressaltou ainda que também é uma 

oportunidade para os alunos, especialmente, dos cursos de 

ensino superior ou técnico de terem um espaço para a 

prática de estágio, contribuindo também com as empresas 

associadas a CDL. 

 “A maioria dos nossos associados é de micro e 

pequena empresa, que não dispõe de recursos para investir 

alto em marketing, gestão de pessoas ou da empresa e ter o 

apoio de estudantes que dominam a técnica vai ajudar nesse 

processo de melhoria do nosso comércio, com foco no 

desenvolvimento e crescimento da economia. Além disso, os 

estudantes vão poder aplicar o que aprendem nas aulas. É 

uma excelente oportunidade de troca entre CDL, 

associados, estudantes e faculdade”, completou.
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 ESPAÇO CDL-VR/ PARCERIA

 O diretor-geral da FaSF e do ICT, Claudio 

Menchise, também falou sobre essa parceria. “Entendemos 

ser de suma importância estreitar esse laço, principalmente, 

por causa da representatividade da CDL no município de 

Volta Redonda. Suas ações colaboram para que o setor de 

comércio seja sempre forte, criativo e capaz de enfrentar as 

crises constantes de nossa economia. Ser parceiro de uma 

entidade séria como essa nos deixa profundamente 

satisfeitos, e certos de que podemos obter êxito em nossas 

ações conjuntas”, disse. 

 Para ter desconto nos cursos, os associados terão 

que apresentar um documento da CDL, atestando o vínculo 

com a entidade, que pode ser solicitada na sede, na Rua 

Simão da Cunha Gago, 19, Aterrado. Mais informações 

também sobre o convênio podem ser obtidas pelo telefone 

(24) 3344-8050. Os percentuais oferecidos serão 

informados pela FaSF de acordo com o curso escolhido, 

lembrando ainda que a instituição de ensino tem requisitos 

para o acesso aos cursos, como apresentação de 

documentos pessoais, histórico escolar, entre outros. 

 

 Para se informar sobe como se matricular, o 

telefone é o (24) 3325-8588 e para saber quais os cursos 

oferecidos basta acessar fasfsul.com.br. O campus da 

faculdade fica na Rua Adalberto Cunha Rodrigues, 39, 

Jardim Amália I.

FaSF vai dar desconto em cursos para associados, familiares e colaboradores
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O LOJISTA: Quais são os cursos que a instituição tem hoje e 
quais serão destinados para essa parceria?

Claudio Menchise: Atualmente, a FaSF tem os cursos de 
Psicologia (5 anos), Administração (5 anos), Logística (2 
anos), Recursos Humanos (2 anos), Engenharia Eletrônica (5 
anos), Engenharia Mecânica (5 anos), Engenharia de 
Produção (5 anos). Recentemente, aprovamos juntos ao 
MEC, o Curso de Direito (5 anos). Todos estão contemplados 
pela parceria com a CDL.

O LOJISTA: Como ingressar num dos cursos? 

Claudio: O processo seletivo da FaSF, além de gratuito, é 
extremamente simples: o aluno acessa o site institucional, se 
inscreve, faz a redação seguindo o tema proposto pela 
instituição e pode concluir todo esse processo em apenas 48 
horas. A instituição tem toda uma dinâmica voltada para 
simplificar a vida dos candidatos.

O LOJISTA: Qual o sistema de ensino hoje? Presencial, 
híbrido, à distância?

Claudio: Todos os cursos da FaSF são presenciais, porém, a 
instituição investiu em tecnologia na pandemia e se 
capacitou para praticar também a modalidade do ensino 
híbrido. Por isso, fomos a única instituição da região que não 
parou em nenhum momento na pandemia. Hoje, seguimos o 
que preconiza o MEC nesse sentido.

O LOJISTA:  Conte um pouquinho dessa história de sucesso 
dessas duas instituições.

Claudio: O ICT é o mantenedor da FaSF. A faculdade surgiu 
a partir da constatação do grande número de alunos que se 
formavam no ICT, que é um colégio tradicionalmente de 
ensino técnico. A criação da FaSF se deu com o intuito de dar 
a esse público interno a possibilidade de continuar os 
estudos sem sair da instituição. Com isso, formulamos o 
curso de Administração. O sucesso foi tanto que, em pouco 
tempo, houve demanda para que a instituição ampliasse o 
número de cursos ofertados. Hoje a FaSF conta com oito 
cursos superiores.

O LOJISTA: Quais os benefícios para os alunos com a 
parceria com a CDL?

Claudio: Tanto na FaSF como no ICT, os associados da CDL e 
seus dependentes poderão usufruir de descontos especiais 
nas mensalidades e renovações de matrículas. Além disso, 
temos desenhadas algumas propostas de projetos de 
desenvolvimento social e ambiental para a região e, 
consequentemente, para a população.

O LOJISTA: Fale sobre a importância na formação 
profissional para quem trabalha na área empresarial.

Claudio: Se tornou primordial entender a dinâmica do 
mercado, as tendências para o futuro, mais ainda, saber 
como acompanhar essas mudanças, suas implicações na vida 
das organizações. E isso, independentemente do negócio, se 
aplica a todos os setores. Os professores da FaSF são 
mestres ou doutores, além de serem profissionais atuantes 
no mercado, o que facilita esse aprendizado dos alunos, 
agregando conhecimento e prática. Buscamos mesclar a 
experiência profissional dos nossos professores com a 
necessidade do alunado.

O LOJISTA: Qual a mensagem que gostaria de deixar para os 
associados?

Claudio: Estamos muito felizes em nos tornar parceiros da 
CDL, salientando que essa parceria se estende também ao 
ICT. A FaSF tem trabalhado incessantemente para valorizar 
o seu aluno, tanto que o nosso slogan é “a faculdade que 
valoriza você”. É com esse propósito que queremos seguir 
com a nossa parceria com a CDL, portanto, bem-vindos à 
FaSF.

A
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 ESPAÇO CDL-VR/ PARCERIA

Diretor-geral da FaSF e ICT fala sobre 
parceria com a CDL Volta Redonda

 gente conversou com Claudio Menchise, diretor-geral da FaSF e do ICT, sobre essa nova parceria. Serão concedidos 
descontos especiais para associados e dependentes em todos os cursos da faculdade e essa parceira se estende, ainda, para o 
Colégio ICT, com a concessão de descontos especiais em cursos técnicos, médio mais técnico e especializações técnicas. 
Confira a entrevista:

Claudio Menchise, diretor-geral da FaSF e do ICT.
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CDL Volta Redonda orienta comércio
a renegociar dívidas para abrir crédito
em dezembro

N

ESPAÇO CDL/ NOME LIMPO E CRÉDITO FORTE 

 ovembro é o mês da campanha “Nome Limpo, 
Crédito Forte” e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta 
Redonda (CDL-VR) está orientando os lojistas a 
renegociarem dívidas com os consumidores inadimplentes. 
O objetivo é que essas empresas, incluindo instituições 
bancárias, chamem os clientes e ofereçam descontos de 
juros para que se quite dívidas em atraso, facilitando que 
eles tenham crédito novamente em dezembro para as 
compras de Natal. Para ajudar nessa negociação, a CDL 
lembra que as consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC) são de graça, na sede da entidade, na Rua Simão da 
Cunha Gago, 19, Aterrado. 

 Para fazer a consulta, além de levar um documento 
com foto e o CPF, a CDL reforça que é obrigatório o uso de 
máscara nas dependências do prédio. Também é 
disponibilizado álcool 70% para higienização das mãos, em 
cumprimento às medidas preventivas ao coronavírus. Para 
mais informações sobre a campanha, é só entrar em contato 
pelo telefone 3344-8050 ou acessar o site cdlvr.org.br.

 De acordo com a entidade, depois de realizar a 
consulta e saber onde está com débito em atraso, o 
consumidor poderá procurar a empresa para tentar uma 
renegociação da dívida. A CDL-VR está incentivando as lojas 
a oferecerem condições facilitadas de pagamento para 
ajudar a reduzir a inadimplência, que gira em torno de 11%, 
ainda influenciada pela crise provocada pela Covid-19. 
Pesquisas apontam que os consumidores têm a intenção de 
usar o décimo terceiro salário para quitar débitos em atraso, 
o que favorece a renegociação. Para a instituição, é uma 
excelente oportunidade para as empresas conseguirem 
recuperar o capital investido e receber dos clientes 
inadimplentes, criando oportunidades para renegociarem.

 A campanha, segundo o presidente da CDL-VR, 
Gilson de Castro, vem somar à recuperação das vendas, 
fortalecendo ainda mais o poder de compra dos 
consumidores para as datas comerciais do final de ano, como 
a Black Friday, o Natal e o Ano Novo, que são essenciais para 
o setor de varejo e serviço. “Dezembro está chegando e 
muitos consumidores vão precisar pagar as dívidas em 
atraso para realizar as compras, por isso, é importante que as 
empresas tenham condições de renegociar, oferecer 
descontos nos juros”, comentou.

 A CDL orienta também os lojistas a realizarem a 
análise creditícia antes de vender no crediário para evitar 
cair em golpes. “Tem muitas famílias passando por 
dificuldades, mas também existem pessoas de má índole, que 
se aproveitam desse momento para sair comprando já com a 
intenção de não pagar. Para as lojas se prevenirem desses 
golpes, é fundamental realizar as consultas ao SPC, quanto 
mais informações, melhor”, acrescentou Gilson. Segundo ele, 
além disso, também é importante incluir os nomes dos 
devedores para aumentar a proteção ao crédito.



O
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 VENDAS / ÚLTIMO TRIMESTRE

  Natal está cada vez mais próximo e a cada dia que se aproxima aumenta a confiança dos lojistas. Os comerciantes de 

Volta Redonda estão com alta expectativa para fechar o ano com chave de ouro. Agora que a economia começou a se 

estabilizar, com a vacinação avançando e também habituados com as medidas protetivas da pandemia, é hora de deixar a crise 

para trás, reforçar o estoque e trabalhar bastante para inspirar uma nova temporada de fortalecimento do melhor comércio 

da região. A CDL Volta Redonda estima um aumento de pelo menos 30% nas vendas em relação a outros meses e mais de 40% 

em relação a 2020.

 

O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, endossa a confiança dos empresários e reforça que a entidade espera contribuir, 

depois de quase dois anos trabalhando intensamente, para melhorar as condições do comércio durante a pandemia, para que 

o fim de ano seja muito proveitoso. “Foram muitos meses de luta, buscando defender os lojistas num dos períodos mais difíceis 

que enfrentamos. Agora é hora de pensar no futuro e utilizar essas vendas de Natal e Black Friday, que temos certeza que 

serão extraordinárias, para promover um ótimo ano de 2022. Temos ainda a campanha Natal Família que vem fomentar essa 

expectativa”, afirmou. 

Chegada dos eventos de fim do ano
anima lojistas

Comércio pronto para o Natal
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  Casa Móveis está com o estoque renovado e 
aguardando os clientes para que seja um período marcante. 
“Esse ano ainda foi instável. Sentimos o consumidor ainda 
receoso, o que acabou fazendo com que as vendas 
passassem por altos e baixos, mas agora no fim de ano, 
tradicionalmente é quando empolgamos mais por conta do 
interesse dos consumidores em preparar seja sua casa, loja 
ou outros imóveis para receber as pessoas durante as festas 
de fim de ano”, disse Cleiton Santos, um dos sócios da 
empresa, que vem crescendo na cidade,
 Segundo o empresário, Roberto Baesso, sócio da 
loja, o pagamento do décimo-terceiro é um dos motivos para 
uma boa expectativa. “Muitos utilizam para reformar as 
casas para receber melhor os parentes para as festas de fim 
de ano e, agora que tudo está melhorando, depois do 
distanciamento, a expectativa é que as famílias e amigos se 
animem mais a comprar”, acrescentou.
 Com cinco lojas, no Retiro, Aterrado, Santo 
Agostinho e Centro, a rede tem cerca de 30 funcionários e 
aposta também na venda por crediário, que é uma forma de 
ajudar a melhorar o movimento. “As pessoas gostam muito 
de comprar sofá, reformar cozinha e consumir itens para 
deixar a casa mais bonita. Então a nossa venda por crediário 
ajuda bastante, porque são produtos com valor maior e as 
pessoas conseguem parcelar a compra para passarem as 
festas mais felizes”, complementou Roberto.

A

Casa Móveis se prepara para período de
maior movimento

 VENDAS / ÚLTIMO TRIMESTRE

Os sócios Roberto Baesso e Cleiton Santos
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Loja dos jogadores Dedé e Robinho mantém
expectativa alta para fim de ano

  olta Redonda é uma cidade que tem um comércio 
forte, muito por conta do crescimento e fortalecimento das 
lojas nos bairros, além dos centros comerciais. A loja de 
roupas de marca própria TwoSix, que fica no bairro Santo 
Agostinho, dos empresários e jogadores de futebol, Dedé e 
Robinho, vem percebendo já um aumento nas vendas desde 
o início deste último trimestre, o que anima mais para o fim 
de ano. O gerente da loja, Gleidson Vital, falou sobre o 
processo de recuperação das vendas em 2021.
 “A pandemia nos abalou, mas nos reerguemos e 
estamos conseguindo novas parcerias, alcançar novos 
clientes e, com o fim de ano, estamos esperando conseguir 
vender e crescer ainda mais. Agora que há mais 
possibilidades de sair e viajar, então as pessoas vão poder 
comprar mais roupas. Antes, ficando em casa, comprar 
roupa não era nenhuma prioridade, agora com certeza as 
pessoas voltam a consumir mais”, disse.
 Segundo ele, em todo o período de fim de ano, com 
Black Friday, Natal e Ano Novo, a expectativa de vender até 
200% a mais do que venderem em 2019, que é o parâmetro 
para medir, antes da pandemia que fez de 2020 um ano 
atípico.  “Com o alcance nacional que o Dedé e o Robinho 
têm, conseguimos vender para várias partes do país e, 
consequentemente, levar a bandeira da nossa cidade a nível 
nacional. O que, obviamente, é maravilhoso. A loja é 
localizada no bairro em que crescemos e é gratificante 
pensar que uma loja do Santo Agostinho pode chegar ao 
Brasil todo”, falou Gleidson.

 Ele afirma que não só as vendas on-line, mas todo o 
ambiente digital é propício para promoção da loja. “Hoje em 
dia, todas as pessoas são uma propaganda. A imagem é 
muito importante, então cada publicação que fazem 
vestindo nossa marca, é uma forma de promoção. Muitas 
vezes é isso que traz mais clientes para a loja. Valorizamos 
muito isso e estamos muito felizes com o resultado que 
estamos conseguindo”, finalizou.
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Os sócios Dedé e Robinho que vêm investindo no comércio de Volta Redonda
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 ara atrair o cliente para as compras natalinas, o 
primeiro passo é caprichar na vitrine, cartão de visita das 
lojas em qualquer época, mas, em dezembro, ela poderá fazer 
uma grande diferença, segundo os especialistas. E com a 
divulgação online, agregar essa decoração para usar como 
marketing digital também é uma grande tendência. A gente 
separou algumas dicas do site Hiper para te ajudar nesse 
desafio. Confira: 

Conheça seu cliente
O primeiro passo para planejar qualquer ação que tenha o 
objetivo de chamar a atenção do cliente é conhecê-lo bem. 
Por exemplo, se o seu público são crianças, apostar em 
personagens e elementos coloridos é uma boa ideia. Se são 
jovens, as demandas serão outras. E assim por diante. Por 
isso, saiba o que o seu público busca e utilize a vitrine para 
mostrar que tem o que ele precisa.

Faça um planejamento
O ideal é ter um plano com objetivos para o ano inteiro, 
considerando datas comemorativas, campanhas, entre 
outros. No caso do Natal, pode-se variar os produtos 
escolhidos para expor, sem intervir muito na decoração.
Defina quando a vitrine vai ser lançada, o prazo de duração 
da mesma e pesquise muitas referências para ter algumas 
ideias possíveis.

Use símbolos natalinos
Como a maioria das datas comemorativas, o Natal possui 
alguns elementos que são rapidamente associados a este 
período do ano. Árvores, bolas, presentes e estrelas são 
apenas alguns deles.
Tendo em mente a personalidade da sua marca e os 
interesses do seu público, utilize esses elementos na vitrine e 
no interior da loja. Seja criativo e, se preciso, misture-os. Uma 
árvore, por exemplo, pode ser formada com caixas de 
presentes que servem de apoio para seus produtos.

Invista na iluminação
Muito dessa magia do Natal é resultado das luzes especiais 
que tomam conta dos ambientes ao nosso redor nesta época. 
Se a iluminação é importante para as vitrines em qualquer 
momento do ano, aqui, ela ganha um destaque ainda mais 
especial. E não se preocupe: hoje, é possível economizar 
bastante neste ponto utilizando lâmpadas LED.
Além de chamar a atenção dos clientes para os produtos 
exibidos, é possível usar as luzes para compor a vitrine de 
maneira criativa. Luzes em movimento, pisca-piscas, 
meia-lua, etc. Cada composição gera um cenário diferente. 
Só não exagere! Saiba o motivo de usar cada item na vitrine.

Escolha um tema
Para facilitar a composição da vitrine, você pode escolher um 
tema que se relacione com o Natal para guiar a decoração. 
No caso de lojas infantis, personagens de desenho que façam 
parte do clima natalino são uma boa opção.

Utilize cores
Outro elemento que pode ajudar a pensar a decoração da 
vitrine são as cores. O vermelho e o verde são as que mais se 
relacionam com o Natal. Mas o dourado e a prata também 
são muito comuns nesse período.

Intimista
Não polua demais a vitrine com muitos produtos, muita 
decoração. O clássico, básico e bem feito funcionam.

P

Dicas para montar vitrines de natal
mais incríveis!

Quanto menos informação, melhor
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VEM AÍ A MAIOR CAMPANHA DA REGIÃO COM SORTEIO DE CARRO,
MOTO E NOTEBOOK PARA CONSUMIDORES

 A campanha Natal Família 2021 vai ser realizada agora em dezembro, com sorteio de um carro e uma moto zero 
quilômetro, além de um notebook, para os consumidores que comparem a partir de R$ 60,00, nas lojas participantes. A 
campanha é válida de 01 a 24/12, com sorteio dos prêmios no dia 27/12, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR). 
A ação este ano conta com patrocínio da Transporte Generoso e do Sicoob. A campanha Natal Família é considerada a maior 
do Sul do Estado e uma das mais tradicionais da região.
 
 A cada R$ 60,00 em compras, o consumidor tem direito a um cupom com um código para ser cadastrado no site 
natalfamilia.com.br, limitado a dez cupons por nota fiscal. No mesmo site, tem a relação das lojas participantes, para que o 
consumidor prestigie esses estabelecimentos e possa concorrer aos prêmios.
 
 O presidente da CDL Volta Redonda, Gilson de Castro, reforçou ainda que os prêmios para os consumidores neste 
ano também foram definidos visando prestigiar quem valorizou o comércio local, não deixando de comprar, ajudando a 
manter as empresas funcionando mesmo quando as lojas precisaram fechar as portas por quase 80 dias no ano passado.  
 
 “Buscamos valorizar esses clientes, porque, sem eles, a economia poderia não ter se recuperado, e muitos 
empregos poderiam ter sido perdidos. Somos gratos a toda a população que nos ajudou a continuar acreditando em dias 
melhores e faz parte dessa cadeia produtiva, que uma geradora de empregos”, valorizou.
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Cultura & Gastronomia com CDL encanta

P
 ara promover os bares e restaurantes, a CDL Volta 
Redonda está criando um projeto piloto e cultural com foco 
no Natal. Em princípio, está prevista a apresentação de um 
Quarteto de Cordas, que irá percorrer os principais centros 
comerciais, levando a magia do Natal por meio da música 
nesses estabelecimentos. As datas das apresentações ainda 
vão ser definidas com os donos dessas empresas. O quarteto 
que ganhou o nome de CDL Encanta será formado por 
músicos do grupo Feeling.
 “Nosso objetivo é criar um clima natalino para 
quem for às compras ou sair para aproveitar a noite 
gastronômica da cidade. A família vai poder ir ao comércio e 
depois aproveitar um desses roteiros, que também serão 
incentivados a oferecerem pratos típicos de Natal. Assim, 
valorizamos esse setor que foi um dos mais impactados pela 
pandemia”, acrescentou Gilson.

NATAL FAMÍLIA FARÁ PARTE DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DA PREFEITURA

 A programação do Natal da Cidadania, que vai ser promovido pelo Governo Municipal, prevê uma cidade mais 
iluminada, com chegada de Papai Noel, ações na Praça Brasil, Jardim dos Inocentes e Praça Pandiá Calógeras, no bairro 
Sessenta, além de outros pontos da cidade. 
 “Vimos o projeto da prefeitura e está muito bonito e, com certeza, o objetivo do prefeito Neto, em resgatar a 
autoestima da população, que vem sofrendo tanto com a pandemia, terá sucesso, porque as equipes da prefeitura estão muito 
empenhadas em fazer dar certo, buscando parcerias e achamos importante fazer parte desse projeto maior, de resgate da 
cidade”, afirmou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.
 Segundo o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, é preciso trabalhar juntos para fazer o melhor Natal 
de Volta Redonda, tanto para quem trabalha com o comércio, quanto para a população e para quem visita a cidade. 
 “Volta Redonda vai respirar Natal em dezembro, desde a entrada da cidade, passando pelos pontos turísticos, 
centros comerciais e os bairros. E a parceria com a CDL vem somar a essa grande missão que temos. O município vai ter a 
decoração mais bonita e moderna dos últimos anos”, acrescentou.

Além dos sorteios, a CDL também vai doar e 
arrecadar brinquedos com lojistas, que poderão ter 
pontos de doação. Tudo que for arrecadado será para 
distribuir, inicialmente, na Praça Brasil, na Vila Santa 
Cecília, que será o grande palco do Natal, com 
quiosques, casa do Papai Noel, entre outros eventos.  
Os brinquedos serão destinados à Prefeitura que vai 
fazer a distribuição em dezembro.

CAMPANHA TERÁ AÇÕES DE
SOLIDARIEDADE 

Quarteto de Cordas, do Grupo Feeling, fará a apresentação em bares e restaurantes
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 ste ano, a campanha também focada nos 
associados que aderirem à campanha, com o sorteio de uma 
moto zero quilômetro. O kit, que tem quantidade limitada, 
pode ser adquirido pelo telefone (24) 3344-8050. A CDL 
lembra que as empresas de Pinheiral também podem aderir 
à campanha. Este ano, a campanha também está dentro da 
programação do Natal da Cidadania, da Prefeitura de Volta 
Redonda, com parceria em diversas ações culturais. 
 “Depois de um 2020 complicado, devido à 
pandemia da Covid-19, pensamos numa campanha que 
valorizasse ainda mais o comércio, atraindo consumidores, 
inclusive de outras cidades. Vamos sortear uma moto entre 
os associados participantes da campanha, visando 
incentivar o delivery entre os comerciantes, atendimento 
esse que cresceu durante esses quase dois anos. Nosso 
objetivo também é contribuir com o aumento das vendas 
neste fim de ano”, afirmou o presidente da CDL-VR, Gilson de 
Castro.
 Este ano, o Kit Lojista, para participar da 
campanha, que inclui cartazes e adesivos para as lojas, vai 
custar R$ 289,00, para associados, podendo ser parcelado 
em até quatro vezes, dando direito a participar do sorteio da 
moto. Já as empresas, não associadas, podem adquirir o kit 
por R$ 480,00, mas não poderão participar do sorteio da 
moto para os lojistas. Para participar do sorteio, será 
necessário ser associada a CDL-VR.

Associados participantes da campanha
concorrem a uma moto zero

E
PRÊMIOS
Sorteio para lojistas:
• 01 moto zero quilômetro
• Apenas para empresas associadas que 
aderirem à campanha.

Sorteio para consumidores:
• 01 carro zero quilômetro 
• 01 moto zero quilômetro 
• 01 notebook 

COMO PARTICIPAR:

Lojistas
Adquirir o Kit Lojista no valor de R$ 289,00 
para associado (valor parcelado em 04 vezes); 
e R$ 480,00, para não-associado.
Telefone para a reserva do Kit:
(24) 3344-8050.

Consumidores
Para participar, o consumidor que comprar a 
partir de R$ 60,00 receberá um cupom para 
cadastrar no site natalfamilia.com.br, onde 
também, a partir do dia 1º de dezembro, será 
disponibilizado o regulamento da campanha. 

SOBRE OS SORTEIOS

DIA DOS SORTEIOS: 27/12/2021
HORÁRIO: 16h
LOCAL: Espaço de Eventos da CDL-VR
(Rua Simão da Cunha Gago, Aterrado).

Patrocinadores
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Banco Central aprova Pix Saque e
Pix Troco, que estará disponível
em novembro

 s novas modalidades do Pix, Saque e Troco, já têm data para serem implementadas. Entram em vigor em dia 29 de 
novembro. Os novos produtos foram definidos pelo Banco Central no dia 24/09, em reunião de sua Diretoria Colegiada, que 
aprovou alterações no Regulamento do Pix. 
 O Pix Saque permitirá que todos os clientes que utilizam essa forma de pagamento realizem um saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço. Estabelecimentos comerciais, redes de caixas eletrônicos (ATMs) compartilhados e os próprios 
participantes do Pix, por meio de seus ATMs próprios, poderão ofertar o serviço. Para ter acesso aos recursos em espécie, 
basta que o cliente faça um Pix para o agente de saque, em dinâmica similar a de um Pix normal, a partir da leitura de um QR 
Code mostrado ao cliente ou a partir do aplicativo do prestador do serviço.
 No caso do Pix Troco, a dinâmica é idêntica, com a diferença que o saque de recursos em espécie acontece junto com 
a realização de uma compra no agente de saque. Nesse caso, o Pix é feito pelo valor total (compra + saque). O extrato do 
cliente evidenciará o valor correspondente ao saque e o valor correspondente à compra.

Confira na imagem como vão ser as novas modalidades:
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Tarifas
 Não haverá tarifas a serem cobradas dos clientes pessoas físicas (incluindo-se empresários individuais) por parte da 

instituição detentora da conta de depósitos ou da conta de pagamento pré-paga para a realização do Pix Saque e/ou do Pix 

Troco para até oito transações mensais.

 Já, o estabelecimento comercial terá uma tarifa, por transação, que pode variar entre R$ 0,25 e R$ 0,95, a depender 

da negociação com a sua instituição de relacionamento. A instituição de relacionamento do usuário sacador é quem fará o 

pagamento dessa tarifa.

Universal
 Seguindo a linha de acesso aberto e não discriminatório que rege o Pix, o Pix Saque, quando ofertado, deve estar 

disponível para todos os clientes de qualquer instituição participante do Pix.

Segurança
 Assim como as demais funcionalidades do Pix, o Pix Saque e o Pix Troco também se atêm às estritas normas de 

segurança do serviço. O prestador de serviço de saque deverá avaliar a necessidade de estabelecer limites transacionais aos 

agentes de saque, de acordo com dados como perfil, localização, horários e outros critérios de segurança, além de prestar 

informações sobre os agentes de saque ao BC para monitoramento e divulgação das informações relacionadas ao assunto, 

entre outras providências.  Também haverá limites por saque para os usuários sacadores.

 O cidadão passará a contar com mais alternativas disponibilizadas pelo Pix e com mais opções de acesso ao dinheiro 
físico quando assim o desejar, já que os saques poderão ser feitos em diversos locais (padarias, lojas de departamento, 
supermercados etc.) e não apenas em caixas eletrônicos.
 Para o comércio que disponibilizar o serviço, as operações do Pix Saque e do Pix Troco representarão um 
recebimento de uma tarifa que pode variar de R$ 0,25 a R$ 0,95. Além disso, a oferta do serviço diminui os custos dos 
estabelecimentos com gestão de numerário, como aqueles relacionados à segurança e aos depósitos, além de possibilitar que 
os estabelecimentos ganhem mais visibilidade para seus produtos e serviços ("efeito vitrine").
 Para o Sistema Financeiro Nacional (SFN), as melhorias representam um incentivo constante à digitalização e à 
redução de custos nas operações, e ainda estimula a competição, ao facilitar a oferta de serviço de saque por fintechs e 
instituições digitais, nivelando condições concorrenciais.
 “O propósito do BC é aumentar a capilaridade de pontos de retirada de recursos em espécie aos usuários finais do 
Pix, além de promover o aumento da eficiência nos serviços de saque por meio da redução de custos e de melhorias nas 
condições de oferta e de precificação”, sintetizou o diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, João 
Manoel Pinho de Mello.

Melhorias para todos

O que é Pix?

Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento 
criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são 
transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora 
ou dia. É prático, rápido e seguro. O Pix pode ser realizado a partir 
de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento 
pré-paga.
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 m tempos atuais, muito se fala sobre a importância de 

cuidar da experiência do consumidor, e dentre tantas mudanças 

tecnológicas e sociais, o cliente mudou e passou a ser mais exigente 

com as empresas e marcas. É a partir desse cenário que Rebeca 

Toyama, especialista em estratégia de carreira, comenta sobre o 

quão relevante é cuidar das equipes para saberem lidar com os 

clientes, uma vez que esse desafio se intensifica com os 

colaboradores remotos.

 Quem nunca teve uma decepção com alguma empresa, 

onde tal colaborador não conseguiu atender às expectativas do 

cliente por não saber se relacionar com um problema, pois não tinha 

preparo emocional adequado para lidar com a devida situação? São 

muitas histórias como essa e, de acordo com o relatório Futuro do 

Trabalho, do Fórum Econômico Mundial, a habilidade de solução de 

problemas e experiência do usuário é apontada como uma das 

principais habilidades.

 Portanto, para fazer com que os clientes se encantem e 

tenham uma boa satisfação em usar produtos, serviços ou até 

sistemas é necessário, dentro da experiência, destacar os aspectos 

emocionais, afetivos e relevantes da interação entre a pessoa e o 

produto, como utilidade, facilidade, eficácia e performance, por 

exemplo.

 Mas, dentro desse cenário, garantir a experiência do 

usuário com as equipes atuando de forma remota, é uma tendência 

que veio para ficar desde a chegada da pandemia. E segundo a 

especialista Rebeca Toyama, o Covid-19 trouxe mudanças 

profundas nas relações interpessoais a nível mundial, e o trabalho 

remoto, junto do avanço da tecnologia, levaram as empresas e 

empreendedores a repensarem formas de encantar seus clientes.

 “A relação por meio da mídia digital se tornou muito 

importante, influenciando o tipo de relacionamento das empresas 

com seus clientes internos e externos. E diante das mudanças que 

foram geradas nesse contexto, perder a humanidade representa um 

perigo em um relacionamento digital ou uma oportunidade de se 

relacionar de forma diferente ao estabelecer um vínculo seguro. São 

inúmeros os desafios, mas entender a importância do capital 

humano, independentemente qual seja a solução ou resposta, tem 

se mostrado um bom caminho”, comenta, Rebeca Toyama, 

especialista em estratégia de carreira.

 Mas então, como garantir uma melhor experiência com os 

colaboradores de home office? Segundo a especialista, o ser humano 

é projetado para se adaptar a diferentes situações e circunstâncias, 

foram muitas mudanças que ocorreram ao longo da história e nos 

diferentes projetos de vida de cada pessoa ou empresa. E durante a 

pandemia, as mudanças que ocorreram foram inesperadas, os 

líderes não estavam preparados para acolher as equipes, e já 

liderados, não estavam treinados para garantir a experiência do 

usuário.

E

Experiência do consumidor: Como engajar a
equipe remota para garantir um alto nível de
satisfação dos clientes

Seis dicas práticas de como garantir a 
experiência do usuário com equipes 
remotas em meio a uma pandemia:

1. Escuta ativa: Aguce a escuta, sustente silêncios e leia seus 

significados. Quando as questões forem de ordem pessoal, manter 

uma atitude de disponibilidade e não de intervenção.

2. Acalme o colaborador: Destaque a importância do controle 

interno para enfrentar a falta de controle externo, seja relacionado 

a um problema de ordem pessoal ou desafio junto a um cliente.

3. Seja autêntico: Faça revelações pessoais de situações 

semelhantes que você já tenha passado, isso promove empatia e 

aproxima líderes e liderados.

4. Ajude a resolver as necessidades básicas do momento: Algumas 

questões podem ser sanadas de forma simples: com uma orientação 

ou treinamento, troca de equipamento ou instalação de um novo 

software.

5. Organize uma lista de prioridades: Foco ajuda na redução de 

quadros de estresse e ansiedade e o líder tem um papel primordial 

nesse tipo de direcional junto à equipe.

6. Promova um ambiente leve: Estimular emoções positivas e 

oferecer um espaço onde as pessoas possam, de forma espontânea, 

exercer sua criatividade impactará diretamente na forma com que a 

equipe se relaciona com o cliente.
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* Verônica Maranhão

Comunicação é Tudo!

 omunicação é uma das competências 
sócioemocionais mais exigidas no mundo corporativo. Aliás, 
vou além, na vida, uma vez que precisamos trocar 
mensagens em todos os grupos sociais que pertencemos. O 
ato de comunicar é o resultado de uma interação humana.
 Em todos os aspectos da vida, a utilizamos em suas 
mais variadas formas. Falar, escrever, dançar, desenhar, 
pintar, gesticular, cantar… tudo isso é comunicação.
 No mundo corporativo existe um tabu em torno da 
comunicação que precisa ser desconstruído para que as 
informações fluam e alcancem os resultados esperados.
 Antes de qualquer coisa, é necessário elaborar um 
processo bastante atento no sentido de ter cuidado no 
momento de transmitir uma informação para alguém. Tais 
como:

• Reunir todos os dados pertinentes à mensagem;
• Verificar o público-alvo da informação;
• Criar um momento adequado para transmissão da 
informação;
• Cultivar a empatia;
• Ser claro e objetivo;
• Aprender a ouvir;
• Ajustar o tom de voz, praticando a comunicação 
não-violenta;
• Prestar atenção na linguagem não verbal. O corpo fala, 
acredite!
• Planejar o que vai falar;
• Não ser o “dono da verdade”. Ouvir todas as versões e 
possibilidades enriquecem o processo;
• Crie o hábito de dar e receber feedbacks. Isto dará outro 
tom em sua comunicação.

Não há uma fórmula pronta, mas, na prática, é fundamental ter 
flexibilidade, algo possível de desenvolver à medida que você 
presta atenção em todos os pontos acima, com frequência e 
dedicação. 
 Costumo dizer que o sucesso de qualquer atividade 
reside no quanto se investe na comunicação. Quanto mais bem 
informada a equipe estiver, maior seu nível de 
comprometimento. Aí acontece o que conhecemos como 
“vestir a camisa da empresa”.
 Quando as lideranças se preocupam em transmitir o 
máximo de informação possível para seu time, as pessoas 
sentem-se valorizadas, respeitadas e têm motivação para 
construir as ações em conjunto. Um bom processo de 
comunicação contribui para a geração de um ambiente de 
trabalho saudável, harmônico em que todos possuem 
conhecimentos suficientes para fazer acontecer! Sem falar que 
diminuirá as chances de existir a chamada “rádio peão” ou fake 
news, tão frequentes e prejudiciais atualmente.
 A consequência de uma falha na comunicação pode 
acarretar conflitos e desentendimentos no ambiente de 
trabalho, trazer abalos à equipe, impactando no desempenho e 
na produtividade dos profissionais, além de interferir 
diretamente no negócio da empresa. Já pensou como é 
importante investir na comunicação?

 E Você? O que está fazendo para promover uma boa 
comunicação em sua empresa?

*Verônica Maranhão é coach, mentora, consultora em 
Desenvolvimento Humano e professora universitária.
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Como transformar o cenário
de escassez em potencial de
crescimento

ARTIGO/GERENCIAMENTO DE EQUIPES 

O
* Clever Murilo Pires

  tema da gestão e da capacidade operacional das 
empresas tem sido debatido há anos. A gestão, impactada 
por novos modelos de liderança, gerenciamento de equipes, 
processos e serviços/produtos, vem sofrendo grandes 
mudanças e sendo impactada diretamente por cenários 
sociais, políticos e econômicos adversos no que tange o 
contexto brasileiro.
 Desde 2020, empresas, organizações e pessoas 
foram colocadas diante de desafios de adaptabilidade ainda 
maiores. Redução da mobilidade, isolamento social, novos 
formatos de trabalho e prestação de serviços, redução do 
ativo econômico circulante.
 O impacto negativo sobre a atividade econômica 
refletiu de forma significativa nos recursos disponíveis, 
sejam eles financeiros ou de pessoas, bem como nos serviços 
essenciais de assistência aos grupos mais vulneráveis da 
sociedade.
 Vamos abordar formas criativas de gerenciar esse 
contexto de escassez, transformando em um quadro de 
oportunidades de desenvolvimento, crescimento e 
melhorias, tanto internas quanto no que cada um de nós, 
como cidadão ou instituição, oferecemos para a sociedade.
 O mais relevante numa situação como a que 
estamos vivenciando é aprender a identificar rapidamente 
os recursos que estão em baixa e as prioridades para se 
manter no mercado com inteligência. Não é porque se tem 
pouco que não se pode fazer nada.
 Em mudanças drásticas de cenários, com riscos 
flutuantes e recursos escassos, elencar o que é relevante e 
pensar em estratégias fora da caixa é determinante para a 
sobrevivência. A assertividade no planejamento e condução 
da gestão de ‘crise’ é fundamental. Por isso, vou listar aqui 
algumas medidas práticas a serem adotadas:

• Conhecer profundamente o seu negócio, o mercado em 
que está inserido e as perspectivas de curto e médio prazo. 
Se você não conhece o seu negócio e as necessidades 
essenciais para subsistir ativo em meios às adversidades, a 
chance de fechar as portas é grande. E conhecer o seu 
negócio envolve não apenas o seu produto final ou serviços, 
mas todos os custos e processos relacionados, bem como as 
expertises e talentos imprescindíveis ao mesmo;

• Para lidar com o racionamento de recursos, defina um 
escopo de requisitos essenciais, decompondo as entregas e 
prazos com estimativas pertinentes sobre o período em que 
consegue manter a empresa ou instituição funcionando, com 
quais prioridades e orçamento;

• Pense fora da caixa! Olhe os recursos disponíveis ao seu 
redor e desenhe estratégias que podem potencializar o que 
você tem. Busque parceiras que agreguem valor para ambas 
as partes, incentive ações inovadoras por parte de seus 
colaboradores e clientes, mobilize seus clientes a se 
tornarem ‘embaixadores’ do seu negócio. Busque conexões 
relevantes para o seu mercado de atuação, afinal, ninguém 
sobrevive isolado. Estude tendências do mercado e analise 
se o seu negócio tem aderência;

• Foque na gestão das pessoas. Ser empático com o outro, 
com os desafios de novo formato de trabalho e de vida dos 
colaboradores contribui muito para que bons resultados 
sejam alcançados. Não estou dizendo que o gestor é 
responsável por resolver os problemas de todos, não é isso. 
Mas uma postura compreensiva e solidária, ao mesmo 
tempo que responsiva para com as equipes, coopera para 
que todos possam dar o seu melhor e o ambiente de trabalho 
inspire a produtividade. O investimento em capacitação, 
tanto por parte da empresa quanto por parte dos 
profissionais diretamente é fundamental. Novas habilidades 
têm sido exigidas no novo mercado e cada um tem sua 
própria parcela de responsabilidade quanto a se tornar 
alguém melhor.

* Clever Murilo Pires é CEO do Instituto LIVRES e mentor em 
gestão.
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V
 olta Redonda abriga a Companhia Siderúrgica 
Nacional, por isso, ficou conhecida como Cidade do Aço. 
De olho no potencial de negócios que a CSN sempre teve, 
outras empresas se instalaram e continuam investindo 
nesse segmento da indústria do aço. O setor movimenta 
cerca de R$ 4,5 bilhões e ainda gera 10 mil empregos, 
segundo a Associação dos Processadores de Aço do Estado 
do Rio de Janeiro (Aproaço).
 Em Volta Redonda, a VDA Comercial de Aço é uma 
das empresas que se destacam nesse segmento. A 
empresa, liderada por Pedro Lima e Arnaldo Cruz, fica na 
Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira Rio), 
no Belmonte, e fornece soluções diferenciadas, com um 
rigoroso padrão de qualidade técnica e comercial. Eles 
trabalham com materiais voltados para a Construção Civil, 
como vigas, barras, telas e armações, materiais, tubos, 
telhas e perfis. Uma linha completa de produtos de ferro e 
aço. A trajetória, segundo os sócios, não foi fácil. Foi 
preciso persistência para superar os desafios. Hoje a 
empresa gera 82 empregos diretos.
 “Na Cidade do Aço não poderiam faltar empresas 
que se destacam nesse ramo. A VDA conquistou seu 
espaço ao trazer inovação para o segmento de distribuição 
e revenda de aço e ferro na região. Foi preciso superar 
muitos obstáculos para alcançar a consolidação do 
mercado. Uma reformulação interna, com visões modernas 
e muita persistência que mudaram o futuro da empresa 
para melhor”, afirmou Arnaldo.
 Pedro contou que não foi nada fácil alavancar os 
negócios, mas arriscou tudo para poder estabilizar a 
empresa. Até que o resultado veio. A empresa não só 
superou a instabilidade financeira como também 
prosperou, se tornando uma grande referência na região. 
 “Não há uma fórmula para o sucesso, mas diria 
que é preciso estar aberto para o novo, mas não 
esquecendo de suas origens, tendo coragem para enfrentar 
um dia de cada vez. Vencer um leão por dia é o que nos faz 
mais fortes”, disse.

COMÉRCIO & SERVIÇO/ DESTAQUE

 Com destaque para a construção civil, os 
empresários listaram as vantagens de trabalhar com aço, 
para as construtoras. “O aço é mais resistente. Ele suporta 
mais força e intervenções diversas durante a obra. Fora que 
essa estrutura metálica é mais leve do que a de concreto. E 
ainda é mais fácil de ser reposto. Se houver a necessidade 
de repor alguma parte da estrutura, esta substituição ou 
até sobreposição é mais fácil de ser feita e o custo bem 
menor também”, comentaram.
 Apesar de tudo que vem sendo registrado no 
mundo desde o ano passado, com a pandemia da Covid-19, 
a empresa vive o seu auge, uma vez que o ramo de 
construção civil não foi afetado bruscamente, como outros 
setores. Nesse cenário, ele observou também a importância 
da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL-VR) para o seu 
negócio. “O networking é indispensável, além do 
conhecimento que se ganha nas trocas de experiências que 
a CDL oferece”, completou Pedro.

VDA Comercial é referência em trabalho
com ferro e aço em Volta Redonda

Empresa continua investindo e se consolidou no mercado de
estrutura metálica, aço e ferro 
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Saiba mais sobre a empresa
no site vdacomercialdeaco.com.br,
onde você encontra mais detalhes
e também conhece os produtos.
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*Caio Amante

*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

COLUNISTA CONVIDADO/ VENDAS

 lá, leitor! Beleza?

 Você sabia que antigamente, em um passado nem tão distante, a base para tomar qualquer decisão que impactasse 
de alguma forma a vida da empresa era o “feeling” do gestor? Pois é, era muito comum se basear em achismos, mas com o 
tempo notou-se a importância dos relatórios e suas análises. 
 Entretanto, por mais que para o passado isso tenha sido o começo de uma mudança no mundo dos negócios, existem 
alguns erros comuns em relação a esses relatórios cheios de dados, mas sem nenhuma conclusão. Por isso, quero conversar 
com você sobre o que presencio em minhas consultorias.
 O que eu vejo acontecer, infelizmente, com muita frequência nas empresas, é que elas coletam uma grande 
quantidade de dados, mas não sabem o que fazer com eles. Vou dar um exemplo aqui: é muito comum ouvir que os dados são 
o novo petróleo, mas convenhamos, se eu tiver um barril de petróleo aqui na minha casa, eu não saberia o que fazer com ele. 
Você saberia?
 A ideia é entender que ter uma grande quantidade de dados não está ligado ao poder, o que está ligado ao poder é o 
que faço com os dados e o que eu gero de informação. O que vai te ajudar é criar perguntas estratégicas que você precisa 
responder conforme o objetivo do seu negócio. Um exercício que costumo fazer é pensar em como eu conseguiria “quebrar” 
grandes empresas, isso exercita a inovação, a pensar fora da caixa e a buscar melhorar cada vez mais um produto ou serviço. 
 A maioria das empresas não utiliza a tecnologia de maneira correta, isso é consequência de algumas dores comuns 
no mercado. Como a falta de conhecimento dos gestores, muitas das vezes os diretores acham que a equipe de TI está levando 
a empresa para o caminho certo, mas na maioria das vezes a própria TI não sabe o que está fazendo e tem um baixo nível de 
maturidade em relação a dados e inovação.

Então, afinal, como dar um bypass nos concorrentes e estar sempre à frente? 
O primeiro e mais importante passo é parar de enxergar a tecnologia como gasto, mas sim como investimento para crescer de 
forma segura. Grandes empresas traçam suas estratégias baseadas em inteligência artificial e machine learning, como Netflix, 
Spotfy, Nubank e Amazon. Não pense que só as grandes podem, qualquer negócio que queira evoluir pode e deve contar com 
a tecnologia. Pense fora da caixa. Estou à disposição para te ajudar.

Até a próxima, leitor!

O que sua empresa precisa saber
para dar um bypass nos concorrentes

O
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*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.

*Glauter Jannuzzi

COLUNISTA CONVIDADO/CARREIRA

Três atitudes transformadoras que
mudaram minha vida profissional

A
 o longo destes vinte e poucos anos de carreira 
profissional, não há como ignorar todas as experiências: 
positivas e negativas, todas as sensações (euforia, angústia, 
ansiedade) e todas as pessoas que passam por nossa frente. 
E a atitude é tudo!

Refletindo um pouco sobre o tema, pude perceber que há 
alguns pontos de virada que são extremamente importantes 
para nos alavancarem como profissionais.

1) Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo

Antes de mais nada, é preciso notar que quando iniciamos 
qualquer nova atividade, seja na escola, faculdade ou no 
trabalho, temos a tendência a analisar mais as pessoas a 
nosso redor e tentar "imitar" as atitudes bem-sucedidas. Ao 
menos no início de suas carreiras a maioria das pessoas age 
assim.

Em qualquer início é difícil dizer "não" para alguma coisa que 
nos pedem ou delegam. Afinal, queremos ser aceitos, 
queremos ser tão bons quanto os "reis do pedaço". Mas é 
exatamente aí que está o X da questão dessa primeira 
atitude transformadora que eu gostaria de destacar: Ser 
você mesmo! Steve Jobs disse uma vez que não se pode (nem 
se deve) viver o sonho ou tentar viver a vida de outra pessoa. 
E não é óbvio isso? Mas por que então tentamos imitar 
atitudes bem-sucedidas ao invés de ter coragem de impor 
nossas ideias e visões (mesmo que as mais malucas ou óbvias 
para nós)?

Não é fácil ir contra ou dizer não para algo ou alguém. Mas é 
importante sempre se ver como um "agente de mudança" e 
tentar mostrar algo único que você traz com você e pode 
mudar (para melhor) o ambiente que você está: seja ele 
acadêmico, profissional ou até pessoal.

Aprenda a dizer não e a ser você mesmo! Mas claro, não seja 
sempre o mesmo, afinal é sempre preferível ser uma 
metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião 
formada sobre tudo... 

2) Expresse sua visão, mesmo que pareça óbvia

É comum que queiramos sempre dar ideias inovadoras, 
mirabolantes para sermos admirados ou conquistar nossos 
pares, nossos superiores ou mesmo nossos funcionários. 
Mas, se você parar, olhar e refletir... notará que tudo se trata 
de comunicação e expectativas. É preciso saber comunicar 
bem o que se deseja ou o que está sendo proposto.
Qualquer mudança ou criação de algo passará por processos 
e pessoas. Portanto, é preciso que se tenha uma visão clara 
de onde se quer chegar e, acima de tudo, é preciso 
compartilhar estratégias claras com as pessoas ao seu redor.

As soluções mais inovadoras do mundo nos trouxeram o 
simples! Alguém acha complicado a solução que o WhatsApp 
trouxe? Comunicação entre pessoas, quase da mesma forma, 
como já fazíamos com o SMS... E porque foi inovador, porque 
fez o simples. Não quero aqui entrar na linha de exemplos e 
mais exemplos, mas pense em várias soluções de sucesso, 
nacionais ou globais e verás que as mais avassaladoras 
trouxeram algo simples para uma massa de pessoas. Nada é 
tão óbvio assim que não mereça ser exposto, proposto e 
compartilhado!

3) Seja ponte, não ilha

Como tudo se refere a pessoas, não há nada melhor do que 
criar laços profundos e verdadeiros com pessoas. Guardar 
uma informação ou conhecimento apenas para você como 
forma de proteger seu emprego (ou negócio) ou de parecer 
mais importante para seus liderados é uma miopia muito 
grande.

Não há nada melhor para multiplicar seu conhecimento e 
expandir suas ideias e alcance do que compartilhar TUDO 
que você está pensando com as pessoas que você conhece (e 
até com as que você não conhece, mas deu bom dia no 
elevador ou no café). Releia esta parte, não é trecho de livro 
de autoajuda, é real... se funcionou comigo, funciona contigo!

Vejo muitos falando (postando ou escrevendo) mas vejo bem 
poucos, talvez menos de 10% fazendo! Portanto, Tenham 
ATITUDE! FAÇAM! 

De nada adianta ter muitas iniciativas sem que você gere 
"acabativas"!

Espero que 2022 seja transformador para você e 
lembre-se:

· Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo

· Expresse sua visão, mesmo que pareça óbvia

· Seja Ponte, não Ilha!

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

  esquenta para a principal data do ano é a Black 
Friday. Hoje, já consolidada no Brasil e aguardada pelos 
clientes, a ação gera grande oportunidade de aumento nas 
vendas para os lojistas com os consumidores de olho nas 
promoções, que prometem chegar a 70% de descontos. Este 
ano, o comércio tem motivo para ter alta expectativa. Em 
2020, mesmo com a pandemia prejudicando a economia, as 
vendas ultrapassaram R$ 5 bilhões, segundo levantamento 
da Neotrust/Compre&Confie. No meio digital, números 
ainda mais expressivos, já que as vendas foram acima de R$ 
7 bilhões.
 Um dos segmentos que mais se destacam durante 
o evento, é a de eletrodomésticos. A Lojas Dujuca, no 
Aterrado, espera ter um ano ainda melhor que 2020. A 
empresa se preparou para a data e promete ser bastante 
competitiva, com promoções, que vão ser um dos pontos 
fortes da campanha. O gerente da loja, Mikatsu Tanaka, 
acredita que o Dujuca Card, cartão próprio da empresa, será 
uma das ferramentas que ajudaram a alavancar o lucro.
 “Nós sabemos que o cliente ainda está um pouco 
inseguro, mas trazemos a novidade neste ano do cartão 
Dujuca. O nosso site dujuca.com, que iniciamos o ano 
passado, também já está consolidado no mercado, e é algo 
que esperamos ter um bom volume de vendas, mas vamos 
também nos preparar para receber os clientes na loja física, 
com promoções bem vantajosas. Nosso estoque está 
reforçado e temos certeza que vai ser um sucesso”, afirmou.
 A Black Friday se mostra também como um bom 
termômetro para medir como será o Natal. “O cliente que 
investe em eletroportáteis, seja para própria aquisição ou 
presentear, por exemplo, sabemos que em dezembro ele 
volta para buscar outros produtos como geladeira, móveis 
para a casa, quer trocar toda a cozinha para receber as 
pessoas no Natal. Inclusive, com o décimo-terceiro, há um 
comportamento maior de compra também”, completou 
Mikatsu.

 O gerente, que tem a missão de buscar meios de 
inovação e novos mecanismos de trabalho, acredita que as 
mídias sociais são meios que fazem a diferença. A empresa 
tem um suporte bom de marketing e possibilita que os 
próprios funcionários tenham liberdade de produzir 
conteúdos, exibindo os produtos. 
 “As redes sociais fazem com que o cliente possa 
acessar os produtos de qualquer lugar. Esse mecanismo tem 
sido essencial durante a pandemia e o nosso site trouxe 
também um crescimento bem expressivo, porque 
possibilitou que pudéssemos vender para todo o Brasil. Isso 
fortalece a nossa marca e gera a expansão para todo o 
mercado”, completou.

 

O

Promoção é um dos atrativos para aumentar
vendas na Dujuca
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 uitos clientes esperam a datada Black Friday para 
comprar livros. A livraria Diadorim confirma essa tendência 
e também tem altas expectativas para aproveitar a data. A 
loja foi criada em 2019, mas a história é longa. Localizada no 
Pontual Shopping, foi por 38 anos Livraria Veredas, umas das 
mais conhecidas da cidade, até que as sócias e irmãs, Thaís e 
Larissa Tostes, assumiram a direção. As duas estão se 
preparando para ter uma Black Friday marcante.

 “Agora há uma aderência legal às promoções da 
Black Friday, acredito até que de uma maneira geral. Desde o 
nosso início fazemos ações por conta da data e colhemos 
frutos. Os próprios clientes esperam e perguntam sobre o 
evento. Hoje, com nossas vendas sendo tanto na loja física, 
atingindo um público maior aqui da região, quanto virtual, 
atingindo pessoas de todos os cantos do Brasil, há uma 
expectativa ainda maior”, afirmou Thaís.

 A expectativa é de que o próximo 26 de novembro 
marque a retomada que elas vêm percebendo neste último 
trimestre. “O ano de 2021, até agosto mais ou menos, foi de 
movimentação devagar. Ainda percebemos um receio da 
clientela, mas em setembro foi um pouco melhor. Agora 
outubro deu uma levantada e acreditamos que a Black 
Friday vai melhorar ainda mais, depois tem o Natal, que é a 
melhor data… enfim, daqui para frente acreditamos que será 
muito positivo”, disse Larissa.

 Uma marca que a dupla tem como ponto forte é a 
interação. No meio digital, os clientes se sentem à vontade 
para perguntar sobre livros pelo WhatsApp, comentar as 
publicações no Instagram e engajar de todas as maneiras. No 
espaço físico, também é assim. Inclusive, a livraria é a única 
que tem uma cafeteria. Essa relação próxima com os clientes 
é uma ferramenta que ajuda muito nas vendas. 

 

VENDAS/ BLACK FRIDAY

Livraria Diadorim também se preparou para a data
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As irmãs, Larissa e Thaís, donas da Diadorim

 “Nós buscamos deixar o ambiente confortável 
para que nossos clientes possam ter a melhor experiência. 
Temos um público muito variado, de todas as idades. Todos 
os tipos de livros, tanto infantis, quanto de literatura, de 
ficção, autoajuda… são bastante procurados e temos ainda 
nosso sebo aqui. Agora no final de novembro, temos certeza 
que vamos fechar o ano com chave de ouro”, finalizaram as 
irmãs.
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INOVAÇÃO/ERA DIGITAL

  tecnologia é, hoje, um diferencial competitivo para 
as empresas, e não só as especializadas em produtos e 
serviços do setor. Da alimentação às finanças, a maioria das 
companhias está construindo braços focados em inovação. 
No Brasil, pelo menos 45,7% já estão implementando 
alguma estratégia de transformação digital, segundo 
recente pesquisa da Sambatech.
 Adotar algum tipo de automação ou ferramenta 
tecnológica tornou-se crucial para não deixar escapar o 
maior ativo da Era Digital: a confiança do consumidor. “A 
digitalização de processos, produtos e serviços está 
diretamente relacionada aos novos hábitos de consumo das 
pessoas”, explica Saulo Lima, CTO da Guiando.
 À medida que o consumidor acostuma-se com a 
tecnologia em diversas situações do dia a dia, como 
aplicativos de delivery, telemedicina e atendimento por app 
de mensagens ou chatbots, a confiança e fidelidade a 
empresas que cultivam uma mentalidade tecnológica tende 
a aumentar nos próximos anos. 
 Mas não é só no contato com o cliente final que a 
tecnologia contribui para aumentar a fidelidade. Investir em 
ferramentas de IA, automação ou machine learning nos 
diferentes processos internos é essencial. Hoje, os 
consumidores são mais ativos na busca por informações 
sobre as empresas, analisando seu histórico e o impacto que 
geram no mundo.

 “Ao inovar internamente, a companhia mostra que 
está acompanhando as tendências do mercado, olhando 
para o futuro, e que sua missão é o constante 
aperfeiçoamento para continuar agregando valor ao 
cliente”, ressalta. A automação de setores como o Contas a 
Pagar, por exemplo, demonstra conhecimento sobre o 
próprio negócio, controle das despesas e organização. Além 
disso, indica cuidado com os colaboradores.
 Assim como a tecnologia ajuda a reforçar a 
confiança dos clientes, ela também pode levar a perdê-la em 
poucos segundos. À medida que a transformação digital 
avança, as preocupações com privacidade e segurança de 
dados tendem a aumentar. “É uma faca de dois gumes. Por 
isso, é preciso reforçar a área de customer success, para 
identificar continuamente as dores dos clientes e aplicar 
soluções robustas que agreguem valor com agilidade e, ao 
mesmo tempo, preservem os critérios de segurança da 
informação”, finaliza Lima.

A

Como a tecnologia ajuda aumentar a
confiança do cliente

Implementar inovações 
nas áreas internas 
é a chave para aumentar 
fidelidade e encontrar 
novos públicos



  Emplifi, marca focada em care, que une Socialbakers e Astute, analisou o total de interações em perfis de marcas no 
Instagram e Facebook e divulgou um ranking dos setores que obtêm maior engajamento em cada uma dessas plataformas. O 
levantamento mostra que o segmento de varejo é líder em engajamento no Facebook, com 20,2% do total de interações em 
perfis de marcas na rede no segundo trimestre de 2021. Em comparação com o estudo anterior, realizado no primeiro 
trimestre deste ano, foi registrado um aumento de 0,6% na taxa de interação de contas pertencentes a esse setor, que antes 
era de 19,6%.

 Na rede social criada por Mark Zuckerberg, o e-commerce garantiu a segunda colocação com 15,1% das interações, 
mantendo sua posição no ranking desde o começo do ano, mas dessa vez, com uma porcentagem um pouco menor, já que no 
primeiro trimestre a taxa de interação registrada para esse setor da indústria era de 16,2%.

 Apesar dessa diminuição no Facebook, o e-commerce triunfou no Instagram, garantindo o primeiro lugar em termos 
de interações na rede social. Em comparação com o levantamento realizado no início do ano, a performance de perfis de 
e-commerce no Instagram passou de 24,5% para 42%. Já o varejo, que é o grande destaque em termos de interação no 
Facebook, ficou apenas na terceira colocação, atrás de contas de moda que registraram 12,9% das ações dos usuários, 
enquanto o varejo é responsável por apenas 10,8% delas.

 Segundo o levantamento, observou-se também uma grande diminuição na porcentagem de interações do setor de 
moda que, no início de 2021, tinha 22,5% das ações dos usuários, registrando uma queda de 9,6% no segundo trimestre.

 O estudo ainda mostra que, no Facebook, o setor de beleza, que antes era responsável por 8,5% das interações, deu 
lugar aos serviços que chegam em terceira posição, com uma porcentagem de 9,7%. Enquanto isso, as contas da indústria de 
beleza passam ao quinto lugar com 5,7%, ficando atrás do setor de moda que obteve 7,7% das interações.

 O estudo analisou as publicações feitas em perfis de marcas brasileiras entre julho e setembro de 2021.

MOVIMENTO VAREJO/VENDAS DIGITAIS

A

Fonte: Site CNDL

Fonte: E-commerce Brasil Fonte: E-commerce Brasil

Varejo e e-commerce são líderes em
engajamento no Facebook e no Instagram

Abaixo estão os setores que se
destacaram nas redes sociais:

Facebook no 3º trimestre de 2021

Varejo – 20,2% das interações 

E-commerce – 15,1% das interações

Serviços – 9,7% das interações

Moda – 7,7% das interações

Beleza – 5.7% das interações

Facebook no 1º trimestre de 2021

Varejo – 19,6% das interações

E-commerce – 16,2% das interações

Beleza – 8,5% das interações

Serviços – 8,4% das interações

Moda – 6,6% das interações

Instagram no 3º trimestre de 2021

E-commerce – 42% das interações

Moda – 12,9% das interações

Varejo – 10,8% das interações

Beleza – 8,8% das interações

Serviços – 6,1% das interações

Instagram no 1º trimestre de 2021

E-commerce – 24,5% das interações

Moda – 22,5% das interações

Varejo – 14% das interações

Beleza – 11,6% das interações

Serviços – 7,6% das interações
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Prevenção e cuidado com a saúde do homem 

COLUNA SAÚDE & NOVEMBRO AZUL

ecnologia para cuidar

O Hospital da Unimed Volta Redonda trabalha com 

equipamentos modernos e atendimento humanizado para 

atuar desde o diagnóstico ao tratamento do câncer de 

próstata em um só lugar. Com acompanhamento médico 

especializado, conta ainda com suporte para exames, 

tratamento com equipe multidisciplinar, como fisioterapia 

pélvica e psicologia, além da estrutura de Oncologia Geral, 

Oncohematologia, Infusão de quimioterápicos e Cirurgias 

Oncológicas. Estão previstos ainda Radioterapia e PET-CT 

Digital. A unidade hospitalar atende clientes Unimed, 

particulares e outros convênios.

N
 ovembro é o mês da saúde do homem, em 

conscientização ao câncer de próstata, tipo mais comum da 

doença entre o público masculino. 

Para muitos deles é um tabu procurar o urologista e manter 

em dia os exames de rotina. Na fase inicial o câncer de 

próstata cresce lentamente e não costuma apresentar 

sintomas. Por isso, é muito importante encorajá-los no 

cuidado à saúde, já que o diagnóstico precoce aumenta as 

chances de cura. 

A rotina de preventivo é feita por meio do exame físico 

(toque retal) e do exame de sangue - dosagem do PSA. Já 

ultrassonografia da próstata e biópsia podem ser solicitadas 

caso haja necessidade de investigar alguma alteração. Esses 

exames devem começar a partir dos 50 anos, ou a partir dos 

40 para pacientes de alto risco, como com histórico familiar 

da doença, por exemplo. Mas a prevenção inicia bem antes. 

Prevenção

· Tenha uma alimentação saudável

· Pratique atividade física

· Mantenha o peso corporal adequado

· Visite regularmente o médico 

· Não fume

· Evite o consumo de bebidas alcoólicas.

Sintomas 

· Fluxo urinário fraco ou interrompido

· Micção frequente

· Vontade de urinar frequentemente à noite 

· Sangue na urina ou no sêmen

· Disfunção erétil

· Fraqueza ou dormência nas pernas ou pés.





  tema da gestão e da capacidade operacional das 
empresas tem sido debatido há anos. A gestão, impactada 
por novos modelos de liderança, gerenciamento de equipes, 
processos e serviços/produtos, vem sofrendo grandes 
mudanças e sendo impactada diretamente por cenários 
sociais, políticos e econômicos adversos no que tange o 
contexto brasileiro.
 Desde 2020, empresas, organizações e pessoas 
foram colocadas diante de desafios de adaptabilidade ainda 
maiores. Redução da mobilidade, isolamento social, novos 
formatos de trabalho e prestação de serviços, redução do 
ativo econômico circulante.
 O impacto negativo sobre a atividade econômica 
refletiu de forma significativa nos recursos disponíveis, 
sejam eles financeiros ou de pessoas, bem como nos serviços 
essenciais de assistência aos grupos mais vulneráveis da 
sociedade.
 Vamos abordar formas criativas de gerenciar esse 
contexto de escassez, transformando em um quadro de 
oportunidades de desenvolvimento, crescimento e 
melhorias, tanto internas quanto no que cada um de nós, 
como cidadão ou instituição, oferecemos para a sociedade.
 O mais relevante numa situação como a que 
estamos vivenciando é aprender a identificar rapidamente 
os recursos que estão em baixa e as prioridades para se 
manter no mercado com inteligência. Não é porque se tem 
pouco que não se pode fazer nada.
 Em mudanças drásticas de cenários, com riscos 
flutuantes e recursos escassos, elencar o que é relevante e 
pensar em estratégias fora da caixa é determinante para a 
sobrevivência. A assertividade no planejamento e condução 
da gestão de ‘crise’ é fundamental. Por isso, vou listar aqui 
algumas medidas práticas a serem adotadas:

• Conhecer profundamente o seu negócio, o mercado em 
que está inserido e as perspectivas de curto e médio prazo. 
Se você não conhece o seu negócio e as necessidades 
essenciais para subsistir ativo em meios às adversidades, a 
chance de fechar as portas é grande. E conhecer o seu 
negócio envolve não apenas o seu produto final ou serviços, 
mas todos os custos e processos relacionados, bem como as 
expertises e talentos imprescindíveis ao mesmo;


