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A força do empreendedorismo que vem do amor pela proﬁssão

Junho - Mês dos Namorados

Amar combina
com Presentear

PALAVRA DO PRESIDENTE

Se capacitar para crescer

I

niciamos o segundo semestre com dados
bastantes otimistas para esses seis meses, o que nos traz
mais segurança para um saldo positivo em 2022. Pesquisas
apontam que seis a cada dez empresários pretendem
investir ainda este ano, a maioria em capacitação e
tecnologia. Além disso, o país registrou um saldo positivo de
mais de 600 mil empregos gerados, segundo dados do
Ministério da Economia. Diante desse cenário animador,
após quase dois anos e meio de uma grave crise provocada
pela Covid-19, a CDL Volta Redonda vem retomando suas
ações voltadas para preparar ainda mais o setor de comércio
e serviço. Já estamos com uma vasta programação de
cursos, palestras e workshop, muitos deles, em parceria com
o Sebrae, UniFoa e outras instituições de ensino.
Sabemos que uma das principais preocupações é
com a estabilidade da economia, mas, momentos assim,
também pedem mais criatividade dos empresários, com
foco em novas oportunidades. Sempre digo aqui, que com as
informações cada vez mais em tempo real, redes sociais, a
tecnologia mudando a todo momento, quem ﬁca sem se
atualizar pode perder o time para dar uma virada na
empresa e acompanhar o novo caminho de crescimento, que
o mundo apresenta. Por isso, a CDL está sempre buscando
trazer novidades, oferecer temas que possam ajudar não só
nossos associados, como também outras empresas. Nosso
foco é preparar você para enfrentar os novos desaﬁos.

Estivemos na Convenção Nacional dos Dirigentes
Lojistas, em Campos do Jorão, em São Paulo, com a presença
do Presidente da República, Jair Bolsonaro, e vimos que
ainda há muito o que melhorar, mas o Brasil vem buscando
criar mecanismo que ajudam no desenvolvimento, com o
compromisso de fazer o país prosperar, investindo ainda
mais nas empresas. Vimos também exemplos que nos
inspiram a não desistir, de empresas que também estão na
vanguarda desse avanço da economia, que pensam,
planejam e mostram que ainda há um caminho a ser
explorado. Voltamos ainda mais otimistas.
Aproveito para parabenizar a CDL Jovem, que
promoveu mais uma vez ações do Dia Livre de Imposto, em
parceria com o Sider Shopping, no dia 02 de junho, com as
lojas retirando o valor dos tributos dos produtos para
mostrar como a nossa carga tributária é alta. Foi um sucesso
e vocês vão poder ver a cobertura completa nesta edição.
Para o segundo semestre, datas importantes
devem ajudar a alavancar ainda mais as vendas, como Dia
dos Namorados, Dia dos Avós, em julho, dos Pais, das
Crianças, e claro, o Natal. E vamos juntos trabalhando para
incentivar o consumo. Já estamos planejando a nossa
campanha de ﬁm de ano e em breve teremos novidades.

Desejo a todos boas vendas...

Fique por dentro das nossas novidades seguindo as nossas redes sociais.
No Instagram, @cdlvoltaredonda e CDL Volta Redonda, no Facebook. Siga e curta
nossas postagens. E aproveite a leitura da nossa Revista O LOJISTA, que também
está disponível em nosso site cdlvr.org.br.
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INVESTIMENTOS/COMÉRCIO & SERVIÇO

Portobello Shop é reinauguarada
em Volta Redonda
U

m coquetel para convidados, como arquitetos,
empresários e autoridades, com a presença do prefeito
Antônio Francisco Neto, marcou a reinauguração da loja da
Portobello Shop Volta Redonda, no Retiro. O evento foi no
dia 19 de maio para apresentar um novo conceito de loja
focado na experiência do cliente com produtos, como
tendências do que há de mais moderno em revestimentos na
área de construção civil.

Inaugurada em 2006, a loja, que foi toda
reformada, faz parte do núcleo da Correta Comercial Retiro,
que também agrega ainda a Zue Home, especializada em
móveis e decoração, e a Todeschini, com foco em móveis
planejados. Todas as quatro marcas estão num espaço de
cinco mil metros quadrados, dos quais 366 são da Portobello
Shop Volta Redonda. Os preços praticados pela Portobello
são tabelados, o que faz com que o consumidor também não
precise sair da cidade para comprar em capitais, por achar
que tem diferença.

“A Portobello é uma franquia, que conta com mais
de 150 lojas do grupo no Brasil, e o preço praticado aqui é
equivalente em todo o país. Tem ainda um canal de
exportação e é, atualmente, uma das principais marcas
lançadoras de tendências, então toda essa reforma tem
como objetivo se manter atualizado com as principais
novidades do mercado, que são, principalmente, os grandes
formatos. Antigamente, a gente tinha peças de 45cm x
45cm, 30cm x 30cm, de medida, e agora, a gente trabalha
com lastras de 3m por 1,80, 3m x 2m, realmente peças
gigantes”, comentou uma das diretoras da empresa, Laura
Castro.

Segundo ela, com a reforma da loja, o cliente
também passou a ter mais experiência. “Hoje, o ambiente é
todo focado na experiência do cliente. A gente tem um
espelho d´água para que ele possa ver como vai ﬁcar o
revestimento da piscina, por exemplo, no banheiro, para
saber como ﬁca molhado. Tem espaço para projetos de
arquitetos e outros proﬁssionais, um espaço para o café,
tudo para que o nosso cliente tenha um atendimento
diferenciado”, acrescentou.
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INVESTIMENTOS/COMÉRCIO & SERVIÇO

Portobello faz parte núcleo da Correta
Comercial Retiro, que conta com quatro lojas
O

utra vantagem é que a unidade Volta Redonda
funciona no núcleo da Correta Comercial Retiro, integrando
todos os produtos essenciais numa obra. “O cliente entra e
pode ter acesso a tudo que precisa, desde elétrica,
hidráulica, pintura, no balcão, principalmente, a parte de
acabamento, louças e metais e, ainda a parte de móveis e
decoração, com a Zue Home, e de planejados com a
Todeschini, num único núcleo, o que facilita, inclusive, a
logística das pessoas e proﬁssionais, uma vez que se
encontra tudo num único lugar”, aﬁrmou.
Atualmente, as quatro lojas, que funcionam no
núcleo do Retiro, geram 60 empregos diretos. Também
contam com atendimento online, com vendas por whatsapp,
delivery, além de ter redes sociais para divulgar promoções,
lançamentos e mostrar aos internautas todas as facilidades.
“Ficamos muito felizes em receber tantas pessoas
queridas, proﬁssionais renomados e poder mostrar mais um
trabalho voltado para trazer o que há de maior qualidade no
setor da construção civil, decoração, revestimento, com alta
tecnologia. O nosso grupo preza pela geração de empregos
e, principalmente, em entregar produtos de alta qualidade,
com preços acessíveis, parcelamento e novidades. Foi uma
noite mágica, porque, mostra ainda o quanto acreditamos na
nossa cidade, mesmo diante de uma crise econômica,
mantemos os nossos projetos de investimento”, aﬁrmou o
empresário Gilson de Castro.
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INVESTIMENTOS/COMÉRCIO & SERVIÇO

Mais sobre a Portobello
F

undada em 1979, a fábrica da Portobello, está sediada em Tijucas, Santa Catarina. A Portobello é hoje a maior
empresa de cerâmica do Brasil. Todos os produtos da empresa são desenvolvidos de forma sustentável, respeitando a
biodiversidade e o uso de recursos naturais. Dentro do processo produtivo, vale destacar quatro principais etapas.
No caso das Jazidas, a empresa cuida da regeneração ambiental respeitando a vocação natural de cada área. Além de
seguir critérios pré-estabelecidos para gestão de impactos sociais e de licenças das jazidas, com auditorias periódicas a ﬁm de
promover a preservação da biodiversidade, o controle da qualidade da água e a redução da emissão de CO2.quando se fala de
água, além de possuir fontes próprias de captação, a Portobello reutiliza 100% no processo produtivo através da aplicação de
um circuito fechado, que evita o uso desenfreado de um recurso tão essencial e limitado no planeta.
E, no caso da energia, o calor do próprio processo de produção das cerâmicas é reutilizado como fonte de energia. A
Portobello investe constantemente em energias limpas (88% gás natural e 12% energia elétrica) e em tecnologia para uso cada
vez mais racional dos recursos naturais. No caso dos resíduos, 99,9% do que é gerado são resiniﬁcados ou reciclados,
promovendo uma economia circular e responsável. Além disso, a companhia incentiva a ressigniﬁcação de resíduos de
terceiros ao utilizar, por exemplo, vidros que seriam descartados e resíduos plásticos de embalagem como matéria-prima para
confecção de sacos de lixo, uma média de oito toneladas por ano.
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CAMPANHA/ DIA LIVRE DE IMPOSTOS

Edição do DLI este ano foi realizada
no dia 02/06, no Sider Shopping
N

o dia 02 de junho, foi realizada em Volta Redonda
mais uma edição do Dia Livre de Impostos (DLI), uma ação
de conscientização promovida pelas CDL Jovem de todo
Brasil, que compõem o sistema CNDL (Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas) e com participação da
sociedade contra as altas cargas tributárias e o baixo
retorno dos impostos arrecadados como saúde, educação,
transporte e segurança para população. A iniciativa contou
com o apoio da Diretoria Executiva da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR).

O presidente da CDL Jovem Volta Redonda,
Leandro Noel, explicou que a ação tem como objetivo
despertar tanto no consumidor quanto no lojista a atenção
para as altas cargas tributárias no país. “Cada ano, o DLI cai
numa data, porque simboliza o quanto de dias trabalhamos
só para pagar impostos. Então, até o dia 02 de junho, ou seja,
meta do ano praticamente, trabalhamos apenas para pagar
impostos”, explicou.

Patrícia, coordenadora de Marketing do Sider, com diretores da Jovem
Diretores da Jovem com o mascote do DLI

A edição deste ano foi, mais uma vez, em parceria
com o Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. As lojas
participantes venderam produtos especíﬁcos sem o valor do
imposto, visando mostrar ao consumidor o impacto deles no
preço ﬁnal dos produtos. Teve ainda o símbolo do DLI, o
Impostossauro, que representa o impacto negativo dos
tributos sobre o poder de consumo e do crescimento
econômico do país, devorando boa parte do dinheiro que
deveria circular no Brasil, movimentando a economia.
Marca registrada da campanha, o dino desperta também a
atenção das crianças. Em 2021, o DLI teve sua participação
recebida por diversos shoppings em todo o país, com mais de
15 mil varejistas envolvidos.

Loja participante do DLI
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Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do
Sider Shopping, reforçou que no Brasil, como a maioria já
tem conhecimento, a carga tributária é alta, mas, em geral,
as pessoas não se dão conta de quanto de imposto
realmente pagam. “O objetivo desta parceria do Sider
Shopping com a CDL Jovem para o Dia Livre de Impostos é
justamente mostrar esses valores para nossos clientes e
como isso impacta na vida dos lojistas e do próprio
consumidor. Essa é uma ação que serve para despertar em
todos os cidadãos a importância de se informar e procurar
meios de mudar este cenário. É importante explicar que o
lojista não vai deixar de recolher o imposto devido, porém
vai arcar com o valor, revertendo esse percentual em
desconto para o cliente, como forma de protesto e também
para promover a conscientização. Participaram lojas de
diversos
segmentos,
como:
calçados,
vestuário,
eletroeletrônicos e restaurantes. Acreditamos que a
população vai aderir como nos anos anteriores. ”, explicou
Patrícia.

CONSCIENTIZAÇÃO/ DLI

Conﬁra mais alguns momentos do
Dia Livre de Impostos em Volta Redonda

Diretores da CDLJovem

Mascote do DLI

Entrevista Tv Rio Sul

Olha o Dino, de novo

Sider Shopping

Loja participante do DLI
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ECONOMIA/EXPECTATIVAS SEGUNDO SEMESTRE

Penha Presentes está otimista
com melhora da economia
A

s expectativas de vendas para o segundo semestre de 2022 são as mais positivas possíveis para os lojistas. Após um
longo período de isolamento social, o avanço da vacinação no Brasil volta a estimular o contato social e o comércio. E, com um
movimento maior, os consumidores estão comprando mais, o que tem levado a um crescimento em torno de 2,5% ao mês,
segundo dados Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR).
Foto: arquivo pessoal

Para Penha Borges, proprietária da loja Penha
Presentes, no bairro Volta Grande 1, a divulgação dos
produtos pelas redes sociais como Instagram e Whatsapp
tem trazido muitos clientes para a loja e a expectativa para o
segundo semestre é de vendas aquecidas.
“Estou muito otimista com as vendas. Temos datas
comemorativas importantes como Dia dos Pais, das
Crianças, Natal. Na loja, temos presentes para todos os
momentos. Os mais procurados e vendidos são os
artesanatos, almofadas decorativas, canecas, roupas como
conjuntos de pijama e as bijuterias. Investimos bastante na
divulgação’’, comenta a lojista.

@penha.presentes

Penha, que tem loja há mais de 20 anos, na Volta Grande,
está otimista com movimento
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ECONOMIA/EXPECTATIVAS SEGUNDO SEMESTRE

Casinha do Henne aposta em novos produtos
C

armen Villaverde, sócia-proprietária da loja de cosméticos Casinha do Henne, espera por aumento nas vendas e
lançamentos de produtos no segundo semestre. De acordo com a empresária, por conta do clima mais frio, a busca por
hidratantes e maquiagens aumenta, porque as pessoas tendem a se arrumar mais e cuidar da pele. A comerciante contou que
pretende investir em promoções e está otimista com as novidades de esmaltes, produto mais vendido na loja.
Carmen investe em divulgações por meio do Instagram e Whatsapp, mas, segundo a lojista, muitos consumidores vão
até à loja sabendo o que comprar, por conta de inﬂuencers digitais e resenhas da internet.

Foto: arquivo pessoal

Foto: arquivo pessoal

Carmen Villaverde espera aumento nas vendas com os lançamentos dos esmaltes

“Muitos já chegam sabendo o que querem comprar por conta das blogueiras que fazem resenha dos produtos na
internet. As marcas também investem forte nas propagandas. Para o segundo semestre, estamos bastante otimistas com as
vendas. Esse ano tem a Copa do Mundo e os lançamentos de esmaltes estão a todo vapor. Esperamos muitos lançamentos e
promoções especiais para atrair os nossos clientes”, ﬁnaliza a comerciante.

A Loja do Henne ﬁca no Retiro e atualmente
trabalha com delivery.
Contato: (24) 99836-3306
@loja_do_henne
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VENDAS/ DATAS COMEMORATIVAS

Dia dos Namorados aquece economia
P

esquisa realizada pela CNDL e pelo SPC Brasil
apontou que a maioria dos consumidores brasileiros
pretendia presentear no Dia dos Namorados. De acordo
com o levantamento, realizado em parceria com a
Offerwise, 57% dos entrevistados aﬁrmaram que iriam
comprar presentes no Dia dos Namorados. Para este ano, a
expectativa é de que sejam injetados cerca de R$ 18,06
bilhões na economia, valor próximo ao de 2021.
Quando a pesquisa investigou quem seria a pessoa
presenteada, o esposo ou a esposa aparecem em primeiro
lugar (61%), enquanto 31% pretendem presentear os
namorados. Entre os que não vão comprar presentes, 55%
não têm namorado(a), noivo(a) ou cônjuge, 10% vão
priorizar o pagamento de dívidas e 10% não gostam ou não
têm o costume de comemorar essa data.
De acordo com o levantamento, 56% dos
consumidores garantem que devem comprar um único
presente, enquanto 31% pretendem adquirir dois itens,
sendo a média de 1,5 presentes. “O país ainda enfrenta um
momento delicado de crise, o orçamento apertado e o
aumento da inﬂação impactam nas compras. Embora para
muitos consumidores o momento seja de conter os gastos,
esta é uma data importante, em que o ato de presentear
acaba sendo uma demonstração de afeto”, destaca o
presidente da CNDL, José César da Costa.

12 | O LOJISTA | Junho 2022

GASTO MÉDIO FICOU EM R$ 196 COM
PRESENTES, ROUPAS, PERFUMES E
COSMÉTICOS LIDERARAM
A pesquisa mostra que com relação aos gastos
pretendidos, 34% pretendiam gastar mais este ano do que
no ano passado, sendo os principais motivos: comprar um
presente melhor (64%), o aumento nos preços dos produtos
(40%) e melhora de salário (30%). Enquanto 31%
pretendiam gastar o mesmo valor, 18% menos, sendo as
principais razões: economizar (53%), situação ﬁnanceira
difícil (50%) e inﬂação e instabilidade econômica (25%).
Em média, o consumidor brasileiro desembolsou
R$ 196 com os presentes do Dia dos Namorados, sendo que
esse valor aumenta para R$ 234 entre as pessoas das
classes A e B. Neste ano, os presentes mais procurados
foram roupas (37%), perfumes, cosméticos e maquiagem
(34%), calçados (23%), um jantar (19%) e bombons e
chocolates (19%).

VENDAS/ DATAS COMEMORATIVAS

Quanto às comemorações, 36% disseram que iriam passar a data na própria casa, com queda de 19 pontos
percentuais frente a 2021, ano em que o isolamento da pandemia ainda vigorava; já 29% optaram por jantar fora (com
aumento de 11 pontos percentuais comparados a 2021) e 10% em um hotel / motel.
Quanto ao local de compra, 30% pretenderia comprar a maioria dos presentes na internet, 26% em shoppings
centers e 9% em shoppings populares. Na hora de escolher o local de compra, 48% aﬁrmaram que são inﬂuenciados pelo preço,
43% pela qualidade dos produtos, 37% pelas promoções e descontos e 28% pela diversidade de produtos.
De acordo com o levantamento, 75% dos consumidores realizariam pesquisa de preço, sendo que 83% costumam
pesquisar na internet, principalmente em sites/aplicativos (71%). Já 67% ﬁzeram pesquisa por canais físicos, com destaque
para as lojas de shopping (46%) e lojas de rua (29%).

PARCEIRO, EM PRIMEIRO LUGAR
Para impressionar o parceiro, muitos consumidores disseram não verem limites e aﬁrmaram até ignorar os
compromissos ﬁnanceiros já assumidos. A pesquisa mostrou que 26% dos entrevistados que pretendiam comprar presentes
iriam às compras mesmo com contas em atraso. Entre estes, 66% estão com o CPF negativado em serviços de proteção ao
crédito. Além disso, 8% deixariam de pagar alguma conta para comprar o presente da pessoa amada.
“Para os que têm contas em atraso ou estão negativados, existem outras formas de surpreender o parceiro. Fazer um
esforço além da própria capacidade de pagamento pode comprometer ainda mais o orçamento. É preciso, acima de tudo, ter
disciplina para conter os gastos e usar a criatividade”, orienta a especialista em ﬁnanças da CNDL, Merula Borges.
Fonte: Confederação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CNDL)
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PESQUISA DE MERCADO/CNDL

Mulheres Empreendedoras:
apenas 4% têm sócios
E

mpreender é uma atividade solitária para a maioria das mulheres empreendedoras: 86% das entrevistadas aﬁrmam
que administram sozinhas a empresa, percentual que é maior entre as mulheres das classes C/D/E, representando 89% e
donas de negócios não formalizados, 92%. Apenas 9% têm outras sócias mulheres e 4% sócios homens ou homens e mulheres.
A grande diﬁculdade relatada pelas empreendedoras é a conciliação dos “papéis” desempenhados pela mulher: ser
empreendedora, dona de casa e mãe. Mais especiﬁcamente: 38% responderam que seu principal desaﬁo ao empreender era
“conciliar a vida proﬁssional com as tarefas domésticas” e 34% que era “conciliar a vida proﬁssional com o cuidado dos
ﬁlhos/família”.
O preconceito quanto à capacidade das mulheres de ocuparem uma posição de cheﬁa e liderança (16%) e o de que as
mulheres são “menos capazes” dos que os homens (15%) também foram destacados pelas entrevistadas.
Apesar das diﬁculdades relacionadas ao lar e ao preconceito, mais da metade das empreendedoras (51%) concorda
que também há vantagens das mulheres em relação aos homens, principalmente: a capacidade de fazer várias coisas ao
mesmo tempo (58%), serem mais atentas aos detalhes da empresa (53%), serem mais organizadas (52%) e mais criativas
(50%).
Essa divisão é também observada na propensão que as empresárias têm de contratar outras mulheres. Entre as que
possuem funcionários, aproximadamente metade prefere contratar outras mulheres (50%), sendo que para 29% essa é
apenas uma preferência, porém não é determinante, e para 21% esse é um requisito importante.

55% CONSIDERAM DIFÍCIL OU MUITO DIFÍCIL CONSEGUIR CRÉDITO NO BRASIL
O acesso ao crédito é um dos principais obstáculos a ser enfrentado por quem empreende no Brasil, especialmente,
o de pequeno porte e o microempreendedor individual. E essa diﬁculdade é conﬁrmada pelas empreendedoras: trata-se de
uma realidade para mais da metade das mulheres entrevistadas (55%), que considera difícil ou muito difícil conseguir
empréstimos e/ou ﬁnanciamentos para a empresa.
De acordo com a pesquisa, apenas 16% das empresárias pretendem tomar crédito nos próximos seis meses,
motivadas, principalmente, pela necessidade de incrementar o capital de giro (38%), pagamento de dívidas (35%), ampliação
do negócio (35%) e compra de estoque e insumos (25%).
Quanto ao nível de endividamento, aproximadamente 2 a cada 10 empreendedoras do varejo e serviços possuem
dívidas atualmente (23%), principalmente cartão de crédito (61%) e empréstimos (15%). Entre as que possuem dívidas, 56%
estão inadimplentes.
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MATÉRIA DE CAPA/EMPREENDEDORISMO

MARIANA TEBET MAGALHÃES BRAGA
médica e empresária
Nascida e criada em Volta Redonda, Mariana Tebet Magalhães Braga, é a caçula entre dois irmãos. Filha da
professora Rosani de Fátima e do técnico de química, Mário Raymundo, seus pais sempre priorizaram os
estudos e ﬁzeram de tudo para encaminhar os ﬁlhos, Mário e Thiago Tebet, hoje, formados em Engenharia, e
Mariana, a única médica da família. Mas, quem achou que Mariana atuaria apenas em medicina, se enganou.
Hoje, além de praticar a proﬁssão de formação, ela também é empresária, empreendedora e sócia da clínica
Hair Prime. E, nesta edição, a gente conta essa trajetória de sucesso dela. Conﬁra nas próximas páginas.
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MATÉRIA DE CAPA/EMPREENDEDORISMO

Amor por cabelos fez nascer uma
médica com paixão por empreender
A

os 26 anos, Mariana Tebet já estava formada em
Medicina e logo se apaixonou pelo universo dos cabelos.
Para conseguir a aprovação na prova de título de
Dermatologia, ela conta que estudou por um ano e logo após
a aprovação, veio a oportunidade de trabalhar com grandes
nomes da área. E sua carreira sempre contou com o apoio
dos pais, que sempre priorizaram os estudos.

Ela conta que assim que se formou em
Dermatologia, a sua primeira experiência foi com a Andreia
Fogaça, uma médica com experiência no segmento que
Mariana queria se especializar. “Trabalhamos por muitos
anos juntas. De lá, fui para a Patricia Dalboni e, no meio da
agenda, ainda conseguia espaço para atender no Rio, com a
Gabriela Munhoz. Tive sorte de trabalhar com todas essas
mulheres empreendedoras, competentes e excelentes
proﬁssionais. Não foram só colegas de trabalho, cultivei
amigas, com as quais ainda mantenho contato”, explicou.

“Meus pais não nasceram em berço de ouro,
sempre se esforçaram muito para que a gente estudasse.
Quando passei em Medicina, foi para uma das faculdades
mais caras do Brasil, meu pai usou dinheiro de uma reserva
que ele tinha para pagar alguns meses e depois conseguiu
uma transferência para Valença, onde me formei. Eles
sempre ﬁzeram de tudo para que eu estudasse”, contou.
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O amor pelos cabelos trouxe muitas realizações,
mas também muitas abdicações e uma rotina cansativa. Para
se especializar, Mariana morou e estudou no Rio de Janeiro
por três anos. Mesmo após ﬁnalizar os estudos e retornar
para Volta Redonda, a estrada ainda fazia parte da rotina da
médica. “Eu viajava muito, ﬁcava mais tempo na estrada do
que aqui. Sempre buscando especializações em cabelo”,
lembrou.

MATÉRIA DE CAPA/EMPREENDEDORISMO

A sociedade e inauguração da Hair Prime,
especializada em tratamento capilar

Mariana Tebet Braga conta que sempre sonhou
com um espaço que pudesse oferecer tudo de melhor para
diagnóstico e tratamento para seus pacientes, mas que
faltava de fato executar esse sonho.
“Sempre sonhei com um instituto capilar. Já tinha
muitas ideias para executar, mas vieram alguns projetos e fui
deixando para depois. É aí que entra meu sócio, o Leopoldo
Menezes. Ele me procurou por meio de outros contatos da
área, porque queria investir em uma clínica capilar. Não nos
conhecíamos, mas desde o primeiro dia não tive dúvidas que
seria sócia dele. A energia e as ideias bateram, foi tudo muito
rápido. Em dois meses inauguramos a Hair Prime. Hoje
somos grandes amigos, aprendemos muito um com o outro”,
comentou.
A Dermatologia é uma especialidade médica que
abrange as áreas de diagnóstico, prevenção e tratamento de
doenças relacionadas à pele, pêlos, mucosas, cabelos e
unhas. E foi o amor pelo universo dos cabelos que fez
Mariana Tebet, médica dermatologista e membro titular da
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), se dedicar
exclusivamente à área e junto com seu sócio, Leopoldo
Menezes, inaugurar a Hair Prime Mariana Tebet Medicina
Capilar, na Rua 33, na Vila Santa Cecília.
Completando um ano de funcionamento no dia 17
de novembro, a clínica especializada em medicina capilar
conta com cinco funcionárias e hoje oferece consulta,
diagnóstico, tratamento e acompanhamento completo.

“Na Hair Prime, oferecemos consulta médica
capilar, tricoscopia, que é o exame que avalia o couro
cabeludo e os ﬁos para deﬁnir diagnóstico, tratamento e
acompanhamento. Transplante capilar, biópsia, laser,
mesoterapia, tratamento com microagulhas e terapia
capilar. Outro ponto diferencial que também temos é um
SPA capilar para cuidar da saúde dos ﬁos e couro cabeludo,
além de ser um momento de relaxamento”, explicou.
Com o nascimento da Hair Prime, novos interesses
surgiram para Mariana, um deles foi o gosto pela área
administrativa. “Com a clínica, estou aprendendo e
descobrindo esse lado voltado para administração, essa veia
empreendedora. Realmente gosto de administrar. Tenho
uma equipe muito competente, que me ajuda muito no dia a
dia e uma proﬁssional muito qualiﬁcada da área ﬁnanceira”,
disse.
Outra tarefa que Mariana também precisou
desenvolver com a inauguração da Hair Prime foi a de se
expor nas redes sociais. A médica confessa ter resistido à
ideia inicialmente, mas depois reconheceu a importância de
mostrar o seu trabalho.
“Eu não gostava muito de me expor, não me
considero tímida, me relaciono bem e falo em público
sempre que preciso, confesso que tinha um pouco de
resistência, mas também sei que os tempos são outros e
poder levar informações de qualidade para as pessoas que
me seguem e meus pacientes é muito gratiﬁcante”,
acrescentou.
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MATÉRIA DE CAPA/EMPREENDEDORISMO

Criação de grupo de estudos e amizades
C

hegando a Volta Redonda, Mariana não conhecia
ninguém. Foi por meio de uma visita a uma sessão cientíﬁca
de médicos reumatologistas, que ela se inspirou, criou seu
próprio grupo de estudos e assim teve a oportunidade de
conhecer os colegas da proﬁssão.

“Me senti inspirada vendo todo mundo estudando
e, com isso, pensei: por que não fazer isso na Dermatologia?
Em 2018, criei a Derma VR. Eu lembro que na primeira
sessão, levei convite em mãos para todos os médicos que eu
queria convidar. Fiz um jantar para a gente estudar. No
grupo, eu apresentava os casos, depois pedia para os
colegas apresentarem e assim fui conhecendo as pessoas”,
relembrou.
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Atualmente, o Derma VR vem crescendo e
alcançando todo o Sul do Rio. As sessões clínicas de
discussão de casos dermatológicos acontecem uma vez ao
mês. De acordo com Mariana, palestrantes renomados e
médicos de toda região comparecem.
“O grupo cresceu muito. Hoje somos 110 médicos.
Vem gente de Resende, Paraty, Angra, Valença, de toda a
região. Temos uma união muito boa. Dizemos que não
somos concorrentes, somos todos amigos, todo mundo se
apoia e se ajuda”, explicou.

MATÉRIA DE CAPA/EMPREENDEDORISMO

Médica, gestora, esposa e o
sonho da maternidade

Casada há sete anos com o médico gastroenterologista, Paulo Oliveira Braga, Mariana Tebet contou que conheceu
o marido após se formar e começar a trabalhar no Hospital Munir Rafful, no Retiro. “Assim que eu formei, fui trabalhar no
Hospital do Retiro. O Paulo era residente e eu a recém-formada que queria ajuda com tudo. Comecei a pedir ajuda para ele
com meus pacientes e um dia pedi o telefone dele dizendo que se tivesse alguma dúvida, perguntaria. A partir daí começamos
a conversar e desde o primeiro dia parece que a gente sabia que iria ﬁcar junto”, acrescentou.
Apesar da vida proﬁssional ativa, Mariana disse que planeja uma gravidez ainda para este ano. “Vou me virar nos 30
para administrar a vida proﬁssional e a maternidade. Dizem que quando nasce um ﬁlho, nasce uma mãe. Temos muita
vontade, então acredito que agora é o momento”, adiantou.
Mariana conta que o marido é um grande incentivador dos seus sonhos, projetos e relembra quando precisou ﬁcar
um período longe dele para estudar. “Paulo, além de ser meu marido, é meu amigo, meu parceiro, meu incentivador. Ele me dá
ideias, me encoraja. Teve um ano que eu praticamente não trabalhei. Fiquei dois meses no Rio estudando muito para passar
na prova de título de Dermatologia e ele estava lá, sempre me apoiando”, ﬁnalizou.
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ECONOMIA/ OUTONO & INVERNO

Para aquecer o frio, Restaurante Matos inclui
caldos em seu tradicional rodízio de pizzas
O

inverno começa oﬁcialmente no dia 21 de
junho, mas a queda nas temperaturas costuma ser sentida
desde o mês de maio. Com a chegada do frio, a busca por
caldos e massas costuma aumentar. Comidas quentes
entram na preferência dos consumidores, como caldos e
massa. Como uma opção mais leve e com variados sabores e
temperos, os caldos e sopas são os mais vendidos nesse
período do ano. Além disso, torradas e pães podem ser
alguns dos acompanhamentos que adicionam ainda mais
sabor. Para os apreciadores de um bom vinho, ele pode ser
a bebida perfeita para harmonizar com o cardápio.
Segundo
a
empresária
Sheila
Matos,
sócia-proprietária do Restaurante Matos, na Vila Santa
Cecília, o caldo verde e o feijão amigo são os mais
tradicionais e muito procurados no inverno.

Não quer sair de casa? O Restaurante Matos também
trabalha com entrega de caldos, pizzas e outros pratos
através do aplicativo de delivery Ifood ou pelo Whatsapp
(24) 99281-7332. Já se você deseja ir até o restaurante, nos
ﬁnais de semana é preciso reservar uma mesa. O contato
também pode ser feito através do Whatsapp.

“Na temporada outono-inverno, as pessoas
costumam buscar por caldos e massas. Os caldos para quem
deseja uma refeição leve à noite são ideais. A massa
também vale para quem procura por pratos mais sólidos.
Com a chegada das baixas temperaturas, nós resolvemos
incluir alguns tipos de caldos no nosso tradicional rodízio de
pizzas. O feijão amigo e o caldo verde são os mais
procurados. Também servimos vinho, na taça ou a garrafa,
de acordo com o que o cliente preferir”, explicou Sheila.
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ECONOMIA/FÉRIAS ESCOLARES

Loja Feito Doce aposta em brinquedos e linha
de material escolar para segundo semestre
Fotos: Loja Feito Doce investe em linha escolar

A loja conta com jogos para todas as faixas etárias

Com o retorno escolar 100% presencial em 2022, o movimento nas papelarias e lojas especializadas em produtos
infantis cresceu cerca de 20%, segundo das da CDL Volta Redonda, só no primeiro semestre. Agora, com uma pausa no recesso
do meio do ano, com as crianças em casa, aumenta também a busca por entretenimento que vai além das telas de celulares e
computadores, levando as famílias a procurarem por opções para distrair os ﬁlhos.
Para atender a demanda dos pais e facilitar o retorno às aulas, a loja de presentes Feito Doce, no Shopping Park Sul, além
de investir em brinquedos, está inovando também na linha de mochilas e estojos para o público infantil e adolescente.
Conversamos com a Adriana Modesto, gerente da unidade, que está conﬁante e com boas expectativas na procura por
brinquedos e material escolar.
“Estamos muito otimistas que as vendas serão melhores que o primeiro semestre. Apesar da loja ser mais voltada para
brinquedos, temos a expectativa também de impulsionar a linha de mochilas e estojos para o público infantil e adolescente,
que está tendo uma ótima aceitação. Para isso, estamos sempre buscando lançamentos, vendo o que é novidade, já que o
público mais jovem está sempre muito antenado”, explicou.
De acordo com Adriana, as férias escolares são um dos períodos mais movimentados, perdendo apenas para o Natal e
Dia das Crianças. “Fizemos pedidos de reposição de brinquedos e materiais de personagens que vendem bem. O passeio no
shopping acaba sendo um entretenimento nas férias e as crianças acabam entrando na loja com os pais e mesmo que seja só
para dar uma olhada, acabam levando alguma coisa. Esse é um dos períodos mais movimentados, recebemos bastante pessoas
de fora também e agora depois da pandemia teremos uma oportunidade boa para alavancar as vendas”, disse.
Para os pais ou responsáveis que buscam por dicas para atividades de férias, Adriana garante que há linhas de
brinquedos para todos os gostos e interesses. “Temos brinquedos para cada faixa etária. De dois a cinco anos, temos a linha de
pedagógicos. Já para a primeira infância, temos a linha de educativos, com blocos, além de uma linha para crianças com TDAH
(Transtorno de Déﬁcit de Atenção e Hiperatividade) e autismo. Já para a faixa etária de sete a 12 anos, temos muitos jogos de
tabuleiro, que eles amam e que cresceu muito a adesão também por conta da pandemia, pois é um momento que une toda
família’’, ﬁnalizou.
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COMÉRCIO & SERVIÇO/EMPREENDEDORISMO NA PANDEMIA

Casal transforma hobby em negócio
N

o dia 27 de junho é comemorado o Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) e o objetivo da data é
marcar a importância dos pequenos negócios nas economias local e global. Para saber os desaﬁos e conhecer um pouco desse
universo do microempreendedor, a revista O LOJISTA conversou com os empresários Karem Diniz e Elder Diniz, donos da
Yellow Tortas.
Karem cursava pedagogia e Elder atuava como secretário em uma indústria. Foi ele quem deu início ao caminho do
empreendedorismo, quando começou a ajudar o pai em um restaurante especializado em espetinho.
Foi durante a pandemia, que o casal transformou o dom de Elder, que começou fazendo banoffee para amigos e
familiares, em um negócio de sucesso, a Yellow Tortas. Hoje o casal já sonha em expandir do delivery para um espaço físico.

CONFIRA A ENTREVISTA:
O LOJISTA: Como nasceu a Yellow Tortas?
Karem Diniz: A Yellow nasceu com o Elder, que fazia banoffee, torta de banana com doce de leite, em casa para os nossos amigos e
familiares. Foi aí que começaram a incentivar a venda dos produtos. Na época, já namorávamos e eu fui uma das pessoas que o
incentivaram também. O Elder teve um pouco de resistência no início. Tudo começou com R$ 600 de investimento e dois meses
após o início da pandemia.
O LOJISTA: Como foi o processo para você aprender a fazer as tortas também?
Karem Diniz: Ele sempre falava que eu deveria aprender todos os processos, mas confesso que fui um pouco resistente. Até que
em setembro de 2020, o Elder teve um problema de saúde e precisou ﬁcar internado durante 12 dias. Aí não teve jeito, tive que
aprender. Durante os meses seguintes, ele continuou bastante debilitado, o que me fez assumir a parte de produção. Hoje
dividimos os processos, mas eu consigo fazer de tudo, se for necessário.
O LOJISTA: Como foi abrir um negócio no início da pandemia?
Karem Diniz: Tínhamos muitas inseguranças. No dia 06 de maio de 2020, começamos a vender as fatias de banoffee onde
morávamos, em Vargem Alegre, Barra do Piraí. Na primeira semana, já fomos surpreendidos com muitas encomendas para o Dia
das Mães. Mesmo tudo sendo muito bom, ainda era um desaﬁo para o Elder aceitar fazer disso algo que fosse nosso trabalho
integral. Foi preciso muita conversa e alinhamento de planos.
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COMÉRCIO & SERVIÇO/EMPREENDEDORISMO NA PANDEMIA

e cria a loja, Yellow Tortas
O LOJISTA: De onde veio a ideia do nome Yellow Tortas?

O LOJISTA: Como é a rotina na Yellow e quais produtos
vocês estão trabalhando no momento?

Karem Diniz: Uma das primeiras coisas que o
empreendedor pensa é o nome e começamos a pensar
quando conversamos sobre criar uma conta no Instagram,
mas não tínhamos uma ideia, foi quando pensei no
ingrediente indispensável da banoffee, que é a banana. Aí
veio a ideia de ser algo que tivesse origem dali, pensamos
durante dias, até que brinquei e falei pela primeira vez:
Yellow Tortas. Na hora o Elder falou: é isso! E assim nasceu a
Yellow.

Karem Diniz: Trabalhamos com delivery ou retirada, de
quarta a domingo, de fatias, e de tortas inteiras por
encomenda, com sabores diversiﬁcados. Temos a tão
procurada banoffee e passamos por suas variações usando
outras frutas como: morango e uva. Também temos
chocolate, limão, coco com amêndoas e capuccino. Estamos
trabalhando agora em novos sabores que em breve
entrarão no nosso cardápio.

O LOJISTA: Quando perceberam que era a hora de se
mudar de Barra do Piraí?

O LOJISTA: Como vocês investem na divulgação e quais
os projetos para os próximos anos?

Karem Diniz: Em janeiro de 2021, decidimos que era a hora
de expandir. Começamos a sonhar com a mudança para
Volta Redonda. Era tudo muito improvável, mas em apenas
dois meses já estávamos aqui com um desaﬁo gigantesco de
começar do “zero” e conquistar nossos clientes. Hoje
continuamos juntos nessa, só ele e eu. Dividimos as tarefas
e toda parte de gestão. Somos sócios, casados e amamos
empreender!

Karem Diniz: Nosso foco sempre foi o Instagram e posso
dizer que é a nossa principal vitrine. É sempre um desaﬁo se
manter ativo e manter tudo atualizado. Por nossas vendas
serem 100% on-line, sabemos da real necessidade de estar
conectado e manter nosso relacionamento com cada
cliente. Nosso sonho agora é ter a Yellow Store, um espaço
físico que tenha a nossa cara, em que possamos
proporcionar uma experiência incrível a cada um que já
conhece nosso trabalho e aqueles que passarão a conhecer.
Gerando empregos e agregando valor ao comércio local.

O LOJISTA: Qual foi o maior desaﬁo para vocês,
empreender na pandemia ou agora, com a ﬂexibilização?
Karem Diniz: Começamos logo no início da pandemia e já
tivemos que agir no meio disso tudo. Creio que nosso maior
desaﬁo está sendo agora no “pós-pandemia”. Já que o
delivery passa a não ser mais a principal opção do cliente.
Com tanto tempo dentro de casa, observamos que a
procura por um lugar físico tem aumentado bastante nessa
nova realidade.

O LOJISTA: Por que se associaram a CDL e o que acham
dessa parceria?
Karem Diniz: Fomos convidados a nos associar a CDL por
colaboradores que já eram nossos clientes e nos
associamos. Entendemos que é muito importante o apoio e
todo trabalho que é oferecido pela CDL, para que tenhamos
mais ferramentas para realizar nosso trabalho e oferecer
sempre o melhor para os clientes!
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COMÉRCIO & SERVIÇO/PET

Amigos viram sócios
e abrem empresa: A Vore
distribuidora de rações

G

eovane Pereira e Antônio Hermínio se
conhecem há mais de 20 anos. Amigos, amigos, negócios a
parte? Não com eles. Juntos, resolveram unir as forças e a
conﬁança na amizade para empreender.
Abrir um negócio não é tarefa fácil. Exige coragem,
planejamento, investimento ﬁnanceiro, diálogo e
alinhamento de ideias. Foi após uma conversa sobre
oportunidades de negócios que surgiu a Vore Distribuidora
de Rações.
O LOJISTA conversou com Geovane Pereira, gerente
da Vore, no Aterrado. Ele conta que os mais de 25 anos de
experiência no ramo acabaram facilitando a parte
administrativa, que ﬁca por conta dele e que também
ajudou no caminho para a abertura da loja.

O LOJISTA: Conte um pouco sobre a amizade de vocês.
Geovane Pereira: Eu sou nascido e criado em Volta Redonda e o Antônio veio da Paraíba. Nos conhecemos no
início dos anos 2000, quando eu trabalhava em uma fábrica de ração e ele já trabalhava no ramo do transporte.
Começamos aí a amizade e foi só se fortalecendo.
O LOJISTA: Como começou a história de vocês com a Vore?
Geovane Pereira: Eu trabalhava em uma empresa neste mesmo seguimento de rações, porém, ela encerrou as
atividades. Após uma conversa com o Antônio sobre oportunidades de negócios, resolvemos iniciar a parceria e
assim nasceu a Vore.
O LOJISTA: A Vore abriu as portas este ano. Como foi o processo para vocês?
Geovane Pereira: Isso mesmo, a loja abriu as portas no dia 25 de janeiro. Ficamos animados com a retomada da
economia após a vacinação contra a Covid-19 e a redução das medidas de ﬂexibilização das medidas restritivas
durante a pandemia e nos sentimos mais conﬁantes para iniciar o negócio.
O LOJISTA: Quais são os serviços que a Vore oferece atualmente?
Geovane Pereira: Nossa especialidade é a distribuição de rações variadas para lojistas. Trabalhamos com a linha
pet, rações para cavalos, coelhos, codornas, boi, vaca, caprinos e aves em geral. Atendemos aproximadamente 15
cidades da região. Contamos com seis funcionários, sempre buscando expandir.
O LOJISTA: Por que se associou a CDL e o que acha dessa parceria?
Geovane Pereira: Achamos muito importante a valorização do comércio da região. Para que haja crescimento, a
colaboração de ambas as partes é muito importante, todos nós saímos ganhamos.
@voredistribuidora
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ESPAÇO JURÍDICO/LEGISLAÇÃO

Lei 14.348 garante mais
sustentabilidade para o Pronampe

O

Diário Oﬁcial da União publicou em 26/05, a Lei
14.348, que concede ao Pronampe a possibilidade de
aportes de mais R$ 50 bilhões em créditos. O Pronampe é o
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, projeto nascido a partir da iniciativa do
senador Jorginho Mello (PSC-SC) e desenhado para facilitar
empréstimos a pequenos e microempresários durante a
pandemia.
Com a publicação da lei, o Pronampe ganha melhores
condições de sustentabilidade como política oﬁcial de
crédito permanente no tratamento diferenciado aos
beneﬁciários do programa. O texto, por exemplo, autoriza a
União a aumentar a participação do Fundo de Garantidor de
Operações (FGO) para atender ao Pronampe. Os valores
não utilizados para garantia das operações, assim como os
valores recuperados, inclusive no caso de inadimplência,
serão utilizados para cobertura de novas operações
contratadas no âmbito do Pronampe. Estima-se em R$ 50
bilhões o valor que ﬁcará livre para novos empréstimos.
A lei também dispensa as empresas de cumprirem
cláusula de manutenção de quantitativo de empregos
prevista nas contratações até 31 de dezembro de 2021.
Essa regra só será reestabelecida para empréstimos feitos a
partir de 2022. No entanto, não incluiu a parte do projeto
que dispensava a certidão negativa de débitos de pessoa
jurídica com débitos junto à Previdência social.

MÉDIAS EMPRESAS
A Lei 14.358 também altera a Lei 14.257/21, que criou
o Programa de Estímulo ao Crédito (PEC) e amplia seu
acesso a empresas médias com até R$ 300 milhões de
receita bruta anual, consideradas de médio porte.
Atualmente, esse programa é destinado somente a
Microempreendedores Individuais (MEI), a micro e
pequenas empresas, a produtores rurais e a cooperativas e
associações de pesca e de marisqueiros. A receita limite é de
R$ 4,8 milhões. Para o público-alvo atual o texto reserva
70% do valor total que pode ser contratado.
Fonte: Revista Varejo S.A
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FRANQUIAS/ FALANDO SOBRE MARCAS

O mundo das Franquias
V

*Paulo Ricardo Pereira

olta Redonda recebeu nos dias 1º e 02 de abril de
2022, a 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba, em
Volta Redonda. O evento, realizado no Shopping Park Sul
contou com cerca de 40 estandes e diversas palestras com
assuntos relacionados a franquias, foi importantíssimo para
fomentar um modelo de negócios que vem crescendo a cada
ano.

A transmissão de conhecimento pode acontecer por
meio da disponibilização de manuais e treinamentos e tem o
objetivo de preparar o franqueado para que ele possa
conhecer profundamente a marca, sua estrutura, modelo de
negócio e consiga replicar de forma efetiva.

Segundo uma pesquisa da ABF, o Estado do Rio de
Janeiro apresentou um crescimento de 9,5 % no
faturamento geral das redes de franquias, com mais de
R$ 17,4 bilhões de receita em 2021. Já em número de
unidades, o mercado ﬂuminense expandiu 16,5%,
totalizando 17.154 operações. Volta Redonda registrou um
crescimento de 13% no número de unidades em 2021,
comparando com 2020. São cerca de 273 unidades ativas,
mesmo diante da pandemia.

Tão importante quanto o Contrato de Franquia é a
Circular de Oferta de Franquias (COF) e o registro da Marca
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A
COF é um documento desenvolvido pelo franqueador e
deve apresentar todas as condições gerais do negócio,
principalmente, em relação aos aspectos legais, obrigações,
deveres e responsabilidades do franqueador e do
franqueado. A COF deve ser um documento criterioso,
claro, completo e conciso.

E VOCÊ, SABE O QUE É UMA FRANQUIA?

Com a COF em mãos, o franqueado deve analisar tudo
o que precisa saber sobre a rede, antes da assinatura do
contrato, incluindo quais as taxas de franquia devem ser
pagas, como elas funcionam dentro da rede e quanto cada
taxa custará ao bolso do franqueado. Antes de assinar o
contrato de franquia, o empreendedor deve ler
atentamente a COF para que não haja problemas futuros.

A Franquia ou Franchising, como é conhecida a
estratégia de crescimento empresarial, um dos principais
modelos de negócio das últimas décadas. Ela consiste na
concessão de direito de uso de uma marca do franqueador a
um investidor, o franqueado.
O negócio oferecido pelo franqueador pode ser uma
marca, um serviço, um produto ou até mesmo um conceito.
As franquias abrangem diversos segmentos de mercado e
sua principal característica é a padronização de processos e
produtos. Dessa forma, você encontrará os mesmos
produtos, com a mesma qualidade, independentemente da
unidade visitada.
O franqueador fornece, além da marca, todo o
Know-How, treinamento e suporte para que o franqueado
consiga replicar o que é oferecido pela marca. O franchising
é uma relação de independência entre a marca e o investidor
e, em decorrência do uso da marca e da utilização do
know-how do negócio, é comum que haja a cobrança de
taxas por parte do franqueador, a chamada “Taxa de
Franquia”, que geralmente é paga na assinatura do contrato
de franquia.
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ATENÇÃO AOS CONTRATOS

A marca oferecida pelo franqueado deve ser
registrada junto ao INPI, que é uma autarquia federal
vinculada ao Ministério da Economia e é responsável pelo
aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema
brasileiro de concessão e garantia de direitos de
propriedade intelectual para a industrial.
O registro de marca no INPI garante a exclusividade
de uso da marca em todo o território nacional, dentro do
ramo de atividade exercida pela empresa. Com a marca
devidamente registrada, o franqueador libera o uso da
marca para o franqueado. A Lei Nº 9.279, de 14 de maio de
1996, assegura os direitos e deveres do franqueado em
relação ao uso, comercialização e liberação de uso da marca.

FRANQUIAS/ FALANDO SOBRE MARCAS

CONTRATO DEVE OBEDECER LEI Nº 13.966, DE 26/12/2019,
TAMBÉM CONHECIDA COM A LEI DE FRANQUIAS
No contrato de franquia, deve estar de forma clara,
todas as obrigações e deveres de ambas as partes, assim
como os custos. Talvez o mais famoso dos custos que
rodeiam o sistema de franquias seja o de royalites, que são
um pagamento periódico realizado pelos franqueados as
suas respectivas redes franqueadoras. Os royalites são
pagos regularmente em razão da exploração da marca e do
suporte fornecido pelo franqueador.
Os royalites são previstos pela Lei de Franquias como
“remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou
em troca dos serviços efetivamente prestados”. Outro custo
comum no sistema de franquias é o Fundo de Propaganda,
ou fundo de marketing, e corresponde a um valor
arrecadado mensalmente dos franqueados para
investimento em ações institucionais que promovam a
marca, seus produtos e conceito de um modo geral. O valor
arrecadado costuma variar entre 2% e 5% do faturamento
bruto de cada unidade, porém, o franqueador pode optar
por estabelecer um valor ﬁxo mensal.
Para o franqueador, o sistema de franquias é a
oportunidade de fazer a expansão de sua marca de forma
rápida e segura, sempre mantendo sua identidade e
qualidade.

Uma expansão de franquia quando feita de forma efetiva e
competente, pode transformar uma marca local em uma
marca nacional.
Já para o franqueado, é a oportunidade de ter um
negócio próprio sem precisar de experiência no setor
escolhido, com treinamento, suporte técnico e com um
modelo de negócio já testado anteriormente pelo
franqueado. O franchising é principalmente uma relação de
ganha-ganha entre o franqueador e o franqueado e vem
crescendo cada vez mais, movimentando a economia e
gerando oportunidades de negócios.
Seja como loja física, quiosques, food trucks,
containers ou por plataformas digitais, o franchising oferece
diversas oportunidades para quem quer expandir seus
negócios, seja lançando uma franquia ou adquirindo uma. E
você, já pensou em franquear o seu negócio? Ou já pensou
em adquirir uma franquia? Espero que essas informações
tenham lhe ajudado a entender um pouco mais sobre o
universo do franchising.
* Paulo Ricardo Pereira é vice-presidente da CDL Jovem e
proprietário da Permiza Marcas e Patentes, além de especialista em
Propriedade Intelectual.
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Segmentação de cliente: saiba como atingir
A

o elaborar a estratégia para o seu negócio, é
preciso pensar em como direcionar seus esforços
corretamente para otimizar a utilização de recursos e
ampliar as chances de sucesso. Por isso, uma das práticas
essenciais é a segmentação da sua base de clientes. A partir
da análise comportamental dos padrões de consumo,
ferramentas tecnológicas e inteligência de marketing, a
empresa pode separar os consumidores em diferentes
grupos, de acordo com as suas preferências e
comportamentos.
Ao pensar na segmentação, é importante reforçar
o papel da Tecnologia e da Inteligência (Business
Intelligence). Aﬁnal, elas podem oferecer insumos para os
departamentos de marketing e de relacionamento com o
cliente criarem campanhas para cada consumidor. Podem
ser enviadas cartilhas, códigos promocionais e outras
práticas deﬁnidas para garantir maior atração, satisfação e
ﬁdelização dos clientes.
Na prática, existem quatro formas de realizar a
segmentação de cliente. A primeira delas é a demográﬁca,
que considera informações como ocupação, renda, idade,
educação, estado civil e outras para diferenciar os grupos.
Para quem vende para empresas, questões como porte e
setor devem ser consideradas. A geográﬁca, como o nome
diz, refere-se à localização das pessoas ou empresas que
deseja atender. Aqui pode-se considerar país, estado,
cidade, bairro etc. A psicográﬁca leva em conta traços de
personalidade, crenças, estilo de vida, valores, classe social,
entre outros fatores. Ela é mais complexa, mas pode ajudar a
criar uma proximidade maior com o cliente e otimizar as
campanhas.
Existe a comportamental, que considera questões
como lealdade, conhecimento, padrões de compra e as
formas como elas interagem com a marca. Esse tipo de
segmentação pode ser interessante para as campanhas de
recuperação de clientes ou para converter vendas que
geram desistência, por exemplo. Por ﬁm, existe a técnica de
segmentação estatística que combina todas as outras acima
citadas, levando em conta as variáveis disponíveis e a
importância relativa destas variáveis para a segmentação.
Mais ainda: com o advento da inteligência artiﬁcial, esse
processo ﬁcou recorrente e aprende a cada nova interação.
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VANTAGENS DA SEGMENTAÇÃO
A principal vantagem de atuar com a base segmentada de
clientes é a melhoria da eﬁciência interna e também a
melhoria na comunicação direta com seu cliente. Aﬁnal, o
cliente se sentirá reconhecido por receber ofertas,
comunicação ou qualquer tipo de interação que faça sentido
para ele.
Para o varejo, o aumento do ﬂuxo de clientes em
datas que geralmente não há tantas vendas é uma das
vantagens do uso da segmentação de cliente. Isso acontece
porque é bastante comum as vendas serem cíclicas, com dias
de maior ou menor movimento. Com estudo dos dados
sobre os clientes, consegue-se identiﬁcar padrões e
antecipar datas com menor volume de compras e assim
inﬂuenciar novas oportunidades, por exemplo.
Tais informações permitem criar campanhas
especíﬁcas para atrair o público propenso em dias de menor
faturamento. Também é possível desenvolver promoções de
produtos especíﬁcos ou oferecer outras vantagens apenas
nessas datas, como um cashback e outras ofertas.
Além disso, a estratégia pode ser utilizada para
potencializar a venda de itens de baixo giro. Ao enviar
campanhas bem direcionadas para os clientes com maior
interesse nesse tipo de produto, há grandes chances de
aumentar o interesse neles e, consequentemente, as vendas.
Conseguir fazer com que clientes antigos, que
deixaram de comprar, voltem a comprar também é
fundamental. Neste caso, a segmentação pode ajudar a
identiﬁcar esse grupo de consumidores e separá-los
conforme os seus hábitos e preferências. Depois, é possível
criar campanhas com ofertas para que eles retomem o
relacionamento com a sua empresa. Aﬁnal, cliente bom é
cliente comprando!

DICAS/VENDAS

o consumidor de maneira certeira
A segmentação de cliente também colabora com a busca por novos consumidores. Nesse caso, é possível fazer
pesquisas de mercado para entender quais são as necessidades e dores de quem ainda não faz compras na sua loja. A partir
disso, considere criar campanhas especíﬁcas, como descontos em primeira compra ou um conjunto de ofertas com produtos
que atraiam o público-alvo. Posteriormente, é possível manter o acompanhamento de dados e adotar estratégias de
ﬁdelização.
Outra vantagem é a clareza em relação às características do público. Essa prática permite o direcionamento de
campanhas mais alinhadas, ampliando as chances de conversão. Como consequência, o estabelecimento terá mais chances de
aumentar as vendas. Ao mesmo tempo, é possível observar um aumento no Retorno Sobre o Investimento (ROI) das
campanhas. Aﬁnal, se o público está mais alinhado ao que é ofertado, provavelmente os recursos aplicados conseguirão
entregar mais resultados.
Após disparar as campanhas, considerando a segmentação, é possível validar informações e projeções realizadas,
como a aceitação do público em relação a determinados produtos. Isso ajuda a ampliar os critérios da segmentação para que
as estratégias sejam cada vez mais assertivas ao encaminhar ofertas que sejam mais alinhadas aos clientes. A possibilidade de
realizar mais vendas casadas, criando kits montados a partir do interesse dos clientes, é outro benefício da prática. Como
consequência, é possível aumentar as receitas e o volume de itens comprados por cada consumidor.
A segmentação ajuda também as lojas de varejo, que precisam ter atenção aos produtos que têm data de validade,
como é o caso de supermercados. Aﬁnal, após o prazo, eles não podem mais ser comercializados e são convertidos em prejuízo.
Nesse caso, a prática da segmentação da base de clientes permite desenvolver campanhas especíﬁcas para cada tipo de
cliente, observando os produtos que já estão próximos do vencimento. Isso aumenta as chances de escoar os itens e buscar
eﬁciência.
Agora que você sabe mais sobre a segmentação de clientes, não esqueça de investir em ferramentas tecnológicas que
contribuam para alavancar as vendas. Aﬁnal, é preciso ter meios adequados para auxiliar na implementação dessa estratégia
para ter o sucesso desejado.
Fonte: Difundir/Varejo S.A
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COLUNA SAÚDE EM DIAGNÓSTICO

JUNHO LARANJA
Conscientização contra anemia e leucemia

A

campanha do mês de junho dirige-se à informação e prevenção sobre a saúde do sangue. Além de reservar um dia
especialmente à importância da transfusão de sangue, o mês também traz em destaque duas das condições mais frequentes
relacionadas ao sistema sanguíneo: a anemia e a leucemia.

• O QUE É ANEMIA?
É a redução dos níveis dos relativos aos glóbulos vermelhos presentes no sangue (hemoglobina, hematócrito e/ou massa
eritrocitária). Esta condição pode estar relacionada a causas genéticas (hemoglobinopatias) ou a causas secundárias.
Exemplos: doença renal crônica, alterações no metabolismo do ferro, sangramentos, deﬁciência de vitaminas e muitas outras.
Os sinais e sintomas da anemia variam de acordo com a intensidade do comprometimento de cada paciente e da doença que
está por trás de cada caso. Em geral, uma pessoa “anêmica” pode apresentar um conjunto de sintomas que reﬂetem a baixa
quantidade disponível de glóbulos vermelhos na circulação sanguínea, conﬁgurando a chamada síndrome anêmica: fadiga,
falta de ar aos esforços e/ou em repouso, palpitações, claudicação, sonolência e confusão mental.

• SINAIS E SINTOMAS DAS LEUCEMIAS
O acúmulo de células defeituosas e o funcionamento inadequado da medula óssea podem levar a sintomas muito variados de
acordo com o tipo e evolução da doença. Em geral, pode-se observar sintomas semelhantes à síndrome anêmica, mas há um
comprometimento mais evidente relativo à redução dos glóbulos brancos, levando a uma maior suscetibilidade a infecções
frequentes, febre, gânglios linfáticos inchados (“ínguas”), perda de peso sem motivo aparente, desconforto abdominal
(geralmente, pelo aumento do baço e fígado), dores nos ossos e nas articulações, entre outros.

• PREVENÇÃO
Na maioria dos casos, não há um fator de risco que possa ser modiﬁcado e que, portanto, possa ser indicado como um fator
prevenível. Os únicos fatores cientiﬁcamente comprovados que aumentam o risco de desenvolver a doença foram a
exposição à radiação ionizante (em procedimentos médicos como radioterapia) e ao benzeno (substância encontrada na
gasolina, na fumaça do cigarro e utilizado na fabricação de plásticos, lubriﬁcantes, borrachas, tintas, detergentes,
medicamentos e agrotóxicos).

• DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
Por se tratar de um câncer, a detecção em sua fase inicial é fundamental para que haja uma maior chance de tratamento. No
entanto, não há evidência cientíﬁca que justiﬁque a realização do rastreamento de leucemias na infância e, em geral, a
investigação ocorre somente quando houver suspeita clínica. Em boa parte dos casos, ocorre na infância e o diagnóstico é
iniciado com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos, de acordo com cada paciente.

Fonte: http://blog.saude.mg.gov.br/
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