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 Pensando nisso, a CDL Jovem idealizou dois 
projetos que vão ser lançados em breve e que buscam dar 
esse suporte aos nossos associados e também para 
empresas e pessoas físicas que desejam aprimorar seus 
conteúdos digitais. Criamos um estúdio de mídia para 
gravações de vídeo e áudio, como podcast, e vídeos para 
redes sociais. O novo espaço vai receber o nome de Studio 
CDL, todo novinho e moderno. Também vai ser usado para 
a gravação de podcasts da própria CDL, com conteúdos 
exclusivos voltados para o comércio, serviço, gastronomia, 
lazer e cultura, além de sempre trazer histórias de 
empreendedorismo de sucesso. Fiquem ligados na nossa 
rede social, que vamos contar tudo.
 
 A edição da Revista O Lojista também está cheia 
de notícias que mostram quem faz a nossa economia girar, 
com dicas, além de informações sobre mudanças tributárias 
e artigos sobre tecnologia e saúde, incluindo os nossos 
serviços.
 Aproveito para dar os parabéns para todas 
trabalhadoras do comércio, empreendedoras pelo Mês da 
Mulher, profissionais que ajudam a construir um país 
melhor. Que março seja um mês de prosperidade e bons 
negócios para todos!

Nossa economia avança
com mais otimismo para
os próximos meses

C

PALAVRA DO PRESIDENTE

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!

 hegamos ao terceiro mês do ano, com uma 
melhora da economia, mais investimentos pelo setor 
privado e de olho em anúncios de outros pela iniciativa 
pública, que trazem um otimismo para os próximos meses 
do ano. Temos visto novas empresas abrindo em Volta 
Redonda e gerando empregos, que são revertidos em mais 
poder econômico. 
 O anúncio do Governo Federal, liberando dinheiro 
que está esquecido em contas ou valores que deixaram de 
ser devolvidos por instituições financeiras, como saldos de 
investimentos, por exemplo, INSS, entre outros. A liberação 
desses valores a partir do segundo semestre deve trazer 
uma boa injeção para a economia. Além disso, este ano, 
apenas um feriado deve ser emendado, mantendo mais as 
pessoas na cidade, o que aumenta o consumo local.
 Com o avanço da vacinação, as famílias também 
estão se sentindo mais seguras para sair e consumir em 
todos os setores, levando mais esperança e otimismo para 
as empresas, que voltam a ter mais confiança na economia, 
voltando a investir e a abrir novos postos de trabalho. 
 Diante desse cenário mais positivo, nós da CDL 
Volta Redonda também estamos trabalhando cada vez mais 
para melhorar nosso atendimento e oferecer novas 
ferramentas que possam ajudar lojistas e prestadores de 
serviços a utilizarem as plataformas digitais como um meio 
de comunicação mais eficiente.
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NOTÍCIAS/CDL VOLTA REDONDA

Diretora da CDL Jovem marcou presença
em evento de tecnologia em Vitória (ES)

  diretora de Capacitação da CDL Jovem da CDL Volta Redonda, Maria Marques, participou no dia17/02, em 
Vitória (ES), do Inova on the Road. O encontro teve como objetivo conectar lojistas a soluções do varejo digital. Foram 
realizadas palestras, debates e Rodadas de Oportunidades. O evento é itinerante e faz parte do projeto Inova Varejo, uma 
plataforma desenvolvida pela CDL Jovem Nacional, visando facilitar o acesso de empresários a recursos digitais de gestão e 
operação de negócios.
 “É muito bom participar desses eventos, porque abrimos nossa mente, como empresários, e também podemos pensar 
ideias para trazer para as empresas da nossa cidade. O mundo digital muda rapidamente é importante estarmos atualizados 
sobre novas ferramentas, conteúdos e soluções digitais”, afirmou Maria.
 Segundo o diretor da CDL Jovem Vitória Márcio 
Merçoni, responsável pela organização do evento no Espírito 
Santo, a ideia do projeto é tratar o tema da inovação de forma 
descomplicada e desburocratizada.
 “Tivemos palestras, debates, dinâmicas e as chamadas 
Rodadas de Oportunidades, para conectar grandes 
empresários varejistas a empresas que entendem de inovação 
e transformação. Os varejistas puderam compartilhar os seus 
maiores gargalos e os fornecedores apresentaram suas 
propostas, ideias e soluções”, explicou Merçoni.
 O líder nacional do projeto Inova Varejo, Matheus 
Mascena, destacou que o Inova on the Road tem fomentado 
negócios e facilitado parcerias de maneira mais efetiva. A diretora da CDL Jovem, Maria Marques (ao centro), durante o evento em Vitória
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  CDL Volta Redonda prepara uma grande novidade para as empresas da região. Será lançado em breve, um estúdio 
novinho para gravações de conteúdos digitais. O novo espaço, idealizado pela CDL Jovem, com apoio da Diretoria Executiva, 
foi planejado para atender também associados, de olho nesse novo meio de se comunicar que são as redes sociais e outras 
plataformas no mundo digital. O objetivo é oferecer um serviço de qualidade, com um custo baixo, diferenciado do mercado.  
 
 A nova sala vai contar com isolamento acústico, equipamentos para fazer transmissões ao vivo, as chamadas lives, 
que ganharam destaque nesses mais de dois anos de pandemia, além de conteúdo gravado e fotos. Os cenários vão contar 
com fundos neutros e chroma key, dando mais opções para edição, com a inclusão de logomarca e produtos.  

 O presidente da CDL Volta Redonda, Gilson de Castro destacou que com a internet se tornando um amplo mercado 
para vendas, foi necessário que a instituição também pensasse em ferramentas que pudessem contribuir para que, 
principalmente, empreendedores individuais, micro e pequenas empresas tivessem um espaço para produzir seus conteúdos.

  “Quando a CDL Jovem nos trouxe essa ideia, não pensamos duas vezes, em colocá-la em prática. A nossa sala de 
audiovisual está sendo finalizada e, em breve, vamos poder ajudar o setor a desenvolver conteúdos de qualidade, para deixar 
suas plataformas digitais ainda mais atrativas e atuais”, afirmou.

ESPAÇO CDL JOVEM/NOVIDADES
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Empresas vão ter um estúdio para gravação
de conteúdo digitais



ESPAÇO CDL JOVEM/NOVIDADES
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 egundo o presidente da CDL Jovem, Leandro Noel, o Studio CDL vai possibilitar um investimento de baixo custo por 
parte das empresas, uma vez, que o mercado de produção de áudio e vídeo tem preços que não são tão acessíveis para 
empresas de pequeno porte e até empreendedores individuais, além de prestadores de serviços. “Já tínhamos a ideia de 
produzir conteúdos para as redes sociais da CDL, principalmente podcast, mas quando começamos a fazer orçamentos, 
visamos como ficaria caro. Para ter uma ideia, uma única gravação não sairia por menos de R$ 5.000,00, e, com certeza, 
vamos poder oferecer esse serviço por muito menos, apenas para cobrir custos. Vai ser positivo para a CDL, que vai ter o 
próprio estúdio para gravar seus conteúdos e ainda beneficiar seus associados, com um custo bem abaixo do mercado, 
atendendo também as demais empresas, que vão poder produzir material para suas redes e seguidores, ainda com mais 
qualidade”, acrescentou.
 
 Leandro Noel, presidente da CDL Jove, explicou que o estúdio foi pensado justamente por conta das mudanças 
tecnológicas e também na forma de se comunicar com o cliente, que, agora, passou a ser muito mais digital, do que por outros 
canais de comunicação. 

 “Com toda essa mudança na parte digital durante a pandemia, a gente percebeu que muitos associados pela 
característica dos negócios deles, precisou investir no e-commerce e no delivery, necessitando gerar mais conteúdos para 
seus seguidores e clientes. Vimos que quem fez essa mudança teve bem mais sucesso e menos perdas durante a pandemia. 
Com base nisso, a gente da CDL Jovem começou a pensar como poderia levar conteúdo e informação para esse público, com 
foco em capacitá-lo para esse novo mercado e tivemos a ideia inicial de gravar podcast, e esbarramos nos custos, porque, ele 
precisa ter uma frequência, e se fossemos fazer isso contratando profissionais, equipamentos, realmente ficaria muito caro. 
Vimos que o melhor era investir no nosso próprio estúdio”, explicou.

  Noel agradeceu à Diretoria Executiva por não só acreditar na ideia como também aprovar o investimento 
da CDL no novo espaço. “A diretoria gostou da ideia, que nos deu total apoio, para que pudéssemos fazer. Acreditaram junto 
conosco e agora o projeto já está em fase final. Outra coisa legal é que o nosso postcast, da CDL, também vai ser gravado 
nessa sala também e o associado vai poder ver que pensamos em cada detalhe, buscando o melhor para atende-los”, 
comentou Noel.

  De acordo com ele, a ideia se fortaleceu, porque a CDL poderia não só ter seu próprio espaço para fazer 
as gravações dela, como ampliar esse serviço para os associados. “Se a gente tinha dificuldade, imagina, outras empresas de 
pequeno porte. Muitas nem têm esse domínio das ferramentas ou um espaço adequado para fazer fotos, vídeos e áudios, 
então, a gente pensou nessa sala, que iria atender às necessidades da CDL e também dos associados. E o projeto ganhou 
forma e saiu do papel. Vai ser muito produtivo para a CDL e também vai ajudar muito as empresas da região”, disse.

Novo espaço vai atender demanda do
mercado digital 



F2 Franquias Moto-Peças WS Motos:
oportunidade na pandemia para atender
motoboy e empresas

  om o crescimento do delivery nesse período de pandemia, aumentou também o número de motos em Volta 
Redonda e com ele a demanda por manutenção desse tipo de veículos. E foi aí que os empresários Frederico e Fabrício 
Almeida, de 51 e 50 anos, viram a oportunidade de começar um novo negócio. Pesquisaram o mercado e chegaram até a 
franquia paulista WS Motos, voltada para acessórios, manutenção, customização e peças para motos. Eles abriram a primeira 
loja, a F2 Franquias Moto-Peças, em meados de 2020, no bairro Voldac, e, logo depois, a filial no bairro Aterrado. A paixão 
dos irmãos por negócios vem de berço. 
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 FRANQUIA/SETOR AUTOMOTIVO

Frederico e Fabrício abriram duas lojas especializadas em motos
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 A empresa da família, a construtora Almeida & Filho, encerrou as atividades no ano passado, mas foram 63 anos de 
história, contribuindo para o crescimento de Volta Redonda.
“A gente queria investir em algo nosso, porque, acreditamos no potencial de crescimento de Volta Redonda e, mesmo não 
entendendo nada de moto, nem ando, vi no setor uma grande oportunidade, e, junto com meu irmão, resolvemos conhecer 
essa franquia e resolvemos trazê-la para a cidade, porque, hoje, o dia a dia do motoboy exige rapidez para manutenção, por 
conta das entregas”, comentou Frederico Almeida. 

 E a visão do empresário, que estudo o mercado, está mais do que certa. Para se ter uma ideia, nos últimos dez anos, 
a frota de motos cresceu mais de 31%. Em 2012, eram 16.883 veículos desse tipo, e, agora em 2022, são 22.184. Durante a 
pandemia, o aumento no número de motos emplacadas em Volta Redonda foi de quase 8%. Em 2019, eram 20.568. “É um 
mercado que não para de crescer, porque, o delivery veio para ficar, quem trabalha com entrega tem pressa para trabalhar, 
porque, ficar parado, é sinônimo de prejuízos. O motoboy ganha por taxa, dia ou hora trabalhando. E a nossa empresa tem 
qualidade e atendimento especializado, não só na venda de peças, como também, mecânica. A cada dia registramos um 
crescimento na procura por nossos serviços”, afirmou Fabrício.
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FRANQUIA/SETOR AUTOMOTIVO

Empresários querem ampliar atendimento
a empresas

 Os irmãos contaram também que têm focado cada vez mais nas empresas, que utilizam esse serviço, 
principalmente, com foco na revisão das motos que fazem entregas. “Fazemos um check list preventivo e orientando o que 
é preciso fazer de manutenção, para evitar imprevistos, que podem, inclusive, atrasar a entrega, e acarretar perdas para as 
empresas”, comentou Fabrício. 

 Segundo Frederico, quanto mais cuidada estiver a moto, em dia, além de mais segurança para o motoboy, melhor 
para a empresa que o contrata. “Hoje, o consumidor também exige uma entrega de qualidade e a chegada do produto na casa 
dele, dentro do prazo previsto, com a cordialidade de quem faz, porque, o motoboy é o final desse processo. Ele precisa ser 
impecável para que o consumidor tenha uma excelente experiência desde o primeiro contato para comprar até abrir o 
produto”, acrescentou Frederico.

 Os empresários comentaram também, conhecendo o mercado, também vêm trabalhando para conscientizar esses 
profissionais de delivery sobre a mudança no comportamento para atender cada vez melhor. “Batemos muito papo, tentamos 
entender a rotina deles, ouvi-los, e orientá-los enquanto aguardam a moto ficar pronta, para que eles possam entender a 
importância de ir além só de entregar o produto, da importância de andar numa velocidade que evite que o produto chegue 
danificado. Esse atendimento vai desde a apresentação dele, como se vestir, dirigir e cuidar do que transporta”, comentou.  
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Uma das lojas F2 Franquia Moto-Peças fica na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado
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TENDÊNCIAS E INOVAÇÃO

Varejo: consumidor quer entrega rápida
do produto

  pandemia colocou uma série de novos desafios ao varejo, principalmente, em relação ao comércio digital. E alguns 
desses desafios vieram para ficar. Mais do que vender, é necessário garantir a satisfação do consumidor, que deseja uma 
entrega rápida e eficiente, de preferência no mesmo dia. Atender a esse cliente cada vez mais exigente requer uma cadeia de 
suprimentos que funcione bem, em sintonia e com precisão como um relógio, desde a captação da matéria-prima para a 
elaboração do produto até a entrega final no endereço do consumidor ou na pronta-entrega na loja física.

 Quando essa cadeia de suprimentos – também chamada de supply chain – não funciona direito, toda o setor de 
varejo fica comprometido. Ou seja, toda essa logística precisa ser devidamente gerenciada pelo varejista para evitar perda de 
vendas. Para entender a importância da gestão do supply chain, o que acontece quando a pessoa deseja determinado 
produto e não encontra à disposição na loja física ou virtual? Simples: ela vai comprar em outro lugar, muitas vezes ao alcance 
de um clique na loja on-line da concorrência.

 O supply chain foi um dos temas principais da National Retail Federation (NRF), um dos mais prestigiados eventos 
anuais globais dedicados às tendências do varejo, em todo o mundo. Em sua 110ª edição, realizada em Nova Iorque (EUA) no 
mês de janeiro, o evento voltou a ser presencial e contou com a participação de representantes do varejo e de consultores 
de todo o mundo. Durante os dias do evento, foram debatidos temas como o varejo pós-pandemia, o metaverso em varejo, 
sustentabilidade e outros.

 “O supply chain ganha importância cada vez maior, pois ele é parte relevante para uma boa experiência de compra 
por parte do consumidor”, explica Natália Sperati, sócia de consultoria em Transformação de Negócios da EY para o setor de 
Varejo e Bens de Consumo. “O supply chain está ganhando protagonismo muito grande no varejo, pois a entrega eficiente é 
parte do valor de compra que o consumidor deseja”, diz Natália.

Opinião semelhante tem o sócio-líder de Operações em Supply Chain da EY para a América do Sul, Lucas Horta. “O perfil do 
consumidor está mudando rapidamente. Há novas exigências de customização, personificação e celeridade. Isso aumenta 
muito o nível de exigência do supply chain”, explica Horta, que ilustra a importância da cadeia de suprimentos para o 
processo como um todo, desde a logística para a elaboração do produto até a venda: “se o supply chain não for bom, o seu 
produto não vai estar na gôndola”, esclarece.

 Não à toa, um dos assuntos discutidos nos Estados Unidos foi o “quick commerce” – processo de entrega entre 15 
minutos e duas horas. O consumidor deseja que a sua encomenda seja entregue em um prazo cada vez menor, o que 
aumenta os desafios logísticos para o varejista. Afinal, não é fácil lidar com questões como falhas no abastecimento de 
matéria-prima, falta de entregadores e trânsito pesado nas cidades. Caso o varejista não consiga superar os desafios 
cotidianos, corre o risco de perder o cliente para a concorrência. “Isso torna o supply chain uma área cada vez mais 
estratégica do negócio”, explica Natália.

Fonte: Agência EY/Revista Varejo S.A

A
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O que o varejo pode esperar do novo
consumidor pós-pandemia?

 om avanços tecnológicos em curso, aliados a uma esperança de normalização pós-pandemia, 2022 começa apontar 
caminhos que remodelam o comportamento de um novo consumidor – nosso conhecimento sobre consumo – e, por 
consequência, o próprio varejo.

 No entanto, reside nessa evolução a oportunidade para varejistas reconstruírem seus serviços e criar um 
ecossistema de consumo atual para as novas gerações. Primordial nesse processo é a atenção aos anseios desses novos 
consumidores e, principalmente, a capacidade de digitalização e ao poder de criar lealdade para um comportamento mais 
sofisticado de consumo.

 Essa conclusão vem a partir de um recente estudo da Euromonitor International, no qual a empresa aponta as 
preferências desse novo consumidor e para onde varejistas e seus pares já direcionam esforços para tornarem-se relevantes 
para este público.

TRABALHANDO A LEALDADE

Cerca de 40% dos profissionais do varejo pesquisados já 
estão aprofundando a lealdade do cliente como uma 
iniciativa chave para o seu negócio. Isso porque os 
consumidores estão ficando mais “sofisticados”, e cria-se 
um espaço propício para marcas trabalharem essa 
lealdade por meio de melhores serviços.

Amazon é um dos melhores exemplos de um varejista 
que criou seu próprio ecossistema para manter 
consumidores comprando. Esta abordagem coloca os 
consumidores no centro de suas interações e cria 
vantagens para que surjam laços de lealdade entre a 
marca e seus clientes.

IMPULSIONANDO O “SOCIAL SHOPPING”

Outro exemplo de atenção a este novo comportamento de consumo, vem da chinesa TikTok. Com o aumento de seus 
usuários e sua permanência na plataforma, varejistas começaram a combinar conteúdo com desejos de compra dos usuários 
TikTok. O surgimento de uma abordagem “social shopping”, que impulsiona a ligação do varejo com uma nova geração de 
consumidores.

MODELOS PREDITIVOS DE GESTÃO

Outro ponto destacado é que as empresas devem abandonar modelos reativos de gestão. Daqui para frente, obterá sucesso 
aquelas empresas que mitigarem a gravidade de eventos indesejados com seus clientes – e até mesmo ameaças de segurança 
online – por meio de modelos preditivos, antecipando e ampliando suas ações de atendimento, relacionamento e segurança 
com base na análise de dados.

Fonte: Consumidor Moderno/Revista Varejo S.A
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MAIS CONVENIÊNCIA

Apesar de 42% dos consumidores pesquisados informarem que entregas em grandes centros urbanos são um desafio para 
empresas, o desejo pela agilidade nas entregas de última milha (aquelas em distâncias menores dentro das cidades) fez surgir 
ótimas soluções para varejistas. A norteamericana GoPuff é um bom exemplo. Fazendo a entrega de comidas bebidas e 
outros itens de consumo, ela construiu seu sucesso na entrega rápida. Espalhada em 900 cidades dos EUA, em novembro de 
2021 ela expandiu para o Reino Unido, onde atende 12 grandes centros urbanos.

Outra nesse caminho é a plataforma de entrega Rappi. A empresa colombiana anunciou no final de 2021 o lançamento de 
seu Rappi Turbo Fresh, um programa que oferece entrega de supermercado em menos de 10 minutos em centros urbanas.

Por outro lado, o estudo avalia que com o aumento das compras online e a sobrecarga dos e-commerce, os consumidores 
estão cada vez mais optando por pegar suas compras digitais. O motivo: descontos atrativos (até 20% em alguns casos) ou 
outras vantagens. A modalidade “click and collect” cresce não apenas para atender a essa demanda do consumidor por 
urgência na aquisição do produto e vantagens para uma nova compra, mas, para o próprio benefício dos varejistas, que 
eliminam entraves logísticos e diminuem investimentos em plataformas de entrega.

E-COMMERCE VERDE

Na esteira dessa evolução não há como desvencilhar consumo e cuidado com o meio ambiente. Para 65% dos consumidores 
pesquisados há uma preocupação com a mudança climática e de como as empresas estão trabalhando para mitigar esse 
impacto. Em 2021, a DHL já havia anunciado investimentos significativos para acelerar a eletrificação de sua frota de entrega 
de última milha e muitas outras empresas estão se mexendo para isso. No entanto, a transição para um e-commerce verde 
exigirá de marcas e varejistas ajustes estratégicos e investimentos, segundo o estudo.
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O QUE ESPERAR DO FUTURO DAS RELAÇÕES DE COMPRA ONLINE?

Consumidores mais exigentes partir de interações mais sofisticadas com a marca;
Experiências personalizadas e imersivas elevando a lealdade da próxima geração de consumidores;
Ecossistema digital como principal ferramenta de retenção destes novos clientes;
Empresas passando de estratégias reativas para preditivas, por meio da análise de dados.
Cinco tendências que devem remodelar o comércio online nos próximos anos, segundo a Euromonitor International

TENDÊNCIA Nº 1: PERSONALIZAÇÃO PREDITIVA

O conceito de lealdade está em fluxo. A noção do que significa ser leal e como essa lealdade é recompensada está evoluindo. 
Ao mesmo tempo, os consumidores são mais experientes digitalmente, levando a expectativas crescentes. Felizmente, há um 
maior volume e variedade de dados que as empresas podem usar não só para obter mais informações destes consumidores, 
mas também ser mais preditiva em seu modelo de negócio.

TENDÊNCIA Nº 2: ENTREGA EM MINUTOS

A evolução da entrega tem sido marcada por um desejo crescente dos consumidores por maior velocidade e conveniência. 
Com uma infinidade de start-ups surgindo para fornecer entregas ultrarrápidas em centros urbanos, muitos moradores da 
cidade em breve poderão esperar prazos de entrega entre 10-30 minutos em comidas e bebidas etc.

TENDÊNCIA Nº 3: E-COMMERCE VERDE

O e-commerce se transformou no principal canal de compras durante a pandemia. Ao mesmo tempo, isso levantou 
preocupações ambientais nos consumidores em meio à crescente urgência de debates sobre ações climáticas. Com as 
expectativas dos consumidores em rápida mudança e uma regulamentação mais rigorosa se aproximando, uma transição para 
o comércio eletrônico sustentável parece inevitável.

TENDÊNCIA Nº 4: COMPRE E RETIRE

Mais consumidores optarão pela retirada nas lojas. A tendência provavelmente será ainda mais acelerada à medida que 
varejistas e até, mesmo, operadores de food service oferecem descontos e outros incentivos para que os consumidores 
escolham a coleta em vez da entrega. Um esforço para reduzir custos dos varejistas também está por trás disso.

TENDÊNCIA Nº 5: UMA LOJA METAVERSO

As novas tecnologias para e-commerce têm o potencial de levar as compras online para um outro patamar. As novidades 
imersivas do metaverso poderão adicionar uma dimensão ainda maior daquelas que já presenciamos para uma experiência 
de compra.

Fonte: Consumidor Moderno/Revista Varejo S.A
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Volta Redonda registra saldo positivo na
geração de empregos em 2021

ECONOMIA/MERCADO DE TRABALHO

V
 olta Redonda se consolidou na geração de 
empregos no Sul Fluminense em 2021, se mantendo na 
liderança entre os municípios da região, e em8º lugar no 
Estado do Rio. Dados mais recentes do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados) mostram que 
Volta Redonda teve um saldo positivo de 3.327 novos 
trabalhadores contratados com carteira assinada em 2021. 

 A Indústria lidera o ranking de atividade 
econômica com maior geração de empregos no município, 
com saldo positivo de 1.414 (42,5%), Serviços em segundo 
lugar, com 1.031 (31%), seguido do Comércio com 817 
(24,5%).

 “Os números mostram uma forte reação de 
setores de serviços e comércio que foram duramente 
castigados durante a pandemia. A nossa expectativa é 
bastante positiva com a recuperação da atividade 
econômica no município”, afirmou o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

 De acordo com os dados em relação à faixa etária, 
os jovens de 18 a 24 anos correspondem a 82% dos 3.327 
novos postos de trabalho gerados no ano de 2021. Por 
sexo, observa-se que 52% do total correspondem ao sexo 
masculino, enquanto 48% correspondem ao sexo feminino.

 O resultado é fruto de um trabalho feito pela 
prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). A 
expectativa é que o ambiente de negócios cresça ainda 
mais com a aprovação da “Lei do Aço”, que garante 
incentivos fiscais a empresas da cadeia produtiva do 
material e a chegada do 5G no município.

CIDADE SE PREPARA 5G

 Em relação ao 5G, o município é um dos 
poucos na região que estão preparados para receber 
essa tecnologia de conexões ultrarrápidas de 
internet. A rede de quinta geração de telefonia móvel 
promete recursos que garantirão grandes mudanças 
no cotidiano das pessoas, ganhos na produtividade e 
agilidade logística das empresas.

 Com o 5G, por exemplo, as linhas de 
produção serão otimizadas, com melhor 
aproveitamento de tempo e sem desperdício de 
insumos. Tudo o que acontece na fábrica será 
atualizado em tempo real, podendo ser acessado de 
forma remota.  Equipes do desenvolvimento de 
novos produtos poderão inovar, projetar e testar 
protótipos através da realidade virtual – situação 
vista muita vezes em filmes. Na área da Saúde, 
cirurgias médicas poderão ser feitas a distância, com 
precisão. A previsão é que a nova tecnologia 
movimente cerca de R$ 50 bilhões em investimentos 
a partir do ano que vem em todo o país.

 “Estamos bastante esperançosos com a 
chegada do 5G, pois há uma infinidade de 
possibilidades de melhorias. Fomos o segundo 
município do estado a aprovar a lei que regulamenta 
a instalação das antenas 5G, à frente inclusive da 
capital. O 5G é 20 vezes mais rápido que a tecnologia 
atual, tem cobertura mais ampla e conexões mais 
estáveis. Com esta rede de quinta geração é como se 
alargássemos uma estrada onde será possível passar 
mais carros e de forma mais rápida. Quanto menor o 
comprimento de onda, maior a frequência e mais 
informação você propaga”, afirmou Sodré.
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ANA ALVES BARBOSA DE MIRANDA
Empresária, dona da loja Cristal Arte e Festa, há 21 anos

 Aos 53 anos, Ana Alves Barbosa de Miranda, mais conhecida como Ana Alves Cristal, casada e mãe, é 
um daqueles exemplos de mulher empreendedora, que ajudam a inspirar tantas outras, contribuindo para um 
mundo melhor, criando oportunidades, ensinando e defendendo os direitos de cada uma num mercado 
competitivo, e no mundo ainda machista, com números alarmantes de violência doméstica.  
 
 A jornada dela como comerciante começou depois dos 30 anos,  quando deixou de ser uma comerciária 
para ter o próprio negócio. Um caminho feito de desafios, fé, doação e muita solidariedade e ensinamento. O 
talento para os negócios vem da vontade de ser independente desde criança, junto com a sua vocação para 
ensinar, mesmo, ela afirmando que tem alma de comerciante. 
 
 Sua inspiração para ser tão guerreira? Ela responde: a mãe. Hoje, Ana é dona da loja Cristal Arte e Festa, 
que completou 21 anos agora em março, mas essa trajetória de sucesso passou por muitos desafios. E, neste 
mês especial da Mulher, a Revista O LOJISTA conta a história dessa grande empreendedora para motivar quem 
está em busca do próprio negócio. Acompanhe como foi essa jornada nas próximas páginas.
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Ana Alves Cristal: Inspiração em
empreendedorismo feminino

MATÉRIA DE CAPA/ ESPECIAL MÊS DA MULHER

A
  na Alves Cristal, como é conhecida, iniciou sua carreira como empresária, depois de trabalhar 33 anos no comércio. 
Foi funcionária das Lojas Americanas, onde, ela disse que aprendeu tudo sobre como organizar uma loja. Ela chegou também 
a ser promotora de vendas da Mesbla, sendo coordenadora, de Resende a Petrópolis. Depois, na Leader Magazine, onde, 
segundo ela, aprendeu a lidar com pessoas. Com bagagem e conhecimento suficientes para ir atrás do seu sonho, resolveu 
investir no próprio negócio.

 A comerciante chegou a cursar faculdade de Português e Inglês, mas não se identificou, e, aos poucos, foi traçando 
o que buscava para o futuro. E, hoje, ela é dona da Cristal Arte e Festa, empresa de gestão familiar, de sociedade com o filho 
Rodrigo e o marido, o Paulo. A escolha do nome da empresa? Uma homenagem a uma amiga que lhe deu um cristal, trazido 
de uma viagem. “Meu contador disse que eu poderia ter um nome fantasia. Estava ao telefone com ele e, por coincidência, 
com o cristal na mão. Olhei para ele e disse: Cristal”, disse, sorrindo, com a simplicidade que a tornou tão conhecida no 
mercado da gastronomia.

 “Eu cheguei a estudar, cursar a faculdade, era considerada CDF, de tanto que eu estudava, mas não era o que eu 
queria. Parei. Um dia encontrei uma professora e ela me perguntou: O que você vai ser. Eu já estava trabalhando no comércio 
e ela me disse que era carreira para quem não tinha uma profissão definida, que não me levaria a lugar algum. E aquilo me 
chateou, porque, sempre pensei diferente, sempre vi a profissão de comerciário como um dom e, mais tarde, percebi, que eu 
queria isso para minha vida, mas, queria ir além, ser dona do meu próprio negócio”, contou. 

 Atualmente, a empresa dela, que tem uma filial 
também em Barra Mansa, aberta em 2011, gera 
aproximadamente 40 empregos diretos, 24 deles só em 
Volta Redonda. Uma empresa praticamente feminina. 
Segundo a empresária, 80% das vagas são ocupadas por 
mulheres. Sem falar nos empregos indiretos ou informais, 
que são gerados pela formação nos diversos cursos que a 
Cristal oferece, incentivando o crescimento do 
Microempreendedor Individual. Ela conta que a cada dez 
anos, um o novo ciclo traz mudanças. Em 2011, nascia a 
filial de Barra Mansa, e, em 2022, a empresa mudou de 
lugar, para um prédio de três andares, também no Aterrado, 
mas na Rua Pedro Maria Neto. A antiga loja tem projeto de 
ser transformada num instituto de capacitação em 
gastronomia e artes. 
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Cristal tem nova sede, em prédio de
três andares, com sala de curso e em
breve terá uma escola de confeitaria

MATÉRIA DE CAPA/ ESPECIAL MÊS DA MULHER

A
 nova loja tem 1.080 metros quadrados e a de 
Barra Mansa, 320. Além de vender tudo que é preciso 
para bolos, doces e confeitaria em geral, e ainda 
artigos para decoração de festas e outros ambientes, 
inclusive para o comércio, com temas de datas 
importantes, a nova loja também trouxe novidades: 
tem um empório com diversos produtos vendidos a 
quilo. No prédio novo, ela também montou uma sala 
de cursos, com uma cozinha experimental. Para a 
antiga sede, com 153 metros quadrados, os planos são 
grandes: Uma Escola de Confeitaria, que será 
inaugurada em breve.

 Hoje, o que aprendeu nos anos de faculdade 
também ajuda num dos principais ramos que a Cristal atual: 
o de formação de profissionais voltados para gastronomia e 
artesanato, um braço educacional da loja, que veio junto 
com a empresa desde o início. Ao longo de mais de duas 
décadas eles já formaram mais de 40 mil profissionais, 
entre eles, conhecidos como Philipe Reis, Glaucya Mariote 
e Cris Carraro.  

 “Posso dizer que temos confeiteiros formados 
pela Cristal com nível de capital. Não é à toa que o Phillipe 
ganhou até prêmio”, contou a empresária, orgulhosa de ver 
os ex-alunos se destacando no cenário nacional.

 A primeira loja, aberta em março de 2001, 
funcionava na Rua Luiz Alves Pereira, no Aterrado, com 24 
metros quadrados. Depois, ela alugou outro imóvel, na 
mesma rua, próximo à antiga Policlínica da Mulher. Era tão 
grande que precisou dividir em três ambientes, uma parte 
de loja, outra de sala de curso e outra de estoque. 

 “A loja era muito grande, dividimos, e no começo, só tínhamos seis prateleiras com produtos para vender, mas 
abracei o sonho, com muita dificuldade, passando noites em claro e cheguei até a ficar viciada em calmante, por que a dívida 
era tanta, que quase desisti. Cheguei a dever o valor de uma casa própria e um carro, em apenas três meses de loja, no início 
da sociedade com minhas duas irmãs. Achei que estivesse chegado ao fundo do poço, mas não desisti”, relembrou.

 Ana contou ainda que começou a trabalhar aos nove anos, porque sempre foi de família humilde, trabalhadora, e 
queria sua independência financeira cedo. “Fui doméstica, cuidava de criança, fazia bicos, que eram possíveis para minha 
idade. Naquela época, a gente preferia trabalhar do quê perder tempo na rua e ter um dinheiro para poder comprar coisas 
que gostávamos, sem depender da minha mãe, que sempre foi uma guerreira e ainda é meu exemplo”, disse.

 Antes de montar a loja, ela visitou várias empresas no Rio e São Paulo, para saber que tipo de negócio gostaria de 
ter. “Foi quando uma das minhas irmãs, a Maria, me levou para conhecer uma feira de culinária. Como o chocolate sempre 
foi o meu forte, decidimos montar a nossa empresa, de sociedade, eu, a Leila e a Maria. Cada uma tinha uma função. No 
início, eu fazia de tudo, pintava e cuidava da obra, era pedreira... Não tinha dinheiro para pagar esses profissionais e a gente 
se virava. E ainda ensinava a fazer bolo e vender nossos produtos”, comentou.
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 Ana acredita que todos nascem pré-destinados a ter uma função no mundo. E ela acredita que nasceu para ensinar, 
servir, inovar e vender. A empresa conta que acorda todos os dias sabendo que tem uma missão e acredita que ela vai além 
de ser dona do próprio negócio: ajuda a transformar vidas. “Faço sempre a mesma reflexão de como tudo se encaixa e sempre 
digo, eu sobrevivi! E quero ajudar outras pessoas a sobreviverem também e a encontrarem seu caminho”, afirmou. 

 A empresária vê a vida como uma grande engrenagem. “Alguém tem que produzir, fabricar... o outro vender ou fazer 
a limpeza; o outro precisa entender de engenharia, arquitetura, ser médico, dentista e assim vai. O professor precisa aprender 
e ensina. Uma profissão depende da outra. Para chegar aonde cheguei, precisei abrir mão de muitas coisas. Eu sempre gostei 
do comércio, porque, acho que é o que move tudo. É onde se vende, se movimenta o dinheiro. Só acho uma pena que as 
pessoas ainda tenham um pensamento atrasado, de que o empresário não trabalha. Pelo contrário, trabalhamos muito. Eu 
chego 7 da manhã e não tenho hora para sair. Posso dizer, hoje, que não me vejo em outro lugar, apesar de todas as batalhas 
vividas e que ainda vivemos”, disse. 

 Para ela, o nascimento de um filho é sempre um divisor de água para as mulheres, porque precisam se dividir em 
cuidar da empresa, da casa, do filho, da família. “Como a maioria de nós, eu precisei me adaptar, porque nunca quis ser 
dependente do meu marido. Esse meu jeito é da minha mãe, que também sempre foi independente, trabalhadora, 
batalhadora, cirando quatro filhos. E, hoje, tento mostrar isso para outras mulheres, para que elas não desistam do sonho 
delas. E, por isso, os nossos cursos tem ainda um cunho social, as ensinam a ter uma renda própria, sem sair de casa, se 
tornando, muitas vezes, a mantenedora da casa. Tenho muito orgulho disso”, contou.

 

ANA ALVES CRISTAL: 
Destinada a ensinar, servir e vender
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Inovação e aprendizado com
a pandemia

 Ana contou que a pandemia trouxe inovação e 
muito aprendizado. Como a empresa sempre focou também 
em cursos, não podia parar, e também não podia deixar as 
clientes sem matéria-prima. Foi então que surgiu a ideia das 
lives, principalmente, porque muitas mulheres perderam o 
emprego que precisavam recomeçar. 
 “Posso dizer que fomos pioneiros em lives (cursos 
online de gastronomia) na região. A nossa última aula 
presencial foi em 19/03/2020, quando os eventos 
presenciais foram proibidos na época. E sempre tivemos 
muita adesão. Também criamos o delivery e retirada na loja. 
Depois da primeira live, vimos a procura pelos produtos 
dobrar, chegava a ter fila na porta da loja”, contou. A 
retomada das aulas presenciais dos diversos cursos 
aconteceu em fevereiro deste ano.

Ela conta que as ações da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL Volta Redonda) e orientações passadas pelas redes 
sociais da entidade ajudaram também a dar um norte de 
como a empresa poderia atuar para não ter tanto prejuízo.  
“Só temos que agradecer, porque, foi lendo, vendo a 
atuação da CDL, a luta pelos comerciantes, que vimos que 
não poderíamos desistir e que a gente precisava se 
reinventar. A gente criou o diário da pandemia nas nossas 
redes sociais, mostrando um pouco dos desafios que 
enfrentava nesse período”, lembrou. E deu tão certo que a 
Ana e a família conseguiram ampliar os negócios mesmo 
durante a pandemia da Covid-19. 

UM TRABALHO SOCIAL FOCADO NA MULHER

Além de ser empreendedora, comerciante, dona de 
curso, Ana Alves Cristal se destaca também pelo 
trabalho social que a empresa faz. “Nossos cursos, 
muitos gratuitos, ajudam as mulheres a terem uma 
renda, a buscarem um sentindo na vida, a 
recomeçar... Muitos psicólogos, psiquiatras e 
médicos indicam o artesanato o aprendizado em 
gastronomia como uma terapia. Quando vimos 
realmente, que a mulher precisa de apoio, a gente 
nem cobra. Não visamos lucros somente. Os 
governos deveriam nos ver como uma instituição 
que ajuda a cuidar da população também”, 
acrescentou.
Outro trabalho que eles vêm realizando é de apoio 
a mulheres vítimas de violência doméstica. Ela 
conta que sempre que é preciso, vai até a Deam, a 
Delegacia de Apoio à Mulher, para ajudar a 
denunciar casos que fica sabendo. “A delegada já 
acha até que eu sou sócia, mas como lido com 
muitas mulheres, faço questão e minha equipe 
também de ajudar a combater esse tipo de crime, 
mostrando o caminho de conseguir se livrar do 
agressor. Formamos uma rede de aprendizado, 
capacitação e de defesa”, afirmou.
Ela contou um caso de como os cursos ajudam as 
famílias e não só as mulheres ou alunos que 
procuram fazer as aulas. “Uma vez uma senhora, 
com problema de alzheimer, não tinha com que 
ficar e o filho trabalhava, mas ela amava ficar com a 
gente, fazer as aulas. Então, ela passava um período 
do dia conosco para ele trabalhar. Dávamos total 
apoio, acolhimento, gostamos de ajudar, quando 
possível”, contou orgulhosa.
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AutoScap pneus e escapamentos:
crescimentos de 40% na pandemia
e planos de investimentos

  setor automotivo é um dos que mais crescem no país, seja em venda de veículos como em manutenção. E Volta 
Redonda é uma das cidades que mais se destacam no segmento de prestação de serviços, quando se fala em manutenção 
automotiva, com empresas que são referências no mercado. Uma delas é a AutoScap Pneus e Escapamentos, no Retiro.

  A empresa, fundada 15 anos, gera hoje dez empregos diretos e tem projeto de abrir mais uma unidade focada em 
atendimento a outras empresas. O empresário Rafael de Paiva Macedo, de 43 anos, seguiu os passos do pai, que era dono 
da Silescap, o comerciante Roberto Macedo. A morte prematura do empresário, aos 42 anos, acabou levando Rafael a entrar 
para os negócios da família, trabalhando com o antigo sócio da empresa. A gente conversou com Rafael sobre novos 
projetos, desafios da pandemia e mercado para contar a história dessa empresa, que tem uma trajetória de sucesso, gerando 
emprego e renda.

O

O LOJISTA: Como nasceu a Autoscap?

Rafael de Paiva Macedo: Há mais de 40 anos, meu pai, Roberto Macedo, abriu a Silescap, onde começou meu contato com 
reparos automotivos. Com a morte dele, prematura aos 42 anos, o seu antigo sócio ficou à frente dos negócios e eu comecei 
a trabalhar com o comércio de escapamentos, o auxiliando como podia. Infelizmente, anos depois, a Silescap fechou. Como 
era o que eu amava fazer, junto com um novo sócio investidor, fundamos a Autoscap Escapamentos, no mesmo endereço 
da antiga empresa, na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado. Mais tarde, me tornei o único proprietário da empresa, que se 
tornou a Autoscap Pneus e Escapamentos.

O LOJISTA: Como tem sido o crescimento da Autoscap?
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AutoScap, fundada há 15 anos, atualmente, funciona no bairro Retiro
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Rafael: A empresa cresceu, mostrando qualidade em 
atendimento e dos seus produtos. Junto com a minha 
esposa Aline Ferreira Montes, que sempre me apoiou e se 
dedica também a Autoscap, continuamos a crescer e 
precisamos expandir. Junto com esse crescimento veio a 
necessidade de buscarmos um espaço maior para atender 
ainda com mais excelência os nossos clientes e também as 
empresas que nos procuram. E há três anos, estamos na 
Avenida Sávio Gama, no Retiro, sempre trabalhando muito 
e buscando nos atualizarmos no que há de alta tecnologia 
no mercado. 

O LOJISTA: Atualmente, quantos funcionários a empresa 
tem?

Rafael: Nossa equipe hoje conta com dez funcionários, 
entre o setor administrativo, vendas e mecânica.

O LOJISTA: Como tem sido enfrentar os desafios da 
pandemia?

Rafael: Nestes dois anos de pandemia, passamos por 
grandes desafios, como todo empresário. Buscamos novas 
parcerias com empresas, locadoras de veículos, por 
exemplo. Com isso e ajuda de projetos do governo, 
honramos nossos compromissos, mantivemos nosso 
quadro de funcionários e ampliamos, conseguindo um 
crescimento de mais de 40% neste período. Acreditamos 
que todos na empresa fazemos parte de uma engrenagem 
e, com a equipe unida e empenhada, a tendência é só 
melhorarmos nossa qualidade de atendimento com 
clientes sempre satisfeitos. Nosso desejo é sempre 
aprimorarmos e atender da melhor forma. Cada etapa traz 
seu aprendizado e mostra uma necessidade a ser corrigida 
e ficamos felizes em passar por mais essa, uma das mais 
difíceis, que tem sido a pandemia. 

O LOJISTA: Fale um pouco dos serviços oferecidos.

Rafael: Hoje, trabalhamos não só com escapamentos, mas 
com mecânica em geral, desde motor, suspensão, pneus, 
alinhamento, balanceamento, manutenção de 
ar-condicionado, troca de óleo, elétrica e revisão em geral. 
Tanto com produtos quanto serviços. Nossa paixão 
também é uma das paixões dos brasileiros, o carro, e, por 
isso, o nosso lema é “Autoscap, o seu carro merece o 
melhor”!

O LOJISTA: Como vocês desenvolvem o marketing da 
empresa, visando captar novos clientes?
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Os empresários Rafael e Aline, que hoje comandam a loja especializada em
mecânica veicular, pneus e escapamentos 

Rafael: Temos nossas redes sociais, no Facebook, Autoscap 
Pneus e Escapamentos, e, no Instagram, o @autoscap.vr. 
Além delas, temos o nosso site, www.autoscapvr.com.br. 
Também fazemos divulgação em programas de rádio, como 
o Dário de Paula, o de maior audiência na nossa região. E já 
estou me preparando para dar as caras em vídeos, onde 
pretendo trazer a vivência do nosso trabalho, de 
atendimento aos nossos clientes, com dicas das melhores 
soluções para veículos e, assim, nos aproximarmos deles.

O LOJISTA: Tem planos de mais investimento, crescimento 
para os próximos dois anos?

Rafael: Temos projetos de abrirmos uma loja para 
atendimento específico para empresas, que necessitam de 
atendimento ágil e eficiente, totalmente moderna, e uma 
para nossos clientes de pessoa física, que nos acompanham 
nesses 15 anos da Autoscap. 

O LOJISTA: Por que se associou a CDL e o que acha dessa 
parceria? 

Rafael: Trabalhamos em parceria com a CDL Volta 
Redonda, porque utilizamos alguns serviços que a entidade 
oferece e que nos atendem muito bem. Além disso, nos 
possibilita ter contato com outros empresários, sem falar 
da oportunidade de participarmos sempre de cursos e 
palestras, nos mantendo atualizados como profissionais de 
destaque.
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MEI 2022: Entenda as mudanças
e renegociação de dívidas

ESPAÇO TRIBUTÁRIO/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

       lguns estão por dentro, outros nem tanto, mas para este ano o Microempreendedor Individual (MEI) deve ficar 
atento em algumas mudanças e novas regras que estão sendo estabelecidas e merecem atenção para não ser pego de 
surpresa no período de declaração. Diante disso, o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unicid, Wagner Pagliato, 
listou as principais mudanças do MEI para 2022, com intuito de auxiliar os contribuintes para os próximos passos. Confira!
 
 1. O teto de faturamento anual do MEI poderá passar dos atuais R$ 81 mil para até R$ 130 mil em 2022. Isso porque 
os pequenos empresários que faturam menos que os valores máximos permitidos poderão passar a se enquadrar como MEI. 
Mensalmente, portanto, cada microempreendedor individual poderá ganhar até R$ 10,8 mil mensais.
 
 2. Poderá ser contratado até dois funcionários a partir de 2022, e obrigações previdenciárias relacionadas ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) também foram adicionadas às mudanças: o Documento de Arrecadação do eSocial 
(DAE) terá de ser recolhido até o 7º dia de cada mês e quando existir rescisão de contrato, as obrigações deverão ser 
cumpridas até o dia 10.
 
 3. Tributação mensal. O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), boleto pago todos os meses pelo MEI, 
será reajustado. O valor está relacionado ao ramo de atividade do microempreendedor e é feito com base no salário-mínimo 
mais acréscimo de ICMS e ISS. Os empreendedores que desenvolvem atividades ligadas a Comércio e Serviços, que têm a 
taxa mais alta, atualmente pagam R$ 61.

A

 4. Renegociação de dívidas federais. As empresas optantes pelo Simples Nacional e os microempreendedores 
individuais (MEI) têm até 31 de março para renegociar débitos inscritos em dívida da União com até 70% de desconto e prazo 
de até 145 meses para pagar. Lembramos que nos casos de ser indústria e comércio, a parte do ICMS contido nas 
contribuições, deverá atender a legislação estadual, assim como no caso de prestação de serviço, o ISS deverá atender a 
legislação municipal, portanto, está renegociação valerá somente para parte recolhida a união, ou seja, sobre R$ 60,60.
O professor destaca ainda que o Programa de Retomada Fiscal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, prorrogado até o 
dia 31 de março de 2022, prevê descontos, entrada facilitada e prazo ampliado para esse pagamento. Os descontos podem 
chegar a até 100% dos juros, multas e encargos legais, limitado a 70% do valor total do débito.

CONFIRA OS NOVOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO DO MEI 2022:

MEI / ATIVIDADES

COMÉRCIO E
INDÚSTRIA + ICMS

SERVIÇOS + ISS

COMÉRCIO E
SERVIÇO + ICMS + ISS

INSS + ICMS / ISS

60,60 + 1,00

60,60 + 5,00

60,60 + 6,00

VALOR DAS

R$ 61,60

R$ 65,60

R$ 66,60
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ESPAÇO TRIBUTÁRIO/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

O professor destaca ainda que o Programa de Retomada Fiscal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, prorrogado até o 
dia 31 de março de 2022, prevê descontos, entrada facilitada e prazo ampliado para esse pagamento. Os descontos podem 
chegar a até 100% dos juros, multas e encargos legais, limitado a 70% do valor total do débito.

ABAIXO AS MODALIDADES DISPONÍVEIS DO 
PROGRAMA DE RETOMADA FISCAL PARA AS 
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
NACIONAL E OS MICROEMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS.

Transação Extraordinária
- Pagamento em até 142 meses.
- Entrada de 1% (ou 2% se o débito tiver 
parcelamento anterior) em até 3 vezes

Transação Excepcional
- Até 70% de descontos. Pagamento em até 142 
meses.
- Entrada de 4% em até 12 meses.
- Desconto considerando o impacto financeiro da 
pandemia.

Perse - Programa Emergencial de Retomada do 
Setor de Eventos
- Até 70% de desconto. Pagamento em até 145 
meses.
- No primeiro ano, a parcela é de 0,3% do valor 
negociado.
- Desconto considerando o impacto financeiro da 
pandemia.

Transação de Pequeno Valor
- Para débitos de até 60 salários-mínimos, inscritos 
em dívida ativa há mais de 1 ano.
- Entrada de 5% (em até 5 vezes) e o restante com 
até 50% de desconto, inclusive sobre o principal, 
em até 55 meses.

CUIDADOS E DICAS PARA 2022

O coordenador de Ciências Contábeis da Unicid 
alerta para alguns cuidados que os MEI´s devem 
ter neste ano e também deu dicas para a pessoa 
jurídica ter êxito com seu CNPJ. Confira!

1. As novas regras são válidas para todos 
enquadrados no MEI, atendendo à Transação 
Extraordinária e Transação Excepcional;

2. Pontos de atenção: Limite de faturamento, 
Registro dos funcionários, Venda para pessoa 
jurídica deverá emitir nota fiscal, Licença de 
funcionamento provisório vale por 180 dias;

3. O dono da empresa deverá declarar imposto de 
renda por pessoa física, pois o lucro da empresa vai 
para o sócio;

4. O que for vendido em cartão de crédito 
utilizando o CNPJ da empresa faz parte do 
faturamento, e a Receita Federal recebe as 
informações;

5. Compre com nota fiscal, pois é possível vender 
somente se houver compra;
 
6. Abra uma conta para a pessoa jurídica e receba 
dos clientes por ela, para depois transferir para 
conta física;
 
7. Monte um controle com toda movimentação da 
MEI.
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ESPAÇO TRIBUTÁRIO/MEI 2022 

O

Microempreendedores individuais devem fazer
Declaração Anual para Receita Federal até maio

                 s microempreendedores individuais (MEI´s) devem ficar atentos ao prazo para a entrega, junto à Receita Federal, da Declaração 
Anual do MEI, alertam técnicos do Sebrae no Amazonas. O Documento, que deve conter as informações básicas de receitas e despesas 
ocorridas no ano de 2021, deverá ser transmitido à Receita Federal, por meio online, no período de janeiro a maio de 2022.
 O analista técnico do Sebrae, Marcelo José, explica que ao não fazer a Declaração Anual por dois anos seguidos, a empresa torna-se 
inapta e não poderá emitir nota fiscal e obter certidões, além da impossibilidade de obter crédito em bancos e instituições financeiras.  “Ao 
contrário do que muitos pensam, fazer a Declaração anual é algo muito simples e rápido e nos do Sebrae podemos auxiliar, gratuitamente, 
os MEI´s que nos procurarem”, destacou.
 O prazo para a Declaração iniciou no dia 03 de janeiro e segue até o dia 30 de maio, mas é importante não deixar para a última hora. 
A Declaração Anual poderá ser feita diretamente no site do governo federal gov.br/mei. É só acessar a aba Declaração Anual de Faturamento; 
depois digitar o CNPJ e seguir os comandos. É importante ter em mãos um resumo dos recebimentos e despesas da empresa referente ao 
ano 2021. 
 Outra opção é o empreendedor entrar no site do Sebrae www.sebrae.com.br/amazonas e na barra de pesquisa digital Declaração 
Anual do MEI, e o sistema vai trazer uma série de conteúdos sobre o tema. Ou, ainda, o MEI pode clicar, ao final da página principal do site, 
em Fale com Sebrae e tirar todas as dúvidas de forma totalmente online. Há também a opção de falar com o Sebrae, via ligação ou mensagem 
de whatsapp, pelo número de telefone 0800 570 0800.
 O interessado também pode dirigir-se a um Sebrae mais próximo e receber atendimento presencial e fazer sua Declaração com o 
apoio de um técnico, contudo o atendimento presencial da Instituição está suspenso, devendo retornar no dia 03 de janeiro. 
 “Sabemos que os MEIs têm muitas dúvidas e, por isso, estamos à disposição para recebê-los e dar toda orientação e apoio. Mas é 
importante reforçar que a Declaração Anual é algo obrigatório que o MEI deve fazer todos os anos”, alertou.
Fonte: Sebrae
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ECONOMIA/FINANÇAS

A

O Impacto da Selic no Empresário Brasileiro

*Por Filipe Ragnelli

  tualmente, a Taxa Selic tem sido recorrente nos 
noticiários. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(Selic) é conhecido popularmente como a “mãe” de todas as 
demais taxas na economia brasileira.

A Selic surgiu na década de 1970 com objetivo de assegurar 
a transparência nas transações. Atualmente, o papel se 
transformou em dados, mas o sistema ainda processa o 
registro desses títulos, além de fazer a custódia e a 
liquidação deles.

Sua função atual se concentra no cálculo diário pelo Comitê 
de Política Monetária (Copom) do volume das operações 
realizadas por bancos com lastro nos títulos públicos 
federais, através de uma média ponderada. O insumo dessa 
operação será revelado pelo Banco Central do Brasil, que 
decidirá qual será o novo índice da Selic que, 
posteriormente, será uma referência para as demais taxas 
das instituições financeiras, além de ser o principal 
instrumento do BC para regular a inflação.

SELIC E O EMPREENDEDOR

Quando o Banco Central decide aumentar a taxa básica de 
juros, eleva, automaticamente, tanto o custo de 
financiamentos futuros, como os empréstimos pós-fixados 
com a Taxa Selic.

Assim, se a taxa Selic cresce, todas as modalidades de 
crédito ficam mais caras, inclusive o cheque especial e o 
crédito rotativo do cartão.

Outro ponto importante é que o aumento ou redução da 
Selic influencia diretamente na oferta e demanda de 
produtos e serviços, puxando os preços para baixo ou para 
cima.

Com o aumento da Selic, menos dinheiro circula e isso 
diminui o consumo. De uma forma geral, o cenário pode 
significar que as suas vendas também tendem a diminuir. 
Com menos demanda, os preços baixam, a inflação cai e o 
ciclo se refaz.

*Filipe Ragnelli possui vasta experiência financeira das 
empresas, atua principalmente no desenvolvimento 
de visão 360 de serviços, estratégias, gestão de 
finanças e investimentos.

COMO AMENIZAR O AUMENTO DO SEU CUSTO DA 
DÍVIDA?

Em um momento de aumento da Taxa de Juros Selic, é 
necessário calcular o custo financeiro das parcelas por todo 
o período contratado. Ou seja, o custo mensal somente dos 
juros. É saudável esse juros levando em conta toda sua 
operação?

Se a resposta for não, há algumas possibilidades:

1- Antecipação das parcelas para diminuir o custo da dívida.

2- Mudar a precificação do seu produto e/ou serviço, 
repassando parte desses custos para os seus clientes.
O acompanhamento de uma consultoria financeira é muito 
importante para ajudar a prever cenários e amenizá-los a 
partir da tomada de decisões estratégicas.
De acordo com o relatório “Focus” a Selic deve chegar a 
11,25% em de 2022.



  programa de Recuperação Fiscal do Município, o Refis, para empresas que tenham débitos não inscritos em dívida 
ativa e que não conseguiram aderir ao programa de parcelamento foi lançado em Volta Redonda. O programa foi aprovado 
pela Câmara Municipal de Volta Redonda. Para aderir ao programa, é preciso que a soma dos débitos seja superior a R$ 5 
milhões. Os contribuintes interessados poderão parcelar as dívidas em até 60 vezes, com desconto de 100% em juros e 
multas.
 “Esta é uma oportunidade que o município está proporcionando aos contribuintes que não conseguiram aderir ao 
último Refis, e que tenham a intenção de acertar suas contas. Para atender essa demanda e melhorar a arrecadação do 
município, esse novo Refis seguirá até o dia 31 de março”, explicou o diretor do Departamento de Impostos Mobiliários da 
Secretaria Municipal de Fazenda, Anderson de Assis.
 De acordo com a Secretaria de Fazenda, as empresas poderão consolidar tributos devidos de matriz e filiais, quando 
for o caso, para chegar à quantia mínima de R$ 5 milhões devidos, em que o fato gerador tenha ocorrido até o dia 31 de 
dezembro de 2021. O Refis anterior contemplava dívidas inscritas a impostos com quantias mais expressivas a serem 
acertados são o ISS (Imposto sobre Serviços) e o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).
 “O ano passado foi de recuperação e, em 2022, também vamos continuar trabalhando para melhorar as finanças do 
nosso município. Conseguimos ajudas fundamentais do governo estadual, mas precisamos melhorar também nossa 
arrecadação. Esse Refis é mais uma oportunidade de os empresários regularizarem suas situações com o município e da 
prefeitura conseguir promover mais melhorias para a população”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto.
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Volta Redonda lança Refis para
empresas com desconto de 100%
em multas e juros

O
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MERCADO/ MODA

A

OUTONO-INVERNO 2022:
Tendências de Looks e Dicas de Cores

  mudança de estação traz sempre também um 
novo conceito para a moda. E, com o Outono-Inverno, não 
é diferente. Em, 2022 a aposta são em looks criativos, 
elegantes e aconchegantes que vão valorizar a silhueta na 
estação mais fria do ano. De acordo com sites 
especializados, materiais voltados para valorizar a 
sustentabilidade ambiental é uma das grandes tendências 
apontadas em grandes feiras do setor para as estações de 
outono e inverno. 
O couro dá lugar, por exemplo, ao sintético, seja em 
calçados, detalhes em roupas e acessórios. As peças 
prometem trazer conceitos como revitalismo, minimalismo 
e sustentabilidade. Roupas em xadrez devem voltar com 
tudo este ano. Além disso, estampas mais frias e escuras 
também vão fazer parte de grande parte das peças. Nos 
calçados, as botas estampadas ou de uma única cor também 
continuarão sendo tendências. Além delas, os tênis, 
sapatilhas e rasteiras também vão completar o look das 
mulheres. E as estampas animais prints também. 

Xadrez

Animal Print

Ombros marcados

Couro

Peças confortáveis

Mix de texturas

Transparência

CONFIRA O QUE VAI ESTAR EM ALTA
NA MODA OUTONO INVERNO 2022:

CORES QUE ESTARÃO EM ALTA NA MODA 
OUTONO INVERNO 2022

Assim que pensamos no que vestir no inverno, vem logo à 
mente, roupas de cores mais neutras e fechadas. Se você 
também é dessas, saiba que são ótimas opções.

A cartela de cores entre o preto, of white, cinza, nude, 
marrom, bege e mostarda, será a mais usada nessa estação 
mais fria do ano, sendo uma seleção de cores totalmente 
contrária à moda verão 2022.

Mas, o bom é que a moda é democrática, então, você 
também pode usar cores diferentes das citadas pelos 
experts em tendência. Você ainda pode montar um look 
com uma das peças dessas cores e outra de cor mais alegre 
ou estampada. Assim, você consegue fazer um contraste e 
deixa o look com um visual mais alegre.

Fonte: Site moda20.com.br
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TECNOLOGIA/OPINIÃO

O

A tecnologia comanda o mundo,
e, nós, comandamos a tecnologia

*Por 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

   mercado de trabalho em tecnologia é crescente, e, comprável, ao que se pensa sobre as possibilidades dentro da 
internet: sem limites. Eu escolhi apostar nesse mercado, não inseguro pelas infinitas dificuldades, mas com a garantia de que 
seria uma grande aventura pelas infinitas chances de dar certo.
 Nós somos quase 100% dependentes da tecnologia em nossas atividades cotidianas e, no ambiente de trabalho, 
falar sobre um mundo completamente automatizado, não é mais um rumor, nem ficção científica, o avanço está batendo em 
nossas portas. E o que acontece com quem não acompanha esse avanço? Bom, eu escolhi não ficar parado para saber! 
Formar bons profissionais em tecnologia é o que precisamos, além de saber quais as melhores e mais necessárias áreas de 
investimento, é por ter insights como esses que alguns conseguem destaque. 

O CIENTISTA DE DADOS
 No entanto, não basta lançar-se a esmo, sem direcionamento, nesse mundo de milhares de informações por 
segundo, o conhecimento neste caso, como dizem os clichês, liberta de fato. Neste patamar, adentramos mais a fundo no 
que a tecnologia pode nos oferecer, o conhecimento advindo da análise inteligente dos dados é uma ferramenta poderosa, 
e pode ser utilizada de forma eficiente por qualquer um que queira saber exatamente como fazer uso de todas as ferramentas 
possíveis a seu favor. 
 Assim, meu fascínio por analisar e resolver situações complexas, pode ter seu horizonte ampliado ao máximo, logo, 
considero um dos meus maiores prazeres o incentivo em formar mais e mais profissionais competentes em tecnologia de 
dados. Capazes de oferecer o melhor diagnóstico, e as melhores soluções. 
 Esse prazer se torna ainda mais relevante diante do déficit de profissionais de TI apontado pelo estudo da 
Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom) publicado 
pela revista Exame. Resumindo, estamos falando de uma área em ascensão e que necessita de mais profissionais, mas que 
precisa de incentivo, certamente eu tomei isso como um desafio e fui a fundo para achar uma solução.

ACELERA JOVEM COMO FERRAMENTA DE INCENTIVO E CONTRIBUIÇÃO 
 Isso é uma importante parcela do que viemos criando na Dataside, acolhemos jovens, não necessariamente em 
idade, mas em carreira para ingressar em um novo mundo de possibilidades oferecidas pelos dados através do Acelera Jovem, 
um programa que vem dando resultados surpreendentes. Sendo eu uma pessoa que gosta de assumir riscos, contratar 
pessoas que só precisam de uma oportunidade e treinamento prático de verdade não parece um risco tão grande para ver 
resultados ainda maiores.
 Envolver cada uma dessas pessoas no mercado de trabalho é satisfatório pessoalmente e um grande investimento 
para empresa, oferecer um voto de confiança a elas é persistir em um futuro promissor e em profissionais talentosos que têm 
muito a contribuir. Tecnologia não é gasto, pensar em dados é pensar na inovação inteligente. Para muitos, o que falta é uma 
oportunidade, para outros, um voto de fé e o desejo de se atirar rumo ao futuro!
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   Saúde Leve, parceiro da CDL Volta Redonda, 
comemora um ano de serviços prestados aos moradores de 
Volta Redonda. A operação na Cidade do Aço, em Angra dos 
Reis e Paraty já alcançou mais de 3 mil cartões vendidos, 
2400 consultas e 16 mil exames realizados, com duas 
opções de cuidado à saúde: cartão pré-pago recarregável e 
uma clínica em Volta Redonda. 
 
 Essa é uma opção para quem não tem plano de 
saúde ter acesso a consultas e exames, através de uma rede 
credenciada de qualidade e por um preço mais baixo. O 
cartão pré-pago é recarregável, sem vínculos, carência ou 
mensalidades, e traz a proposta de ampliar o acesso da 
população a soluções em saúde.
  
 - Estamos ampliando a promoção à saúde com 
atendimento de qualidade. Um único cartão pode ser 
utilizado por toda a família, já que não existe vínculo com a 
pessoa que o adquirir e o usuário gerencia tudo através do 
site, explicou o Dr. Walter Bastos, gerente médico da 
empresa. 
 
 O Saúde Leve aposta em um modelo mais simples 
e colaborativo. Oferece uma opção mais acessível para 
realização de consultas, exames e atendimento de 
emergência em uma rede ampla e de qualidade em Volta 
Redonda, Angra dos Reis e Paraty. Conta com mais de 35 
especialidades e com mais de 100 médicos credenciados. 
 
 Possui ainda uma clínica própria com diversas 
especialidades médicas e exames laboratoriais.  A unidade 
fica na Avenida Sávio Gama, n°2214, Dourados Shopping, 
no bairro Retiro, em Volta Redonda, e funciona de segunda 
a sexta, das 07h às 18h e aos sábados das 07h às 11h. 
Atende clientes Saúde Leve, Unimed e particular. 

Saúde Leve amplia acesso da
população à saúde

SEJA SOLIDÁRIO
 
 O cartão Saúde Leve também possui o Seja 
Solidário, uma vaquinha virtual onde é possível criar 
campanhas de arrecadação para apoiar uma pessoa que 
precisa realizar procedimentos de saúde e consultas 
médicas. Dessa forma é possível criar e compartilhar essa 
corrente do bem, além de agilizar o tempo entre o 
recebimento da doação e a realização do procedimento 
necessário.
 
 Quem precisa, recebe a doação de maneira 
integral, sem a retenção de qualquer taxa, e quem doa tem 
a confiança de que está realmente contribuindo para 
melhorar a saúde de outra pessoa. 
 
 O usuário pode compartilhar a sua campanha com 
outras pessoas e receber doações sem nenhum desconto 
de serviço. A quantia doada é entregue como saldo no 
cartão Saúde Leve, que é utilizado como forma de 
pagamento em hospitais e clínicas da rede credenciada 
Unimed Volta Redonda. 
 
 O dinheiro não pode ser sacado ou usado para 
outros fins. Ao atingir a meta das doações, o usuário pode 
imediatamente agendar ou realizar o seu procedimento 
com o valor arrecadado no Seja Solidário. Acesse: 
https://www.cartaosaudeleve.com.br/sejasolidario/criar-ca
mpanha e saiba mais! Para adquirir o cartão recarregável e 

mais informações sobre o Saúde Leve, 
acesse: www.cartaosaudeleve.com.br. 
Dúvidas sobre a Clínica Saúde Leve, 
entre em contato pelo telefone
(24) 3367-3350 ou (24) 99212-6336.

O
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TUBERCULOSE: o que é, sintomas e prevenção

 24 de março é o Dia Mundial de Combate à 
Tuberculose, uma doença infecciosa, e transmissível. 
Mesmo com tratamento, ainda não é controlada e de 
acordo com o relatório global da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) de 2021, a pandemia do coronavírus foi capaz 
de reverter os progressos globais no combate à tuberculose 
e as mortes aumentaram, pela primeira vez, em mais de uma 
década. 
Isso aconteceu porque diversos serviços de saúde foram 
atingidos durante a pandemia - onde os recursos foram 
desviados para o combate à Covid-19 - e as unidades que 
são referência em tuberculose foram muito afetadas.

A DOENÇA
A tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis 
ou bacilo de Koch. Normalmente afeta os pulmões, mas 
pode acometer outros órgãos ou sistemas do corpo e se 
espalhar quando a pessoa infectada expele as partículas 
para o ar, por meio da tosse, por exemplo.

SINTOMAS

• Tosse contínua que pode ser acompanhada de sangue
• Cansaço excessivo
• Emagrecimento e perda de apetite
• Febre
• Sudorese noturna
• Dor nos órgãos atacados pelo bacilo de Koch

COLUNA SAÚDE EM DIA

PREVENÇÃO

• Vacinar os recém-nascidos com BCG
• Manter uma alimentação saudável
• Deixar o ambiente bem arejado e facilitar a entrada da luz 
solar
• Procurar atendimento médico se tiver contato com um 
paciente infectado
• Se consultar se apresentar tosse por mais de 3 semanas
• Manter o check up geral em dia 

ATENDIMENTO SEM SAIR DE CASA 

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. Envie uma 
mensagem no WhatsApp: 24 99255-7556 e siga as 
instruções. 






