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Conheça os ganhadores
do Natal Família

Saiba tudo sobre o novo
modelo do Certiﬁcado Digital

PALAVRA DO PRESIDENTE

Precisamos manter a
conﬁança no crescimento
econômico em 2022
C

omeçamos 2022 com uma boa expectativa de
crescimento econômico, apesar de a pandemia ainda
continuar, com o surgimento de novas variantes do
coronavírus, e um aumento de casos da gripe Inﬂuenza,
também com nova cepa de vírus, os resultados das vendas
em dezembro foram bem positivos, o que deixou lojistas,
prestadores de serviços e o setor de gastronomia bem
animados. Para o início deste ano, temos notícias de novos
investimentos em Volta Redonda, com a abertura de novas
empresas, mais geração de emprego, promoções com
liquidações que devem ajudar a movimentar a economia.
Seguimos para o ano bem mais conﬁantes e
esperando que a vida continue voltando ao normal, com a
vacinação e as medidas preventivas, que ainda são muito
importantes para o controle da Covid-19. Não podemos
deixar o otimismo. Juntos somos mais fortes, com muita
resiliência e empreendedorismo, vamos caminhar rumo a
dias melhores.
Nesta edição, você vão saber como foi o sorteio da
campanha Natal Família, que foi um grande sucesso, com
excelentes prêmios para o consumidor, um carro e uma
moto zero, além de um notebook. E os lojistas associados da
CDL, que participaram da campanha, também concorreram
a uma moto zerinho. Os nossos parabéns a todos os
ganhadores.
Agradecemos
também
aos
nossos
patrocinadores, a Transportadora Generoso e ao Sicoob.
Não podia deixar de agradecer também ao comércio que
recebeu com tanto carinho o projeto inovador, que levou
músicas natalinas aos principais corredores gastronômicos
de Volta Redonda, o CDL Encanta.
Por onde o quarteto de cordas passou, era visível
também a alegria e a emoção de quem assistia. Nossa equipe
se empenhou muito para realizar essas apresentações, com
apoio da nossa diretoria. Nosso objetivo foi ajudar a
resgatar o espírito natalino, principalmente, nesse
momento ainda tão delicado por conta da pandemia e
depois de um 2020 com tantas diﬁculdades. Não só
atingimos nosso objetivo, como queremos cada vez mais
incluir a Cultura como um incentivo a mais para o
desenvolvimento econômico e social.

O projeto foi realizado em parceria com a
Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura e Lazer.
Para este ano, a CDL Volta Redonda já está
planejando novas ações, melhorias de alguns serviços,
implementação de atendimento cada vez mais
personalizado, e vem muita novidade. Vamos ter mais
cursos, palestras e suporte aos nossos associados. Fiquem
ligados nas nossas redes sociais e no site.
Esperamos que 2022 se conﬁrme como um ano de
retomada e desejamos a todos um ano de muita
prosperidade, sucesso, saúde e crescimento.
Aproveitem a leitura da nossa revista que também
tem artigos e notícias sobre diversos temas de interesse do
nosso setor.
Até a próxima,

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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NOTÍCIAS DA CDL/ SEGURANÇA PÚBLICA

Doação de Pneus
A

Polícia Civil de Volta Redonda recebeu a doação de 16 pneus novos para atender quatro viaturas, numa parceria da
CDL Volta Redonda, Aciap, Sicomércio e Transportadora Excelsior. O objetivo foi contribuir para a manutenção dos veículos
visando melhorias da segurança pública da cidade, numa mobilização conjunta com a Prefeitura de Volta Redonda.
Representando a CDL, esteve o presidente Gilson de Castro, que também é vice-presidente do Sicomércio-VR, e pela
Aciap, o presidente Luís Fernando Cardoso. A entrega foi realizada na Aciap com a presença do delegado, Edezio de Castro
Ramos Júnior, e agentes da 93ª Delegacia de Volta Redonda.

O presidente da CDL Volta Redonda também recebeu o
novo secretário municipal de Ordem Pública (Semop),
comandante Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que fez uma
visita à entidade, visando discutir novas parcerias, com o
objetivo de melhorar ainda mais a segurança pública da
cidade, se colocando à disposição para novos projetos. Ele
falou sobre a ampliação do novo sistema de câmeras de
vigilância na cidade, que poderá, inclusive, detectar carros
roubados que passarem pelo município.
Reunião para a entrega dos pneus

Diversos bairros da cidade estão recebendo ﬁbra ótica para que seja possível aumentar a cobertura do novo serviço,
utilizando ainda sistemas de monitoramento de estabelecimentos comerciais, que poderão ser integrados ao da prefeitura.
“Esse novo sistema, com mil câmeras, vai agilizar ainda mais o combate ao crime na cidade e, principalmente, no comércio,
porque seremos acionados assim que o crime estiver em andamento, além de ajudar na identiﬁcação dos criminosos”,
comentou o secretário.
Gilson parabenizou o secretário pelas ações que estão sendo realizadas, colocou a CDL à disposição para novas
parcerias, incluindo, campanhas de conscientização que forem necessárias para ajudar a manter a segurança e a ordem na
cidade. “Fico feliz em recebê-lo, principalmente, porque mostra a preocupação da nova secretaria em ouvir quem representa
o comércio e, com certeza, poderemos trabalhar juntos para deixar a cidade mais segura, dar mais tranquilidade para quem
trabalha no comércio e também para a população”, aﬁrmou Gilson.
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ESPAÇO CDL/CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Cartão CNPJ modelo II e aproveitamento de
biometria agilizam tempo de atendimento
O

setor de Certiﬁcado Digital da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) traz a
otimização de processos e a melhoria de duas ferramentas
que reduzem em até 50% a burocracia na emissão do
certiﬁcado digital: O CNPJ modelo II e o aproveitamento das
biometrias do titular.

CNPJ MODELO II
De acordo com a CDL, o novo modelo agiliza o
processo de emissão do certiﬁcado digital, concentrando as
informações e características do responsável legal em um
único documento. Para que seja emitido, é preciso que os
contadores responsáveis ou representantes façam a
solicitação diretamente no portal da Receita Federal, o
único caminho para essa alteração. Para solicitar, é só
acessar o site www.gov.br, aba empresas e negócios, depois,
rede sim, clicar em consultas pessoa jurídica.
Segundo a instituição, hoje, com o CNPJ Modelo II,
os dados são mais completos, como, o representante na
Receita, quadro societário e autenticidade do documento,
substituindo o contrato social, requerimento de
empresário, estatuto e outros documentos que
burocratizam o processo tanto na emissão quanto para
renovar a certiﬁcação
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“Este documento não é um cadastro da CDL, em si.
O Cartão CNPJ Modelo II é um documento emitido pela RFB
que visa facilitar o atendimento. O que ele agiliza é a
emissão pelo Reaproveitamento de Dossiê, mas o mesmo só
é possível se o cliente, que já tiver emitido na entidade, não
tiver alteração contratual e possuir biometria cadastrada e
legível”, explicou o diretor de Serviços e Produtos, Adriano
Santos.

ESPAÇO CDL/CERTIFICAÇÃO DIGITAL
APROVEITAMENTO DE BIOMETRIAS
De acordo com ele, muitos clientes pediam que fosse feita essa
melhoria no processo de emissão do certiﬁcado, porque a cada vez que o
empresário vinha fazer ou renovar a certiﬁcação, precisava que fosse feito
novamente o processo de captura das biometrias, gerando um tempo
maior de espera no atendimento.
Na prática, o novo modelo funciona assim: Por exemplo, um empresário
que tenha sete CNPJ’s e precise fazer o certiﬁcado digital de cada um,
passaria um bom tempo, provavelmente horas, tendo que coletar os dados
um por um. Agora, as coletas, que foram feitas pela CDL-VR em processos
de emissões anteriores, ﬁcam disponíveis para serem usadas na renovação.
O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, comentou sobre esse
novo modelo, adotado pela instituição que passou a integrar o sistema.
Segundo ele, modernizar o atendimento faz parte do trabalho da entidade
em tornar os processos mais ágeis. “Nossa área de atendimento está
sempre atenta às mudanças que podem facilitar o dia a dia dos associados
e das empresas que fazem a certiﬁcação com a gente e trouxe a sugestão
desse modelo, que reduz o tempo de emissão, que antes era de 30 a 40
minutos, para 15 a 20, o que ajuda muito na rotina corrida de quem
trabalha no comércio, por exemplo. Ouvimos a demanda do associado e
agimos para melhorar. Essa é nossa missão”, disse.
A CDL ainda disponibiliza uma cartilha que traz as orientações
para emissão do CNPJ II. Para receber, basta enviar um e-mail para
certiﬁcadodigital@cdlvr.org.br, informando que viu a recomendação e
deseja receber o passo a passo. Além disso, os consultores estão
disponíveis para dúvidas pelo telefone 3344-8050 e o 99880-5511.
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NOTÍCIAS CDL

Reconhecimento

Reportagem da revista O Lojista vira quadro em
homenagem aos 70 anos da Padaria Madrigal
A

Foto: Divulgação

reportagem com o empresário Abílio Diniz, fundador da Padaria Madrigal, Fábrica de Sabores, que foi capa da
edição de junho da revista O LOJISTA, foi além de uma homenagem feita pela CDL Volta Redonda, ganhou ainda mais
destaque. A história desse grande empresário, exemplo de empreendedorismo e geração de empregos na região, foi
eternizada num quadro em homenagem aos 70 anos da empresa.

O empresário Celso Luiz Carvalho entregando o quadro ao amigo Abílio

A inciativa de criar e presentar o seu Abílio com o quadro foi do empresário Celso Luiz Carvalho, proprietário da
CarVelho Memorabilia, que fabrica placas comemorativas. Ele decidiu homenagear o amigo empresário depois de ler a
reportagem na revista da CDL.
Na revista, é contada a trajetória do simpático empresário português, que ganhou não só o mercado de paniﬁcação
na região, como a simpatia dos clientes, se tornando uma referência no Sul do Estado. Ela pode ser acessada no site
cdlvr.org.br/olojista.
Celso entregou o quadro ao senhor Abílio no escritório da padaria, no bairro Aterrado. Um exemplo de uma bonita
história de amizade e empreendedorismo, de dois grandes empresários, que serve de muita inspiração a todos do comércio
da cidade.
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RETROSPECTIVA 2021

Ações da CDL em prol dos associados
e da população
PROJETO CONEXÃO SOLIDÁRIA
O cuidado com a segurança sanitária esteve em foco desde o início da pandemia em 2020 e, em
2021, foi reforçado pela CDL. Além das diversas campanhas nas redes sociais, a entidade mostrou
na prática como agir. Doou R$ 100 mil reais para construção de leitos no campus Leonardo
Mollica da UniFOA, que fica próximo ao Hospital Munir Rafful, no Retiro, por meio do projeto
Conexão Solidária, criado para melhorar o atendimento em saúde, principalmente, para
pacientes com Covid-19. Foram construídos 30 leitos com os recursos doados pela CDL e mais
doação de lojistas da cidade, totalizando um aporte de R$ 420 mil reais doados integralmente.

DIA DAS MÃES
Uma das datas mais importantes do ano, o Dia das Mães, para os lojistas, teve como incentivo,
uma campanha no Instagram, com sorteios de dez vales-compra no valor de R$ 300,00, cada.

DLI
A CDL Jovem também realizou mais uma vez a campanha do Dia Livre de Impostos, em 27/05, no
Sider Shopping, com ações de impacto também pela Vila Santa Cecília. O objetivo foi alertar aos
consumidores e lojistas quanto à alta taxa tributária que é paga sobre os produtos. O DLI recebeu
a adesão de mais de 30 empresas da cidade, que comercializaram algumas mercadorias sem o
valor do imposto, proporcionando descontos para os consumidores.

DIA DOS NAMORADOS
Já, para o Dia dos Namorados, o objetivo foi, além de fomentar as vendas no comércio, promover
o setor gastronômico, que foi bastante afetado durante a pandemia. A CDL-VR realizou um
sorteio para incentivar o clima romântico da data. A campanha “Seu Amor Vem por Delivery”
sorteou combos para celebrar o mês dos namorados em casa. Também foi sorteada uma diária
com direito a um jantar em um hotel na cidade.

DIA DOS PAIS
Também teve campanha para promover a data, com o sorteio de dez vales-compra no valor de
R$ 300,00 cada e mais três pares de ingresso para o Kartodromo Internacional de Volta Redonda.

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A CDL Volta Redonda aderiu à campanha “Sinal Vermelho”, voltada ao combate da Violência
Doméstica, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Idosos e
Direitos Humanos (SMIDH). Qualquer pessoa em situação de violência pode receber acolhimento
na sede da entidade, marcando um X vermelho numa das mãos.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Sabendo da dificuldade das instituições que sobrevivem de doações, durante o período da
pandemia, foi realizada doação de cestas básicas para a Casa da Criança e do Adolescente, no
início do ano. A arrecadação dos materiais e alimentos foi feita durante a campanha Natal Família
de 2020. Os diretores da CDL Volta Redonda também doaram brinquedos para os assistidos pela
Apadefi em dezembro de 2021.
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RETROSPECTIVA 2021
PAINEL DE ARTE URBANA
Volta Redonda ganhou um painel de arte urbana de 120 metros, em homenagem ao
comércio. A iniciativa é uma parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda
(CDL-VR) e Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O artista plástico
Marcelo Eco foi o autor da obra, que está localizada no muro do Clube Umuarama, na Rua 43,
na Vila Santa Cecília, um dos pontos mais movimentados da cidade.

NOME LIMPO, CRÉDITO FORTE
A campanha “Nome Limpo, Crédito Forte”, que incentiva os lojistas a renegociarem as dívidas
com consumidores inadimplentes, para facilitar o acesso ao crédito e, consequentemente,
aumentar as vendas para o Natal, mais uma fez foi realizada em novembro. A CDL
disponibilizou consultas ao SPC de graça para os consumidores, entre 16 e 20/11.

LINHA DE CRÉDITO
Para facilitar o acesso a linha de crédito de R$ 50 mil, disponibilizada pelo Supera RJ, a
CDL-VR realizou um encontro para que os empresários soubessem como fazer a solicitação.
A reunião aconteceu em 05/11 e estiveram presentes o secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Farah, os
presidentes da AgeRio, André Vila Verde, e da Codin (Companhia de Desenvolvimento
Industrial do Estado do Rio de Janeiro), Julio Cesar Andrade, além do prefeito Antônio
Francisco Neto e demais autoridades.

MAIS PRÓXIMO DO PODER PÚBLICO
Em outubro, diretores participaram da reunião da prefeitura, para apresentar o projeto da
troca da rede de água para comerciantes da Beira-Rio, no Retiro. A apresentação aconteceu
no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto, com a presença do presidente do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), Paulo Cesar de Souza, o PC, de secretários
municipais e gestores de autarquias.
O presidente Gilson de Castro se reuniu com o prefeito, Antônio Francisco Neto,
comerciantes e lideranças empresariais, para conhecer o projeto de revitalização da Rua 33,
na Vila Santa Cecília, em setembro. O projeto, segundo a prefeitura, visa proporcionar
acessibilidade, modernidade, segurança e respeito ao meio ambiente a partir de melhorias na
via pública, no paisagismo, no mobiliário urbano e nas calçadas.
Em maio, foi a vez de pensar também nos Microempreendedores Individuais (MEI’s) e
pequenas empresas, com a divulgação de linhas de créditosda AgeRio e com envolvimento da
CDL-VR. A entidade esteve presente na assinatura do convênio que trouxe o benefício para
Volta Redonda.
Liderados pelo presidente Gilson de Castro, diretores da CDL-VR se reuniram ainda em
diversas ocasiões com a prefeitura buscando meios para que o comércio continuasse aberto,
respeitando as medidas sanitárias, com funcionamento em horário normal. Os encontros
tiveram êxito e mostraram a luta da entidade para defender os interesses dos lojistas e a
manutenção de empregos, que, como exemplo dessa atuação, foi responsável por um
aumento de 60% das novas contratações, só no primeiro semestre de 2021.

FÓRUM DO COMÉRCIO
O presidente Gilson de Castro, acompanhado do vice, Leonardo Almeida, e do diretor da CDL
Jovem, Paulinho AP, participaram nos dias 28 e 29/09, do maior encontro do varejo do Brasil,
que aconteceu em Brasília. O V Fórum Nacional do Comércio, organizado pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) reuniu formadores de opinião, empresários,
dirigentes, políticos e especialistas do mercado para debater os desaﬁos e expectativas para
o setor no pós-pandemia.
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RETROSPECTIVA 2021
PRIMEIRO EMPREGO
Para dar mais oportunidades de emprego para jovens ingressantes no mercado de trabalho,
foi realizado o workshop “Jovem Protagonista”, parceria da CDL Jovem com a Coordenadoria
Municipal da Juventude. Foram apresentados temas como elaboração de currículo, postura
na entrevista, perﬁl desejado pelas empresas, entre outros, em 26/08.

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL
Foram realizados cursos focados na capacitação do comércio e seus colaboradores. Em
setembro, foi a vez do curso “Venda Mais pelo WhatsApp”, com Marcela Neiva, especialista
em Marketing e Vendas. A iniciativa teve como objetivo atualizar o setor sobre a mudança do
comportamento do consumidor, que passou a comprar mais pelas plataformas digitais, nos
últimos dois anos. Em 04 de novembro, foi realizada a palestra “Prepare-se para a Black
Friday e Vendas de Natal”, com a consultora Verônica de Lyra Maranhão. E, em 18 de
novembro, o workshop “Experiência do Cliente – Mude Seu Atendimento Agora”, também
com a Verônica.

INVESTIMENTO NA SEDE
A CDL-VR renovou o espaço para atendimento aos lojistas, associados e ao público em geral,
no andar térreo, com mais acessibilidade, no mês de julho. Na nova estrutura está
funcionando os setores de Atendimento ao Associado e também ao SPC (Serviço de Proteção
ao Crédito), além da emissão de Certiﬁcado Digital.

REFORÇO SEGURANÇA PÚBLICA
Em mais uma ação em prol dos interesses dos lojistas e população geral, o presidente Gilson
de Castro se reuniu com a comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, Andréia Campos, e
outras lideranças empresariais. A reunião teve como objetivo, discutir melhorias na
segurança pública.
Foi realizada a doação de pneus para a Delegacia de Volta Redonda, em parceria com a Aciap,
Sicomércio e Transportadora Excelsior.
Gilson também se reuniu com o novo secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique
Barbosa, para discutir novos projetos em conjunto, focados na conscientização de lojistas
para ajudar na segurança pública.

CDL ENCANTA
Para fomentar o setor gastronômico, a CDL de Volta Redonda, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Cultura, promoveu o projeto “CDL Encanta”, visando levar a magia do natal por
meio de canções típicas do mês de dezembro, percorrendo os principais corredores
comerciais da cidade, entre os dias 09 e 23 de dezembro, de quinta a domingo. As
apresentações foram do quarteto de cordas do Grupo Feeling, em bares, restaurantes e
cafeterias da cidade, além da Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e supermercados, nos
bairros Santo Agostinho, Aterrado e Jardim Belvedere.

NATAL FAMÍLIA
A campanha Natal Família aconteceu de 01/12 a 24/12 em lojas de diversos segmentos do
comércio de Volta Redonda. O sorteio foi dia 27/12 e premiou uma empresa associada
participante da campanha, e três consumidores. Foram sorteados um carro e uma moto zero
quilômetros, além de um notebook. Já as empresas concorreram a uma moto zero. Para
participar, o consumidor precisava somente fazer compras a partir de R$ 60,00 e cadastrar o
cupom que recebeu no site oﬁcial. A Transporte Generoso e o Sicoob foram os
patrocinadores da campanha.
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ESPAÇO CDL/ NATAL FAMÍLIA 2021

Divulgados ganhadores dos prêmios
da campanha Natal Família
Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda
(CDL-VR) realizou no dia 27/12/2021, na sua sede, o sorteio
dos prêmios da campanha Natal Família, que teve patrocínio
da Transporte Generoso e Sicoob. Foram sorteados um
carro e uma moto zero, além de um notebook, para o
consumidor; e entre os lojistas associados que participaram
da campanha, uma moto zero.
Puderam participar do sorteio, consumidores que
compraram a partir de R$ 60,00, e ganharam o cupom, que
precisou ser cadastrado no site natalfamília.com.br,
seguindo o regulamento. A campanha em 2021 foi realizada
de 1º a 24/12.
“Depois de um 2020 difícil, por conta das
restrições da pandemia da Covid-19, focamos em prestigiar
os consumidores com excelentes prêmios, porque, mesmo
diante das diﬁculdades, eles valorizaram o comércio local,
ajudando a manter essa rede de geração de emprego. É um
reconhecimento a todos que apoiam a nossa economia”,
aﬁrmou Gilson de Castro, presidente da CDL Volta
Redonda.
Segundo ele, o sorteio da moto entre os associados
participantes também foi um reconhecimento a esses
empreendedores que não desistiram mesmo frente aos
mais diversos obstáculos. “Pensamos na moto,
principalmente, por causa da inclusão mais forte do delivery,
por parte de lojistas, bares e restaurantes. A campanha foi
um sucesso e ajudou no fortalecimento das empresas
participantes e na economia da cidade”, acrescentou.

CONHEÇA OS GANHADORES DA
CAMPANHA NATAL FAMÍLIA
* Cláudio Marini, 01 carro 0km, cliente Loja É D+,
Retiro, Volta Redonda
* Keila Cristina, 01 moto 0km, cliente
Supermarket, Amaral Peixoto, Centro
* Jussara Biata de Paula, 01 notebook, cliente
Supermarket, Retiro
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A campanha Natal Família é considerada uma das
maiores do Sul do Estado, tendo tradição entre lojistas e
consumidores, com o objetivo de fortalecer o comércio, em
dezembro, principal mês em vendas por conta das festas de
ﬁm de ano, em especial, o Natal, com a troca de presentes
entre amigos e famílias, além da realização de Amigo Oculto.

FOTO: Divulgação

A

Sorteio foi realizado no Espaço CDL, no Aterrado, no dia 27/12, com a
presença do presidente Gilson de Castro

ESPAÇO CDL/ NATAL FAMÍLIA 2021

Loja É D+ foi a ganhadora da moto zero
A

FOTO: Divulgação

campanha Natal Família de 2021 trouxe uma
novidade, que foi o sorteio de uma moto zero entre os
lojistas associados participantes da ação. E, no sorteio,
realizado no dia 27/12, quem levou o prêmio foi a loja É D+,
do Retiro. A empresa sorteada foi a que estava no cupom do
consumidor que ganhou o carro zero, maior premiação
entre os clientes das lojas participantes. A gente conversou
com a diretora da É D+, Letícia Duarte Andrade, sobre a
premiação e por ter dado sorte para o cliente, Cláudio
Marini, ganhador do carro.
“Ficamos muito felizes em dar sorte para um dos
nossos clientes, que fez as compras numa das nossas lojas, e
ele também acabou nos dando sorte em ganhar a moto. Foi
uma grande satisfação”, comentou. Letícia, que elogiou a
campanha. Segundo ela, a ação incentiva os clientes a
realizarem as compras no comércio de Volta Redonda. “É
um excelente atrativo e sempre participamos da campanha”,
aﬁrmou.

FOTO: Divulgação

A rede É D+ existe há 30 anos e há 16 está em
Volta Redonda. A primeira loja foi aberta na Avenida Amaral
Peixoto no Centro e, dois anos depois, a segunda ﬁlial foi
inaugurada no bairro Retiro. Atualmente, a empresa
emprega 50 funcionários, nas duas unidades. “Mantemos as
duas lojas com uma boa aceitação e um bom relacionamento
com nossos clientes”, comentou.
A empresa ainda não trabalha com delivery, mas
pretende incluir o serviço para os clientes, visando ampliar o
atendimento. Para Letícia, a entidade tem desenvolvido um
importante papel no apoio aos lojistas, mas fez algumas
sugestões. “Poderiam divulgar mais os horários do comércio
em dezembro e também em datas comemorativas”, aﬁrmou.
A CDL Volta Redonda já divulga os horários, seguindo as
informações repassadas pelo Sindicato do Comércio
Varejista (Sicomércio-VR), mas vai buscar melhorar ainda
mais essas divulgações em suas redes sociais.

Letícia, da É D+, na CDL Volta Redonda

imagem meramente ilustrativa
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Consumidores sorteados falaram da
emoção de ganhar prêmios
A

emoção tomou conta dos ganhadores dos prêmios da campanha Natal Família. O resultado, divulgado no mesmo dia
do sorteio, 27/12, realizado na sede da CDL Volta Redonda, sempre causa surpresa aos sorteados, uma vez, que ter o cupom
retirado da urna, é sempre uma questão de sorte. Este ano, duas pessoas que compraram na Rede Supermarket e uma na Loja
É D+ levaram os prêmios, um notebook, uma moto e um caro zero, respectivamente. Os sorteados falaram da emoção ao
saberem da notícia de terem ganhado os prêmios. Conﬁra:

CLÁUDIO MARINI, ganhador do carro zero, lojas É D+
“Fiquei muito feliz pelo sorteio da CDL e por ter ganhado, comprando nas lojas É D+,
onde sou cliente há muitos anos e devo confessar com toda franqueza, que quando
eu sai da loja com todos os cupons, a primeira coisa que eu ﬁz quando cheguei em
casa foi cadastrá-los. E juro que eu pensei que pudesse estar sendo o sorteado do
prêmio e, para surpresa minha, e como conﬁrmação, no dia 27/12, dia do sorteio, eu
recebi uma mensagem da CDL, que eu tinha sido sorteado. Eu estava com a minha
família e eu comentei na hora, que eu tinha certeza que isso poderia acontecer e de
fato aconteceu. Fico muito feliz, quero aproveitar para agradecer a iniciativa da
CDL, que todo ﬁnal de ano, faz o Natal dos clientes e comerciantes se tornar ainda
mais emocionante. Quero agradecer a sorte de ter comprado na É D+ e ter sido um
dos sorteados. E estou acreditando que outros grandes sorteios ainda chegarão
para mim, com sorte grande, espero que tudo isso possa se repetir em breve. E mais
uma vez parabéns pela iniciativa da CDL, pelo belo trabalho que sempre primou essa
casa em prol dos consumidores e pelos interesses dos comerciantes”.

KEILA CRISTINA, ganhadora da moto, Supermarket
“Cadastrei os cupons em cima da hora, no último dia da campanha, 24/12, porque
ﬁquei pensando se realmente poderia ganhar, mas, disse, vou cadastrar, porque não
custa nada, e cadastrei. Confesso que quando me ligaram dizendo que eu tinha
ganhado, eu achei que fosse trote, mas quando me conﬁrmaram, achei que fosse uns
R$ 300,00, mas não a moto, e cheguei a ligar para a CDL para ter certeza de que
quem me ligou trabalhava lá mesmo. Eu passei por muitas diﬁculdades este ano, e
pensei, será mesmo? E na hora que eu tive a certeza que era eu mesma que tinha sido
sorteada com a moto, eu ﬁquei muito feliz, aí, já chamei a minha mãe, o meu ﬁlho.
Atualmente, eu sou balconista de farmácia, e vai ser ótimo para mim, ﬁnal de ano,
uma coisa maravilhosa. Vai em ajudar muito.”

JUSSARA DE PAULA, ganhadora do notebook, Supermarket
“Fiquei muito feliz de ganhar o notebook. Estou apaixonada. Não aguentei nem
chegar em casa para abrir a caixa. O computador é lindo. Muito obrigada! Vai me
ajudar demais no meu trabalho. Fiquei bastante emocionada. Agradeço a todos por
essa iniciativa da CDL.”
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NATAL/INOVAÇÃO COM CULTURA

FOTO: Carlos Caldeira

“CDL Encanta” levou magia do
natal a corredores gastronômicos

Lançamento foi na Vila Santa Cecília, um dos principais corredores gastronômicos de Volta Redonda

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura,
realizou em dezembro, um projeto inovador e pioneiro, para levar a magia do Natal aos principais centros gastronômicos e
comerciais da cidade por meio da música, o CDL Encanta. De 9 a 23/12, de quinta a domingo, os músicos do Grupo Feeling
emocionaram por onde passaram.
A ideia do projeto surgiu da necessidade de resgatar o espírito natalino e aquecer os corações de lojistas e
consumidores, criando um ambiente mais acolhedor, o primeiro Natal, após o início da vacinação contra a Covid-19. O “CDL
Encana” marcou presença na Vila Santa Cecília, Bela Vista, Avenida Amaral Peixoto, no Centro, São João, Monte Castelo, Santo
Agostinho, Aterrado e Jardim Belvedere.
“O Quarteto de Cordas foi um grande sucesso, atraindo os olhares e a atenção por onde passou, com as pessoas
captando cada momento, por meio de fotos e vídeos, que foram compartilhados nas redes sociais. O que mostrou que ﬁzemos
a escolha certa em oferecer mais positividade por meio da música, ajudando a gerar empregos e a promover a Cultura”, aﬁrmou
o diretor de Comunicação da CDL-VR, Rafael Mendes, que fez parte da equipe de produção.
Já o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, aﬁrmou que o projeto também teve uma excelente aceitação por parte
das empresas. “Realmente todos que viam as apresentações e muitas empresas também tiram fotos, ﬁlmaram e elogiaram a
iniciativa de resgatar o espírito natalino por meio da música, valorizando os artistas da cidade. Por onde, o quarteto passava,
era visível a alegria nas pessoas. Também foi a forma que encontramos para valorizar o setor de gastronomia que sofreu tanto
durante a pandemia”, comentou.
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NATAL/CDL ENCANTA

FOTO: Carlos Caldeira

Consumidores elogiaram as
apresentações do quarteto
de cordas

Rafael Mendes e Anderson Souza com os músicos do Quarteto de Cordas, formado por músicos do Grupo Feeling

PARCERIA COM SECRETARIA DE CULTURA AGREGOU AÇÕES NATALINAS
O projeto fez parte da programação do Natal da Cidadania, que deixou a cidade ainda mais iluminada, com ações
voltadas para o resgate da autoestima da população, atraindo mais consumidores para o município, de forma consciente e
respeitando as medidas sanitárias de combate à Covid-19.
A ideia do “CDL Encanta” surgiu pela preocupação da Câmara de Dirigentes Lojistas em apoiar, principalmente, o
setor de gastronomia, um dos mais afetados pela pandemia. A proposta era que as pessoas pudessem ir a esses
estabelecimentos, apreciar músicas natalinas e degustar pratos típicos do Natal.
Anderson de Souza, secretário de Cultura de Volta Redonda, destacou a importância dessa parceria para esse
resgate não só da economia, mas da autoestima da população e valorização do comércio local. “Volta Redonda voltou a ser
referência quando falamos de Natal, resgatando essa tradição, por meio da integração, união e participação de todos. A CDL
propôs esse projeto, que é o CDL Encanta, que, com certeza, também encantou pessoas de outras cidades, que estiveram em
dezembro em Volta Redonda, agregando ainda mais otimismo as nossas ações, que ﬁzeram Volta Redonda respirar esse clima
de Natal”, acrescentou.

NA CAPA

T-STEAK

BRACARENSE

O principal objetivo do “CDL Encanta”, que foi despertar o espírito natalino pelos principais corredores comerciais de Volta
Redonda, foi não só alcançado, como também elogiado por quem assistiu às apresentações. Conﬁra os depoimentos dos
consumidores:
Marta Oliveira
“Havia tempo que não via uma ação como essa aqui na cidade. Estamos precisando disso para lembrar o signiﬁcado do Natal.
Fiquei muito feliz de curtir esse momento aqui com a minha família. Foi muito bonito. Parabéns aos organizadores!”
Elvia Renna
“Pudemos apreciar esse momento mágico aqui no Brasador, sendo surpreendidos por essa bela apresentação, e ﬁcamos muito
emocionados. Eu acredito que o mundo precisa disso e parabenizo a CDL pela sensibilidade de perceber isso. Ano passado não
tivemos Natal e esse ano estamos conseguindo voltar à vida. Foi muito legal!”
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Empresas também aprovaram
iniciativa de levar música aos
centros gastronômicos
Nos restaurantes, cafeterias e bares, a receptividade
também foi surpreendente. Por onde passou o quarteto de
cordas, formado por músicos do grupo Feeling, foi recebido,
de portas abertas, com elogios dos gestores das empresas.
Conﬁra:

Restaurantes e Cafeterias

Patrícia Nascimento, gerente do Brasador
“Ficamos felizes de receber o quarteto aqui. Os clientes
gostaram muito e foi emocionante entrar nesse clima
natalino, depois de um ano tão complicado. Gostamos
muito! Como ouvi dos nossos colaboradores, aqueceu
nossos corações.”

Yasmin Martini, gerente do Mutirão
“Achei muito interessante, principalmente, pelo momento
que passamos depois de tantas perdas no ano e renovar a
esperança do pessoal é importante. A ação reforça o clima
natalino. Foi uma surpresa agradável para a gente.”

Cristian Magalhães, gerente do Antonieta Café
“Excelente iniciativa da CDL em propor esse ambiente
natalino tanto para os clientes como para nós. Espero que
inspire mais ações como essa que trazem essa emoção para
os cafés. Estão de parabéns!”

Philipe Reis, dono da Grandú
“Nem todo mundo tem a possibilidade de enfeitar a casa e
ver a cidade bem cuidada com a decoração foi ótimo. Esse é
o nosso primeiro Natal, que conseguimos trabalhar 100% e
precisamos demonstrar o carinho. São momentos como
esse, de música e celebração, que fazem as pessoas se
sentirem num clima natalino e reﬂetem positivamente
chamando atenção do público.”

Camila Aguiar, Cafeteria Cheirin Bão
“Muito legal esse projeto e receber o CDL Encanta foi uma
felicidade imensa, principalmente, numa época em que
precisamos desse carinho, até com os comerciantes que
passaram por muitas diﬁculdades. Foi uma linda
homenagem para todos quando os músicos entravam no
estabelecimento, os clientes gostaram muito. A cidade
também estava muito bem decorada, foi tudo muito bonito.”
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Conﬁra alguns momentos do
CDL Encanta em Volta Redonda

Fabiola Reis, subgerente do Relicário Bistrô
“Bem legal essa iniciativa, ainda mais no momento que
temos enfrentado. É um acalento. Dá mais esperança após
dois anos sem ter comemorações, com a incerteza se teria
Natal ainda, mas ver a cidade bonita e ver a CDL-VR trazer
o quarteto, foi lindo.”

Matheus Pereira, gerente do Matos Restaurante
“Foi uma surpresa muito agradável! Os clientes adoraram.
Desde o início de dezembro os clientes estão no clima de
Natal e essa ação veio complementar isso. Muito legal. Todo
mundo gostou bastante.”

CALUMMA
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BELA VISTA

AMARAL PEIXOTO

BARÃO BOTECO

NATAL/CDL ENCANTA

A magia em
forma de música

COLINA

ZEN COZINHA ORIENTAL

SIDER SHOPPING

ADEGA DO PORTUGA

SUPERMARKET

TONY MONTANA
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CANÁRIO LANCHES

PAULO DO PEIXE

BRAMIL

EMPÓRIO - BELVEDERE

JAMBALAIA

PARRILLA

SHOPPING PARK SUL

DEDO DE PROSA
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ESPAÇO VAREJO

Até mesmo a ﬁla do caixa pode trazer insights
valiosos para o varejo
* Por Ricardo Fiovaranti

É

uma situação que poucos consumidores gostam
de enfrentar: as ﬁlas no caixa. Esperar vários minutos em
pé, com o carrinho ou as compras em mãos, realmente não
é o programa que as pessoas imaginam quando resolvem ir
a uma loja. Mas por mais que seja uma situação que os
gestores tentem evitar, a existência das ﬁlas também
proporciona insights valiosos para a análise de
desempenho do estabelecimento. Com as ferramentas
adequadas (como visão computacional e inteligência
artiﬁcial), é possível transformar essa situação em dados
mensuráveis que irão embasar as decisões futuras do
negócio. Mas o que essa situação pode oferecer ao
varejista? Conﬁra cinco exemplos:
1 – Tempo de espera na ﬁla
O indicador mais básico é justamente o tempo de espera
que o consumidor encara nas ﬁlas da loja. O ideal é que
esse tempo seja o mais breve possível para não o irritar
nem prejudicar a experiência que teve com a marca até
então. Entretanto, também é preciso salientar que o tempo
de espera no caixa pode estimular a compra por impulso –
aﬁnal, enquanto aguarda, o cliente pode se interessar por
mais itens. Independentemente da estratégia, o primeiro
passo é ter noção exata de quanto tempo as pessoas
passam aguardando no caixa.
2 – Horários de pico na loja
A partir da identiﬁcação das ﬁlas do caixa, também é
possível identiﬁcar os horários de maior movimentação do
estabelecimento. São as horas de pico, ou seja, aquelas que
precisam contar com maior atenção dos colaboradores e
gestores. Se as ﬁlas se formam sempre em determinado
horário, então evidentemente há maior ﬂuxo de visitantes
naquele período. Com esses dados, é possível adotar
medidas que potencializam as vendas nesses momentos de
maior movimentação.
3 – Gestão da equipe
Uma das principais medidas a serem adotadas quando há
ﬁla do caixa é melhorar a gestão dos colaboradores para
garantir força máxima da equipe de trabalho nessas
situações. Se há ﬁlas, é preciso ampliar o número de caixas
e/ou colocar proﬁssionais no apoio para auxiliar no que for
preciso. Mas isso só é possível quando o gestor consegue
visualizar os horários em que as ﬁlas se formam e o tempo
médio que elas demoram. A partir daí, ﬁca fácil deﬁnir as
escalas produtivas.

4 – Taxa de ocupação do estabelecimento
Quantas pessoas passam pelo estabelecimento e quantas
de fato andam por seus corredores são informações
estratégicas importantes porque ampliam a base para a
tomada de decisão dos gestores. A partir da ﬁla dos caixas,
é possível contar quantas pessoas a loja suporta sem
aglomerar (em tempos de covid-19) e, principalmente,
quantos consumidores deixam de ser visitantes e passam a
ser clientes. Com o relatório de vendas do dia, é possível
chegar até mesmo à taxa de conversão e perceber o que
funciona e o que precisa ser melhorado para atrair e
estimular as compras.
5 – Experiência do cliente com a empresa
Por ﬁm, as informações extraídas das ﬁlas do caixa podem,
ou melhor, devem ser utilizadas para potencializar a
experiência dos consumidores na loja. Quanto mais dados
os proﬁssionais têm em mãos, mais fácil é criar iniciativas
que promovam maior engajamento e relacionamento com
os clientes. O marketing pode, por exemplo, criar uma ﬁla
que estimule novas compras das pessoas a partir do
impulso ou da recomendação. Ou então vendedores
podem agilizar o atendimento de todos. Basta ter
disposição para ir atrás de todos esses dados.

*Ricardo Fiovaranti é CEO da FX Data Intelligence,
empresa especialista em visão computacional dirigida por
IA, fornecendo insights estratégicos para o varejo.
Fonte: Varejo S.A/16 de dezembro de 2021

Janeiro | Fevereiro 2022 | O LOJISTA | 21

COMÉRCIO & SERVIÇO

LL Odontologia é exemplo de empreende
O

empreendedorismo vem crescendo em todos os setores e não tem sido diferente na área da saúde. Muitos
proﬁssionais têm buscado ir além de praticar medicina, odontologia. Com a concorrência do mercado, principalmente, com as
plataformas digitais e a tecnologia, eles estão precisando inovar e investir mais em estrutura, marketing e qualiﬁcação do
atendimento. E, para isso, é preciso agregar conhecimento também em gestão, com domínio de administração, gerenciamento
de equipe e ampliação do público-alvo, agregando novos serviços. Em Volta Redonda, essa mudança na visão e atuação dos
proﬁssionais tem sido cada vez mais percebida.
Um exemplo desse novo jeito de empreender na saúde é da dentista Lessandra Lameira, que há 25 anos montou seu
consultório odontológico numa sala na Vila Mury, para atuar como cirurgiã dentista apenas. Hoje, ela é gestora na clínica LL
Odontologia, que mesmo com todos os desaﬁos enfrentados em 2020, foi para um espaço mais amplo, no Retiro. A nova sede
possui estrutura diferenciada, oferecendo serviços em todas as áreas da odontologia, com vários colaboradores especialistas,
proporcionando aos pacientes, segurança, conforto e tecnologia de ponta para um diagnóstico mais preciso, além de gerar
empregos.
O LOJISTA conversou com ela para conhecer mais dessa história de sucesso que pode ser uma grande inspiração.
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dorismo mesmo em tempos de pandemia
O LOJISTA: Como você analisa o desaﬁo de ter que ser
empresária, além de dentista, acumulando a função de
gerenciar a clínica?
Lessandra Lameira: Realmente é desaﬁador, porque
precisamos estar sempre criando diferenciais para melhorar
o atendimento e investimentos constantes na estrutura, no
marketing e na capacitação da equipe para que nossos
pacientes sejam recebidos em um ambiente humanizado de
grande acolhimento.

Lessandra: Para 2022, a LL Odontologia promete uma
inovação importante que é a criação de um programa de
prevenção que possa realmente mudar os hábitos e,
consequentemente, a saúde bucal de nossos pacientes.
O LOJISTA: Na sua visão, qual a importância da CDL-VR para
você como empresária na área odontológica?
Lessandra: A CDL-VR desempenha uma função
fundamental que é a de prestar serviços essenciais para o
desenvolvimento da empresa e de toda a equipe.

Foto: Divulgação

O LOJISTA: Quais foram os principais desaﬁos de 2021?
Lessandra: Continuar acreditando e investindo na empresa,
mesmo em meio a uma crise econômica. Tudo se torna
possível quando se tem um propósito.
O LOJISTA: Como se diferenciar, tendo tanta concorrência
de clínicas em Volta Redonda?
Lessandra: Principalmente na estrutura, fazendo melhorias
constantes em tecnologia e capacitando toda a equipe para
um atendimento de excelência e, principalmente, segurança
para nossos pacientes.
O LOJISTA: De que forma as redes sociais foram
importantes para o seu negócio?
Lessandra: Por meio das redes sociais, conseguimos levar
informação e educação em saúde, mostrando também um
pouco do nosso dia a dia nas dependências da clínica.
Os pacientes interagem bastante, curtindo e dando
depoimentos sobre suas experiências e o atendimento.
O LOJISTA: Qual é a expectativa para o seu setor para
2022?
Lessandra: A expectativa é de um crescimento constante,
uma vez que a Odontologia é uma atividade de extrema
importância na promoção de saúde, autoestima e na
qualidade de vida das pessoas.

Lessandra Lameira

O LOJISTA: E os planos para o futuro da empresa? Quais
são?
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DICAS DE VENDAS/ PÓS FESTAS DE FIM DE ANO

Quatro dicas infalíveis para atrair
e ﬁdelizar clientes

A

agitação das festas de ﬁm de ano passou e, agora, é preciso pensar em como ﬁdelizar clientes que realizaram
compras e que a loja aproveitou para criar um banco de dados, com o whatsapp e traçar estratégias de marketings que possam
fazê-lo voltar. Para que as empresas consigam sobreviver no mercado e se destacar da concorrência, o cliente deve ser
prioridade.
No levantamento realizado pelo Sebrae sobre as principais diﬁculdades enfrentadas pelas empresas no primeiro ano de
atividade, a falta de clientes ﬁcou em primeiro lugar, afetando 29% dos negócios. Pensando O Portal E-commerce Brasil
divulgou uma reportagem sobre dicas infalíveis para atrair e ﬁdelizar mais consumidores. Conﬁra:
1. Entenda seu consumidor e dê voz a ele

3. Manter-se em constante mudança

Para agradar o consumidor, é importante entender quais
expectativas ele tem e entender os processos pelos quais ele
passa até chegar a sua tomada de decisão. Conhecê-lo
também é fundamental para determinar as estratégias de
marketing do seu negócio. Realize comitês, tanto para a área
executiva, como para funcionários e clientes. Assim, você,
tem contato direto com as opiniões e sugestões que o
consumidor tem para oferecer.

É importante reconhecer o que foi alcançado pelo
e-commerce em termos de atendimento ao cliente, mas isso
não signiﬁca que você deva contentar-se com o que foi feito
e estagnar-se num modelo único. Arriscar algo novo, muitas
vezes, traz resultados positivos surpreendentes. Esteja
sempre atualizado às novidades de mercado, avaliando o
que vale a pena ser incorporado ao seu modelo de negócio.
No contexto atual, é preciso manter-se sempre em
movimento para não ser pego desprevenido por um
concorrente novo na praça.

2. Entregue qualidade e não produtos
Quando o consumidor busca uma empresa, ele não está
interessado apenas em comprar o produto, ele quer
comprar um valor. Por exemplo, um cliente que,
frequentemente, tem dor nas costas por conta de um
colchão ruim e que decide adquirir um novo modelo não irá
buscar apenas um colchão, mas conforto, uma noite
tranquila de sono e alívio da dor, então, é isso que você deve
vender. Os clientes têm valores diferentes conforme o
contexto em que se encontram, alinhe os valores da sua
empresa com os valores de cada um deles.

4. Aposte em treinamento e desenvolvimento
No mundo atual, o cliente tem, à sua disposição, uma
inﬁnidade
de
produtos
muito
semelhantes.
Frequentemente, o que acaba fazendo a diferença e
inﬂuenciando a escolha do consumidor é a qualidade do
atendimento recebido. Assim, é preciso compor uma equipe
disposta e preparada para lidar com diferentes clientes.
Nesse contexto, investir em treinamento é fundamental, já
que o comportamento dos atendentes forma a primeira
impressão que o cliente tem.
Fonte: Portal E-commerce Brasil
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Para todas as idades: desaﬁos
e mudanças nas compras onlines

O

*Por Felipe Gomes

fato de a pandemia ter mudado as práticas de consumo de todo o mercado não é novidade. O cenário caminha para
o ﬁnal da pandemia, ou ao menos um ambiente mais controlado, visto que a vacinação está avançada e as medidas restritivas
passam por um momento de ﬂexibilização. Como legado, a Covid-19 deixa uma mudança cultural no comportamento dos
consumidores.
No primeiro semestre deste ano, o crescimento do e-commerce no Brasil se superou, chegando à cifra dos R$ 53 bilhões,
de acordo com a Ebit|Nielsen. As compras onlines são uma via de mão dupla. Ao passo que é necessário criar a cultura das
compras virtuais numa diversidade maior de público e tipo de produto, as empresas também precisam se adaptar e colocar em
prática plataformas funcionais e ágeis para atender à alta demanda. Aliás, um dos fatores da usabilidade é a ampliação do
público consumidor – assim, nos últimos quase dois anos, quem antes não tinha esse hábito passou a ter.
Os ‘nativos digitais’ já viviam nesse contexto, mas pessoas de outras faixas etárias, que estavam acostumadas com o
ponto de venda físico, o pagamento em dinheiro, tiveram que se adaptar. A oferta na gama de entrega também cresceu. No
lado das empresas, algumas categorias, como farmácia e petshop, já tinham sua parcela de adeptos, mas o segmento de
calçados e roupas não era tão difundido, assim como o setor de compras de supermercado.
Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), os
segmentos de alimentação por delivery e compras de supermercado pela internet foram as categorias com maior crescimento
no número de consumidores em relação a 2019 e 2020. O food service passou de 30% para 55%, ao passo que as vendas de
supermercado foram de 9% para 30%.

Vi alguns dados indicando que o percentual de consumidores com mais de 45 anos aumentou 27% de 2019 para cá – o
que é esperado, já que o comércio ﬁcou fechado ou com horário reduzido por muito tempo, e é sabido que pessoas idosas têm
mais risco perante o coronavírus. É o crescimento de um terço desse público com mais de 45 anos, que geralmente tem menos
intimidade com as compras virtuais.
Quando se fala em público mais velho, e com menos prática no e-commerce, uma categoria que se tornava um desaﬁo era
a de supermercados. Pense: tem outra pessoa escolhendo as frutas que você vai comer; avaliar se estão maduras ou não, nessa
mudança de paradigma pode acontecer o choque de gerações. No entanto, essa fatia de mercado cresceu e deve se manter em
crescimento no futuro.
Mesmo em um cenário de ﬁm da pandemia, as entregas vão se manter aquecidas. As pessoas, seja qual for a faixa etária
delas, se acostumaram a ter todo tipo de produto e serviço entregue em pouco tempo. A praticidade e a comodidade são
alguns pequenos grandes luxos que irão permanecer. O foco estará voltado para a qualidade de vida, as pessoas vão querer
aproveitar melhor o tempo e vão se preocupar menos se a dispensa em casa está cheia ou se falta algum produto, porque, se
faltar, os produtos poderão ser entregues em minutos.

*Felipe Gomes é Global Experience Head & Partner da Corebiz. Artigo publicado na revista Varejo S.A 27 de dezembro de 2021
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ECONOMIA/ VENDAS FIM DE ANO

Callezare aproveitou ﬁm de ano e
verão para lançar nova coleção

A

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

proveitando o clima da principal data comercial do
ano e também a chegada do Verão, estação que movimenta
ainda mais o segmento de vestuário, a Callezare Luxury
Concept lançou uma nova coleção, a “Alto Verão 2022”, que
abriu a temporada de vendas, trazendo cores vibrantes e
bem coloridas, marcando a tendência para o início do ano, já
movimentando o mês de dezembro de olho nas vendas para
Natal e Ano Novo. É o que aﬁrma a empresária Vanessa
Pummer, que é CEO da loja, juntamente com a sócia Sheila
Vieira.

Loja ﬁca no Shopping Belvedere

Nova coleção trouxe tendências para o Verão

FOTO: Divulgação

A empresa foi fundada no início da pandemia, o que
marca a visão empreendedora e ousada das empresárias,
enxergando um meio de investir num período complicado
para a economia. Hoje, a empresa está localizada no
Shopping Belvedere, onde tem a fábrica para desenvolver as
peças exclusivas. As sócias fazem uma projeção exponencial
de aumento nas vendas, já que o mercado feminino, segundo
elas, sempre busca algo diferenciado, que é o conceito
empresarial central da Callezare.

Desﬁle marcou lançamento da nova coleção
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De acordo com elas, o Natal e o Verão se tornaram
alternativas de vendas, criando um período perfeito para
atrair clientes com novidades. “Essa época é muito boa para
todo o comércio e para nós não é diferente. Desenvolvemos
essa nova coleção toda em seda, com modelos e estampas
personalizadas, que é o que sabemos que nosso público se
interessa. Fizemos esse ano o lançamento da segunda
coleção, organizando um desﬁle”, aﬁrma Vanessa.
Pensando já nos passos futuros, Sheila mostra que
o trabalho não pára e, mesmo com o lançamento recente,
2022 traz mais novidades. “Já em janeiro começaremos o
desenvolvimento da nossa próxima coleção com previsão de
lançamento em setembro de 2022 para o verão de 2023. É
essencial um planejamento bem feito e com antecedência
para termos sucesso”, disse.
Falando em sucesso, ele só é possível com a
interação com o público. Para isso, as redes sociais são
ferramentas perfeitas. “Gostamos que o próprio cliente
divulgue nossa marca, além dos meios tradicionais de
veiculação. Vendas pelo whatsapp também são mais
personalizadas e isso tem sido o nosso diferencial. As mídias
digitais como o Instagram, por exemplo, ajudam muito na
divulgação também”, ﬁnalizou.

ECONOMIA/ VENDAS FINAL DE ANO

Estratégias para atrair clientes ajudaram
a aumentar vendas na Camila Cotta
A

É uma marca da CDL de apoio para o lojista e que traz
credibilidade e conﬁabilidade. Todo ano participamos.
Aliado a isso, fazemos nosso sorteio também, que é mais
segmentado e conseguimos prestigiar nossos clientes, que
nos apoiam durante todo o ano. Sorteamos kits feminino e
masculino, além de um vale-compra de 500 reais”, falou o
empresário.
FOTO: Divulgação

qui em Volta Redonda, os lojistas se prepararam
bem e colheram bons frutos para as vendas de ﬁm de ano.
Exemplo disso é a Camila Cotta Showroom. A empresa, que
foi fundada em 2016, é gerida pelos empresários Domingos
Costa e sua esposa, que dá nome à marca, Camila Cotta. Os
dois começaram com uma sala, um pequeno escritório, e
hoje tem duas lojas, uma no Aterrado e outra na Vila Santa
Cecília, além de uma forte atuação no ambiente digital. Para
eles, dezembro foi um mês de ótimas vendas.
“Tivemos um atendimento que foi muito voltado
para presentes de Natal, Amigo Oculto e também para o
Réveillon. Temos peças para um público bastante
abrangente, então, conseguimos alcançar uma gama de
clientes grande. Foi um período bem melhor que em 2020.
Algo que chamou atenção foi que as pessoas procuraram
caprichar mais em presentes para elas mesmas. Elas estão
valorizando mais o hoje e também buscando peças que
tragam memória afetiva e que mostrem um carinho maior,
na questão de presentes”, disse Camila.
A venda online sempre foi um diferencial para a
empresa, algo que se fortaleceu ainda mais em 2020 e 2021.
“Desde o início da loja, acreditamos no ambiente digital.
Temos delivery, vendemos online com atendimento
personalizado e fazemos entrega para outros estados, de
maneira rápida e segura. Durante a pandemia, foi algo que
facilitou o trabalho e ainda conseguimos potencializar,
orientando um atendimento dos motoboys da forma que
atendemos na loja. Foi algo que nos ajudou bastante nos
momentos mais críticos da pandemia, principalmente”,
aﬁrmou Domingos.

Empresária Camila Cotta comemora o aumento nas vendas de ﬁm de ano
Empresa está no mercado desde 2016 e vem crescendo com duas lojas em Volta Redonda

NATAL FAMÍLIA FOI UMA DAS AÇÕES
ADOTADAS EM DEZEMBRO
Parte do sucesso é creditada também às estratégias de
venda, principalmente em datas especiais como o Natal. A
empresa deles foi uma das que aderiram à campanha Natal
Família, que sorteou um notebook, além de um carro e uma
moto zero para os consumidores. “Todo conjunto de
marketing, como os banners com informações e a foto dos
prêmios, facilita muito para nós e chama a atenção dos
consumidores.

Segundo Camila, outro detalhe que eles planejam
todo ano é a valorização dos clientes, com brindes, ação
criada em conjunto com a agência de marketing que
trabalha com eles. “Nosso objetivo é de prestigiá-los
também. Todo mundo gosta de ser presenteado. Então,
desenvolvemos uma bolsa e uma nécessaire, com um design
exclusivo, que é dada como forma de agradecimento para
quem escolhe a nossa loja, a nossa marca, a cada compra que
fazem. Recebemos muitas mensagens de gratidão por isso. É
uma forma de carinho reciproco”, ﬁnalizou Camila.
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ECONOMIA/ VERÃO

Fit Sure tem alta expectativa para estação

Verão é uma das estações do ano que mais
provocam nas pessoas a vontade de estar em movimento,
cuidar do corpo, praticando exercícios físicos. Segundo
proﬁssionais do setor, a procura por uma atividade cresce
em torno de 30%. E não é só nesta época. De acordo com o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística), em
2019, 30,1% dos brasileiros praticaram o nível
recomendado de atividade física, enquanto esse percentual
foi de apenas 22,7% em 2013. E, em 2021, outros dados
apontam que o crescimento deve girar entre 15% a 20%. E
esse aumento na atividade física não vem beneﬁciando
apenas as academias ou estúdios. As lojas de produtos
ﬁtness também percebem uma maior procura por parte dos
clientes.
A Fit Sure, loja com gestão familiar, especializada
em roupas ﬁtness, conﬁrma essa tendência de crescimento
do setor. Os empresários, José da Silva e Jamily da Silva, pai
e ﬁlha, em 2005, enxergaram uma oportunidade no
segmento e desde então, com conceito e produtos
diferenciados e exclusivos, iniciaram a empresa que tem 16
anos de atuação no mercado. A escolha, segundo eles,
nasceu naturalmente diante da demanda que o segmento
apresentava. “Sempre me identiﬁquei com vendas e, de
repente, surgiu uma oportunidade no ramo ﬁtness. Então
fui me aprofundando e buscando trabalhar com marcas que
ﬁzessem diferença”, aﬁrmou a empreendedora.
Um dos segredos do sucesso, segundo ela, é a boa
segmentação do público e atendimento personalizado.
“Nosso ramo é de fato muito especíﬁco, nossos produtos
são focados em um público-alvo segmentado. Estamos
voltados para o ﬁtness e para as atividades e modalidades
que o envolvem. Atendemos desde crianças a idosos, de
forma personalizada, para suprir as expectativas de nossos
clientes. Nossa empresa tem o objetivo de estar sempre em
busca da excelência na prestação de nossos serviços e
produtos, inovando e se reinventando nesse mercado que
está em constante evolução”, disse.
Sobre o Verão, a empresária conﬁrma que
realmente traz mais movimentação e aumento nas vendas,
junto com as datas comemorativas. “O movimento se
mantém durante todo o ano, devido à conscientização da
importância da atividade física e de seus benefícios, mas no
ﬁm do ano, com a chegada da estação mais quente, existe
uma variação bem positiva, porque motiva as pessoas a se
cuidarem mais. Contamos também com as festas de ﬁm de
ano, como Natal e confraternizações que ajudam a
movimentar o mercado”, aﬁrmou José da Silva.
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Jamily e José Silva

Além disso, há uma maior mobilização e
valorização da vida saudável com tudo o que vem
acontecendo durante a pandemia. “Com a chegada da
pandemia, acendeu um alerta na população para a
importância da atividade física para a saúde e do impacto
dela para o aumento na qualidade de vida. Essa
conscientização fez com que houvesse mais procura em
roupas e equipamentos do mercado ﬁtness”, avaliou.
As plataformas digitais também se tornam aliadas
para que os clientes conheçam a loja, comprem os produtos
e interajam com a empresa. “As redes sociais nos fornecem
uma forma de aproximação com o cliente, porque são uma
ferramenta que nos permite expor nossos produtos e
serviços, nos dando oportunidade de atendê-lo e suprir suas
necessidades. Hoje o mundo é digital, nossas divulgações
funcionam como uma vitrine virtual, e trazem um retorno
quase que imediato na relação cliente-empresa. As redes
sociais de uma forma geral trouxeram mais praticidade ao
cliente, e, consequentemente, aumentou o interesse de
adquirir nossos produtos”, completou o empresário.

GIRO NAS NOTÍCIAS

UNIMED Volta Redonda é reconhecida e
premiada por instituições cooperativas
A

Unimed Volta Redonda participou da “1º Conferência Rio Mais Coop de Empreendedorismo Cooperativo”,
promovidA pelo sistema OCB/RJ e recebeu três prêmios “10 + Coop”, em diferentes categorias. Em âmbito estadual, ﬁcou em
1º lugar nas categorias Gestão e Governança, e em 2º lugar na categoria Faturamento. A gerente Executiva de Operações,
Andréia Resende, e o gerente de Provimento em Saúde, Rodrigo Moura, representaram a Singular no evento.
Outra premiação recebida pela Unimed em nível nacional. No prêmio “SomosCoop Excelência em Gestão 2021”,
promovido pela OCB, a Cooperativa foi faixa ouro na categoria “Compromisso com a Excelência”. Acompanharam a
transmissão da cerimônia, o vice-presidente da Singular, Vitório Moscon Puntel; o superintendente de Controladoria,
Augusto Cesar Kronig; a gerente de Governança e Qualidade, Camila Polônio; a gerente Executiva de Operações, Andreia
Resende; e o analista de Gestão de Riscos, Lucas Ferreira.

“Temos muito orgulho em aﬁrmar que ao longo de nossa história, sobretudo nos últimos 20 anos, ﬁzemos um
trabalho dedicado e voltado para as pessoas. Perseguimos o desenvolvimento das pessoas, a construção de competência, a
formação de um time de alta performance e a criação de um ambiente de muita cooperação. Esse reconhecimento é resultado
de um compromisso com o cooperado, colaborador e cliente. Acreditamos que podemos servir às pessoas cada vez melhor e
esse é o nosso combustível. Obrigado a todos os funcionários, cooperados e clientes por acreditarem e conﬁarem na Unimed
Volta Redonda”, disse o presidente da Cooperativa, Luiz Paulo Tostes Coimbra.
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COLUNA SAÚDE EM DIA/ CUIDADOS NO VERÃO

Entenda como aproveitar a estação mais
quente do ano sem descuidar da saúde
A

estação mais quente do ano chegou e com ela, calor e muita diversão, mas os cuidados básicos com a saúde não
podem tirar férias! A exposição excessiva ao sol pode trazer alguns prejuízos à saúde. Por isso, conﬁra algumas dicas para
curtir o Verão com responsabilidade e cuidado.

· Hidratação
Diariamente nosso corpo precisa de cerca de dois litros de água, mas no calor intenso é preciso aumentar a
ingestão de líquidos. Mantenha-se bem hidratado!

· Evite o consumo de bebidas alcoólicas
Cuidado com o excesso de álcool. Além da ressaca, beber sem moderação estimula a transpiração e aumenta
a vontade de fazer xixi, o que pode causar desidratação.

· Protetor solar
Deve ser usado diariamente. No dia a dia, opte por produtos com Fator de Proteção Solar (FPS) de no mínimo
15, a cada quatro horas. Já na praia, o mínimo deve ser o FPS 30, sendo reaplicado a cada duas horas,
principalmente, após contato com a água. O ideal é passar o produto pelo menos 30 minutos antes da
exposição ao sol.
Lembrando que roupas com fotoproteção são aliadas importantes para diminuir a exposição aos raios
solares. Proteja-se com óculos de sol, chapéus ou bonés e evite horários de sol entre 11 e 15 horas.

· Dieta
Preﬁra alimentos saudáveis e leves. Aumente a ingestão de frutas, verduras e vegetais. Tome cuidado com os
perecíveis expostos ao calor, comidas gordurosas e com a alimentação fora de casa.

· Calendário de vacinação
Para prevenir doenças típicas do verão, mantenha o calendário de vacinação atualizado. Vai viajar? Pesquise
sobre doenças endêmicas – aquelas típicas de determinadas regiões – e reforce as vacinas de adultos e
crianças. Programe-se com antecedência. Algumas vacinas precisam ser tomadas com intervalo entre 10 e
30 dias antes da viagem.

Atendimento Online
Em caso de necessidade de atendimento médico para qualquer sintoma, o Hospital Unimed Volta Redonda disponibiliza o
Atendimento Online. Com ele, é possível ser atendido de qualquer cidade e de onde estiver, pelo celular, tablet ou
computador. Basta ter câmera e microfone.
Depois da consulta, o proﬁssional pode enviar pedido de exames, receita médica e atestado. O Atendimento Online funciona
todos os dias das 08h às 19h45 para clientes Unimed, particular e outros convênios.
Enviei uma mensagem no WhatsApp: 24 99255-7556 e siga as instruções.
Fonte: Unimed Volta Redonda
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