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Faltam menos de cinco meses
para o Natal, você já
está preparado?

E

PALAVRA DO PRESIDENTE

Faltam menos de cinco meses

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.

Fique por dentro das nossas novidades seguindo as nossas redes sociais.

 ntramos em agosto, já de olho no Natal, a melhor 

data para o comércio, porque já começamos a planejar a 

nossa campanha deste ano, que vem cheia de novidades. Em 

breve, divulgaremos todos os detalhes nos nossos canais de 

comunicação, por isso, fique atento aos e-mails enviados 

pela nossa equipe e também nas nossas redes sociais e site. 

E, você, empresário, já começou a se preparar para fechar o 

ano com boas vendas?

 Além de investir no estoque, com novidades e 

variedade de produtos, planejar promoções, se preocupar 

com a vitrine, com a contratação de reforço para o seu time 

e ações de marketing, é fundamental começar o quanto 

antes a desenhar esse futuro tão próximo, até porque, falta 

menos de cinco meses para a data mais esperada por todos 

nós. Por isso, nós da CDL Volta Redonda, nos esforçamos 

para contribuir com esse período, incentivando as vendas 

por meio da nossa  campanha e também de outras ações, 

que projetam o nosso comércio para toda a nossa região.

 

 Para preparar o seu time, nossa parceria com o 

Sebrae vai fortalecer ainda mais o seu atendimento,              

qualificando em gestão, ações em mídias sociais e outras 

ferramentas que possam agregar valor a sua empresa. A 

capacitação profissional é uma grande aliada, principalmente, 

na hora de oferecer um diferencial, que é o bom atendimento, 

o planejamento e as medidas necessárias para se tornar 

competitivo no mercado. 

 E se precisar contratar, entre em contato com a 

nossa Central de Empregos, temos centenas de currículos 

cadastrados para diversas áreas.

 

 Também estamos preparando uma grande surpresa 

para nossos associados, em setembro, mês em que a CDL 

completará 53 anos. Fiquem ligados que teremos uma 

grande novidade. A CDL Jovem também já está planejando 

mais uma Feijoada Amigo Solidário, com data ainda a ser 

definida. Vamos ter também um café com os Contadores. 

Tudo isso e muito mais, você vai poder acompanhar nas 

nossas redes sociais também.

Aproveito para desejar a todos os papais um Feliz Dia dos 

Pais, comemorado agora em agosto, uma ótima oportunidade 

para promover sua loja e vender mais.

Um excelente mês, boas vendas e até setembro.



/cdlvoltaredonda

www.cdlvr.org.br

@cdlvoltaredonda
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ESPAÇO CDL-VR/EVENTOS

A

CDL-VR vai promover almoço 
em homenagem ao Dia do Contador
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  Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) vai realizar no dia 18/09, a partir das 12h30min, um 

almoço em homenagem aos contadores, profissionais que a cada dia se tornam mais parceiros da instituição. A comemoração 

será no Espaço de Eventos, em frente à sede administrativa, no Aterrado. 

 O Dia do Contador é celebrado em 22 de agosto, a data escolhida é uma referência ao primeiro curso de Ciências 

Contábeis do Brasil, criado no país, tendo início na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no ano de 1945. O decreto 

que regulamenta o curso e a celebração da data foi assinado pelo então presidente na época, Getúlio Vargas.

 Para o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, o objetivo de realizar esse encontro é uma forma de prestigiar um 

dos profissionais mais importantes na gestão de uma empresa. “Todas as empresas, de diferentes portes, precisam de um                 

contador para exercer uma série de atividades importantes, principalmente, a gestão contábil e fiscal, visando se manter 

dentro das leis vigentes no país, que são atualizadas constantemente. Sem eles, é praticamente inviável administrar uma 

empresa, porque são eles que dão todo o suporte em vários serviços como registro de movimentações financeiras, folha de 

pagamento, controles financeiros, entre tantos outros recursos oferecidos pelas contabilidades”, afirmou. 

 De acordo com ele, o contador é o profissional que apoia e ajuda a empresa a tomar as melhores decisões,                           

colaborando assim para o seu desenvolvimento e crescimento. Por isso, estão sendo convidados para o almoço                                        

representantes dos principais escritórios de contabilidade de Volta Redonda, além do Conselho Regional de Contabilidade e 

também da Aescon (Associação dos Contadores).
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‘‘Rua de Compras’’ de julho 
movimentou comércio do aterrado
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Aterrado recebeu a 3ª Edição do “Rua de Compras”Representantes dos organizadores e apoiadores abriram o “Rua de Compras”

  terceira edição do projeto “Rua de Compras - Especial Festa Julina" movimentou o comércio no dia 9 de julho, em 

Volta Redonda. O evento foi realizado em parte da Avenida Paulo de Frontin, com início na esquina da Rua Cesar Salamonte 

até à Rua Neme Felipe, das 09h às 18h, no bairro Aterrado.

 A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda 

(CDL-VR) esteve presente oferecendo consulta gratuita no 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa. “Achamos 

importante a realização desse projeto para divulgar o comércio 

local, atrair consumidores de fora e, além de promover vendas 

com descontos, os consumidores ainda aproveitam o dia, de 

diversas formas, principalmente, com cultura e lazer”, afirmou 

Gilson de Castro, presidente da CDL-VR. 

 

 Lojistas participantes elogiaram o evento. Para 

Walkyría Bernardo, sócia-proprietária da Ágape Cosméti-

cos, a ação é sempre uma ótima oportunidade para atrair 

clientes. “O Rua de Compras é uma oportunidade a mais 

para nós, comerciantes. O fim de semana fica mais 

movimentado, mais animado, as pessoas se empolgam 

com os descontos. Aqui na loja, costumamos dar descon-

tos, brindes. Busco sempre investir em uma ação legal 

para chamar atenção do cliente, colocamos música na 

porta da loja, decorando com balões’’, disse.

 



  projeto “Rua de Compras”, organizado pela           

Prefeitura de Volta Redonda tem como objetivo estimular a 

valorização do comércio local e foi realizada em parceria 

com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda 

(CDL-VR), Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e 

Agropastoril) e Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista).

 

 Quem passou pelo local pôde aproveitar muitas 

promoções, gastronomia, cultura, lazer, música, além de 

colocar as vacinas da Covid-19 e Influenza em dia.  A “Rua de 

Compras” também contou com apresentação da Banda 

Municipal e do Coral Municipal, exposição de carros antigos 

do Jeep Clube e do Clube do Fusca, além dos brinquedos 

gratuitos para as crianças.

 O evento contou ainda com mais uma edição do 

espaço de adoção “Família Animal”, da Secretaria de Meio 

Ambiente (SMMA). Os animais para a adoção foram                  

recolhidos pela fiscalização, vítimas de maus-tratos e de 

acumuladores de animais. As ações são acompanhadas pela 

SMMA e CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

O

ESPAÇO CDL-VR/RUA DE COMPRAS
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Projeto foi elogiado por 
comerciantes e consumidores



Há 32 anos no mercado, Shopp Tintas é 
referência em preço, qualidade e atendimento

COMÉRCIO E SERVIÇO/EMPREENDEDORISMO
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Gestão familiar é um dos segredos da empresa

 á 32 anos no mercado, a Shopp Tintas é referência em preço, qualidade e atendimento em Volta Redonda. Fundada 
e construída pelo engenheiro civil, Ronaldo Ramos, hoje a empresa de gestão familiar também é administrada pelos filhos, 
Bruno e Juliana Ramos, porta-voz da loja, participando ativamente das vendas e do marketing.

 Formada em Nutrição, Juliana conta que nunca se imaginou em uma loja de tintas. Foi após o convite do pai que a 
empresária descobriu o dom das vendas, o que fez inclusive com que abandonasse a formação inicial.

 “Quando tive minha primeira experiência na loja descobri que adoro vender, ter contato com as pessoas e amo o 
comércio. No início de tudo, trabalhar com meu pai era um pouco desafiador, tive que ter um jogo de cintura. Hoje, tudo flui 
muito melhor e tenho liberdade para implementar minhas ideias”, explicou.

 O Grupo Shopp Tintas conta com sete lojas, sendo duas em Volta Redonda, quatro em Angra dos Reis e uma em 
Paraty. O sucesso nos negócios para Juliana está na garantia do melhor preço, no bom atendimento e clareza com o cliente.

 “Nós garantimos o nosso preço. Além disso, eu priorizo muito o atendimento, um dos principais ensinamentos do 
meu pai. Isso é algo que eu reforço muito com os vendedores. Se o cliente pedir uma coisa, a gente indica sempre o melhor, não 
mentimos. Se a gente não tiver, preferimos que a pessoa saia e compre na concorrência do que indicar algo que não vai atendê-
lo e sermos lembrados por algo que não foi de qualidade. Priorizamos a verdade, a qualidade, o atendimento e o preço”, 
reforçou.
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Shopp Tintas gera empregos 
em Volta Redonda e na região

 om aproximadamente 50 funcionários nas sete lojas na 

região Sul Fluminense, Juliana Ramos, sócia da Shopp Tintas, 

sempre se manteve atenta às novidades e, por isso, cuida 

também do setor de marketing da empresa. Espontânea e                       

extrovertida, a empresária não tem medo de aparecer nas redes 

sociais e entende a importância de investir na área.

 “Comecei a observar as lojas de outras cidades e senti a 

necessidade de buscar mais visualização no mundo virtual. Sei o 

quanto o marketing é importante e é um caminho que vamos 

construindo pouco a pouco. A rede social é um grande catálogo”, 

explicou.

 A Shopp Tintas trabalha com tintas imobiliárias, que 

levam esse nome por conta da usual aplicação ser em imóveis de 

diversos tipos, como apartamentos, casas e lojas. São produtos 

de especificação mais simples, além de serem fáceis de aplicar, 

sem deixar a desejar no acabamento e resultado final.

 As duas lojas do Aterrado funcionam de segunda à 

sexta-feira, das 08h às 18h30 e, aos sábados, das 08h às 12h30. 

Confira os endereços: Shopp Tintas (matriz): Rua Idalina                   

Savignon Cardoso, nº 46 (rua do Itaú). Loja 2: Avenida Paulo de 

Frontin, nº 836 (calçada do Hortifruti). A Shopp Tintas também 

faz entregas em Volta Redonda e Barra Mansa.

@shopptintas
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Info In Time: 27 anos no mercado 
e duas lojas de informática

  Dia da Informática é comemorado em 15 de agosto, 

data que marca a apresentação do primeiro computador em 

1943 nos Estados Unidos. A Revista O LOJISTA foi em busca 

de empresas que atuam nesse segmento, considerado um dos 

que mais crescem, com o avanço da tecnologia e as inovações 

que a internet vem trazendo nas últimas décadas. E uma das 

lojas mais antigas e tradicionais da cidade é a Info In Time, com 

27 anos de mercado e duas lojas. Os empresários Edmara e 

Sérgio Gonçalves, donos da empresa, contaram um pouco 

sobre a história deles e os desafios do setor nos últimos anos.

 

 Formado em informática, Ricardo Gonçalves dava 

aulas no 28º Batalhão da Polícia Militar e, em 1995, decidiu 

pela criação da Info In Time. Já em 1999, os empreendedores 

viveram o auge do segmento. “A Info In Time nasceu por conta 

dessas aulas que eu dava. Um aluno indicava para o outro, a 

procura começou a surgir, foi expandindo, comecei a dar aula 

particular, em residência e então nasceu a Info In Time, que 

inicialmente era apenas curso de informática”, explicou.

 

 Visionário, Ricardo relembra que sempre trabalhou 

com delivery, antigamente, chamado de tele-entrega. “Sempre 

desenvolvemos esse serviço, mas com outro nome, e o nosso 

slogan era: ligou, pediu, chegou. Atendemos toda região Sul 

Fluminense, por meio de plataforma digital, site... A ideia da 

loja também é cada vez mais atender o cliente cara a cara. O 

mercado é muito competitivo, mas graças a Deus conseguimos 

nos manter, manter nossos colaboradores. Prezamos muito 

por nossa equipe”, explicou.

FAMÍLIA E NEGÓCIOS
 

 Casados há 23 anos, Ricardo e Edmara 

sempre trabalharam juntos e explicam que saber 

separar os problemas do trabalho da vida conjugal é 

o segredo para que não haja grandes conflitos na 

relação pessoal.

 

 “Nos conhecemos na 8ª série, namoramos 

nove anos, estivemos sempre juntos. É um desafio um 

casal trabalhar junto. Sabemos separar as áreas e isso 

flui muito bem na vida conjugal, na vida familiar. Tudo 

é nosso, não existe só meu ou só dele. Sempre tive um 

tino de vendedora, e, antes de surgir a Info In Time, 

mesmo trabalhando como secretária escolar, eu 

vendia roupas. O Ricardo já estava no ramo da 

informática e a necessidade que eu fosse trabalhar 

com ele surgiu”, explicou Edmara.

 

 Com 27 anos no mercado, duas lojas e 16 

funcionários, o casal se orgulha também dos dois filhos, 

Gabriel e Bianca, de 16 e 18 anos, respectivamente, que 

já participam ativamente da administração e vendas na 

Info In Time, o que segundo Edmara e Ricardo, ajuda 

muito, porque, assim, sobra mais tempo para o casal 

pensar em outras coisas.

Família Info In Time: a filha, Bianca e o casal Ricardo e Edmara Gonçalves
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Pandemia 
e desafios

@infointime

C
 om a chegada da pandemia e a ordem de fechar o comércio, Ricardo conta que não pensou duas vezes e foi para rua 

fazer entregas. “Fomos para a loja com apenas dois colaboradores ajudando internamente e dois motoboys. No meio disso, 

arregacei as mangas e saí para fazer entregas na região inteira. Quem diz que é dono de um negócio e não coloca a mão na 

massa está fazendo errado. Foram muitos desafios, vivemos muito na fé e Deus honra. Não podemos reclamar do que               

vendemos para o cenário que vivemos. Com a mudança no formato de trabalho para home office, vendemos muita webcam, 

impressoras, cartuchos”, explicou.

 Ricardo falou também da importância de se atualizar no ramo que está em constante mudança e garante também 

que o atendimento é o diferencial da empresa, mesmo que o mercado on-line acabe atrapalhando um pouco o espaço físico. 

“A gente sempre busca se atualizar, porque, do contrário, você fica para trás. Os próprios fornecedores nos atualizam do que 

é tendência e tudo que vai trocando. O mercado on-line é muito competitivo e isso de certa forma atrapalha um pouco nosso 

mercado físico, porque temos despesas, mantemos aluguel, funcionários. Então eu costumo dizer que temos um diferencial: a 

qualidade no atendimento, porque preciso agregar algo, preciso convencer o consumidor que meu produto é tão bom quanto 

o que ele vai achar na internet, com o diferencial que aqui é uma loja física, eu vou tirar suas dúvidas na hora, vou auxiliar com 

todo processo. Nós também entregamos em casa, vendemos muito pelo whatsapp. As pessoas mandam fotos, pedem para 

entregar, mas boa parte ainda prefere ir até a loja física”, finalizou.

 A Info In Time trabalha com todos os suprimentos de informática, processadores, manutenção, nobreaks e  impressoras. 

Em Volta Redonda, a loja fica na Avenida Amaral Peixoto, nº59, Centro. Para compras on-line: (24)98813-8858.
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ESPORTE/MÊS DO CICLISTA 

A

Conheça a história de sucesso e empreendedorismo 
de Leandro de Souza, dono da Bicicletaria Inovação

  pós o boom no mercado de bicicletas durante o 

começo da pandemia em 2020, o segmento continua em 

alta. Segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas       

(Aliança Bike), a expectativa para o segundo semestre de 

2022 é que continue o crescimento não só nas vendas de 

bicicletas, mas em todo conjunto que envolve o ciclismo, 

como seguros, serviços de mecânica, revisão, acessórios e 

vestuário especializados. E os apaixonados por bikes 

ganharam até uma data especial, 19 de agosto, para 

celebrar o Dia do Ciclista. E por falar nela, a Revista O 

LOJISTA conversou com o empresário Leandro de Souza 

Amorim, dono da Bicicletaria Inovação. Nascido e criado em 

Volta Redonda, a história do empresário começou em 2005 

no bairro Caieiras.

  “Comecei a trabalhar cedo e todo dinheiro que 

ganhava, eu guardava para construir a minha primeira loja 

na frente da casa dos meus pais. Eu queria ser dono do meu 

próprio negócio. Na época, recebia R$ 415,00. Lembro que 

quando saí desse emprego, recebi uma rescisão e fui atrás 

de um fornecedor de peças. Investi tudo na loja”, conta.

 Como todo empreendedor que sai da CLT                    

(Consolidação das Leis Trabalhistas), Leandro colocou 

como meta fazer, pelo menos, o mesmo valor do seu antigo 

salário. O que ele não esperava é que apenas na primeira 

semana ele faria R$ 600,00. Hoje com duas lojas, o                   

empresário relembra as dificuldades e a falta de informação 

no início de tudo.

 “Eu abri a loja sem CNPJ, sem nada, lembro que 

um fiscal apareceu, me orientou sobre a importância de 

fazer tudo corretamente. Comecei a pesquisar e então 

surgiu a oportunidade de comprar uma loja que já era uma 

bicicletaria lá no Santo Agostinho. Eu sabia que, para ir para 

lá, precisaria estar com tudo correto. Na época, meus pais 

não concordaram muito, porque no bairro Caieiras a loja 

era na casa deles, eu não pagava aluguel, mas foi uma virada 

de chave ir para o Santo Agostinho. Eu sabia que para poder 

crescer, não poderia me limitar”, relembrou.

 

 Leandro se orgulha ao lembrar que no primeiro 

mês vendeu três vezes mais que na antiga loja no bairro 

Caieiras. O empresário contou também que sempre foi 

muito autodidata e atento às necessidades dos clientes. 

“Quando cheguei ao Santo Agostinho e comecei a me 

regularizar, as portas se abriram, porque comecei a 

comprar de novas empresas.  A partir daí, passei realmente 

a entender o empreendedorismo. Na época, eu via que era 

muito fraco o setor de manutenção de bicicleta para quem 

realmente praticava o esporte. Então resolvi investir em um 

notebook e comecei a ver vídeos na internet, me especiali-

zei, comprei ferramentas e fui conhecendo pessoas que me 

ajudaram muito nessa época. Sou muito grato a esses 

amigos. Depois disso, pessoas de outros bairros começaram 

a procurar minha loja, ficamos conhecidos pelo serviço 

diferenciado em manutenção e por sempre termos as 

novidades do mercado”, acrescentou.

Leandro Amorim na sua primeira bicicletaria no bairro Caieiras

Bicicletaria construída na casa dos pais de Leandro
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ESPORTE/MÊS DO CICLISTA 

Empresa cresceu, saiu do Caieiras 
e conquistou outros bairros

   utra grande conquista para o empresário Leandro 

de Souza Amorim, do segmento de bicicletas, foi a abertura 

de uma loja no beco da bicicleta, no bairro Aterrado, uma 

referência no segmento em Volta Redonda. Na época, 

Leandro ainda namorava sua atual esposa que também 

abraçou o desafio de empreender. 

 “Eu chamei a Juliana para embarcar no desafio 

comigo e mesmo ela não entendendo nada de bicicleta 

partiu para cima. Eu sabia que para sair do Santo Agostinho 

para o Aterrado teria que vender muito. A ajuda e o apoio 

dela foram essenciais”, ressaltou. Hoje com duas lojas, a 

Bicicletaria Inovação e a Star Bike, Leandro tem um time de 

mais de dez funcionários e investe muito nas redes sociais, 

um dos seus principais portfólios.

 Funcionamento da empresa: de segunda à             

sexta-feira, das 08h às 18h e, aos sábados, das 8h30min às 

13h. A loja não funciona aos domingos.

@bicicletaria_inovacao

Equipe de colaboradores da Bicicletaria Inovação 

Bicicletaria Inovação 

EMPRESÁRIO RESSALTA IMPORTÂNCIA 
DA CDL-VR DURANTE SUA JORNADA
 

 O empreendedor Leandro Amorim falou também da importância de entidades como a Câmara de                    

Dirigentes Lojistas (CDL-VR) para a capacitação, network e, principalmente dos serviços e suporte oferecidos aos 

associados, além dos diversos eventos.

 “É importante ressaltar que nessa história toda, em 2012 conhecemos a CDL, me tornei associado e foi 

muito importante tudo que a instituição nos trouxe. Nos eventos de Happy Hour, por exemplo, conheci muita gente, 

grandes empresários, pude abrir minha mente. Foi a chave para eu continuar trilhando o caminho que estou e não 

vamos parar, temos muitos projetos. Sou muito grato a CDL, além de muito aprendizado, também fiz muitos amigos 

que eu trouxe para a vida”, finalizou.
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MATÉRIA DE CAPA/EMPREENDEDORISMO GASTRONÔMICO

  No mês que se comemora o Dia dos Pais, a Revista O 

LOJISTA conta a história de um dos empresários mais 

bem-sucedidos com tradição na gastronomia, no setor de 

eventos: Ricardo de Salles Bartolomeu, de 61 anos, um dos 

donos do Ricardo Buffet, que tem tradição de quase 30 anos 

no ramo de festas. De família de engenheiros, Ricardo até 

seguiu os passos do pai e do irmão, fazendo Engenharia 

Química, mas acabou o destino o levando para o comércio, 

quando o pai resolveu abrir o Restaurante Syd´s, na Vila Santa 

Cecília, outro empreendimento com tradição na cidade. Até 

hoje, o restaurante é administrado pela família, com um olhar 

sempre atento do pai, que tem 95 anos.  

 

 Nas próximas páginas, você vai conhecer a trajetória 

do Ricardo, que mesmo diante de uma pandemia, que parou 

todos os eventos por mais de um ano, ele conseguiu expandir 

os negócios.

A TRAJETÓRIA DE 
SUCESSO DO EMPRESÁRIO  

RICARDO 
BARTOLOMEU, 
SÓCIO DO GRUPO 
RICARDO BUFFET
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Contato com gastronomia começou com 
a primeira lanchonete da família, a Syd´s,
até hoje funcionando na Vila

 icardo Bartolomeu começou como empreendedor em 1983, quando cursava a faculdade de Engenharia Química, 

em Lorena, interior de São Paulo, o pai resolveu montar a lanchonete Syd's, no ponto que era dele antes do Ricardo nascer, 

onde mais tarde passou a ser restaurante. Como o pai trabalhava na CSN, conversou com os filhos para administrar o novo 

negócio. Antes de ter a lanchonete, o ponto era alugado para outras empresas, como uma farmácia, a Droga Lar. 

 

 “Em 1972, o meu tio alugou o ponto e montou uma lanchonete, que ele quis vender mais tarde. Ele chegou até a 

negociar com outra pessoa, mas meu pai nos chamou e disse: do jeito que ele quer vender, eu compro, mas a partir daí, vocês 

não vão ter mais mesada, mais nada, e todo mundo vai ter que trabalhar. Como eu estudava em Lorena, eu precisava trabalhar 

nos finais de semana para cumprir o acordo. Em 1985, eu formei, mas nunca exercia, fui trabalhar no Syd´s, e depois fiquei no 

comércio. Chegamos a montar outro restaurante, o Azevin, porque o espaço ali é de quatro lojas, dividimos e ficamos com dois 
empreendimentos. Depois, fechamos o Azevin”, contou.

 

 Ricardo lembrou ainda que chegou a ficar pouco mais de um ano em Rondônia, onde montou uma padaria, mas 

acabou não dando muito certo e ele voltou. “Quando eu voltei, montamos uma autopeça na Rua Dois, no Conforto, mas 

continuei trabalhando com comida, nos restaurantes e já havia começado a fazer alguns eventos. Um dia passando um revisor 

de páginas amarelas, o antigo catálogo de telefone, resolvi colocar lá Buffet Pura Festa, e aí, começou muita gente a ligar, e eu 

fechei a realização de casamentos ainda dentro da autopeça. E como começou a ter muitos pedidos, tivemos que fazer uma 

escolha, ou ficar no segmento de peças ou só de buffet, e optamos pelo ramo de festas”, recordou.
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Ricardo Buffet nasceu da paixão por eventos
e pela natureza inquieta de um empreendedor

MATÉRIA DE CAPA/EMPREENDEDORISMO GASTRONÔMICO

 epois de empreender em outros setores, o 
empresário Ricardo Bartolomeu decidiu que era hora de 
focar no que já tinha paixão e a natureza inquieta do 
empreendedor o levou a transformar o Buffet Pura Festa 
no Delícias da Vovó, nome em homenagem à mãe Martha 
de Salles Bartolomeu, que tinha as receitas que a empresa 
oferecia em seus buffets. No início, em 1992, o trabalho 
era todo feito na casa dela, onde ficava o escritório e 
também toda a produção. 

 Quatro anos depois, a empresa, que já despontava 
como uma das maiores da região, passou a contar com o 
primeiro salão de festas, que ficava no Laranjal, no antigo 
Bosque Beer, mas o atendimento ainda era feito na casa da 
Dona Martha. E, em 2000, a empresa passou a funcionar no 
Conforto, na Rua 219, com produção, financeiro e salão de 
festas. E, em 2004, todo o atendimento, com produção, 
financeiro e salão de festa passou para a Rua Quatro, no 
mesmo bairro, onde funciona até hoje.
 
 

 “Eu lembro que o nome fantasia, Ricardo Buffet, que temos hoje, foi depois de ter conversas com a cerimonialista 
Alba Regina, que trabalhava para o colunista social Mário Sérgio, um ícone da sociedade. Ela me dizia, você precisa dar um 
nome que as pessoas identifiquem o que é seu, que seja uma marca registrada. E com essa sugestão, porque a maioria dizia, 
vamos fazer com o buffet do Ricardo, que mudamos o nome. O Mário era um dos meus clientes, fiz vários eventos, éramos 
grandes parceiros. Ele que me ajudou a divulgar o nosso trabalho”, lembrou.

 Hoje, além do buffet, Ricardo ajuda na administração do restaurante Syd´s, que também é da família. “Meu pai só 
passou a gerenciar mais de perto, quando se aposentou há uns cinco anos, mas, agora, nos últimos meses, precisou se 
ausentar por problemas de saúde, mas ainda o ouvimos sobre diversos assuntos relacionados à empresa”, disse.
 

D
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Ricardo Buffet, hoje, além de realizar eventos, 
tem delivery em Volta Redonda e Barra Mansa

 om quase 30 anos de mercado, a empresa cresceu, 
e hoje, além de uma área de 2 mil metros quadrados, no 
Conforto, sendo 400 metros de salão de festas, com                  
capacidade para 400 pessoas,  onde também é feita toda a 
produção dos pratos que são servidos nos eventos, o grupo 
diversificou o atendimento, com delivery de salgados, doces 
e bolos, com filiais em Barra Mansa, e a mais recente, no 
bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. 

 “Com a pandemia, o delivery que não era nosso 
principal produto, passou a ser o nosso carro chefe, por 
conta da suspensão dos eventos. Então, decidimos  profissio-
nalizar ainda mais esse serviço, o que nos levou a abrir uma 
filial em Barra Mansa, para atender à demanda de entregas, 
e, mais recentemente, a do bairro Santo Agostinho. A pessoa 
liga, encomenda e a gente entrega na casa dela, diferente-
mente do Buffet, que realiza todo o evento, que tem toda 
uma estrutura. Hoje,  são três deliveries, contando com o que 
temos aqui na nossa sede, no Conforto”, contou.

 Hoje, o Grupo Ricardo Buffet é formado por 
quatro empresas, Ricardo & Locações, voltada para o  
aluguel de mobiliários e materiais para eventos; RB Eventos 
e Formaturas;  Ricardo Buffet, que é a parte de festas, como 
casamentos, aniversários e corporativos e o Ricardo Buffet 
Delivery.  

  Além de Ricardo também são sócios, a sua esposa 
Rita de Cássia, na área de decoração, e os irmãos Martha 
Maria, setor de finanças, e Marcelo Salles Bartolomeu, 
responsável pela logística. “O nosso grupo é uma empresa 
de gestão familiar, eu atuo mais no contato comercial, mas 
faço de tudo um pouco, lido com fornecedores, clientes”, 
comentou.

 Diretamente, a empresa emprega mais de 30 
funcionários, mas esse número chega a ser cinco vezes maior 
em dias de eventos, com as contratações por diárias. “Já 
tivemos eventos com bem mais de 50 pessoas  trabalhando, 
entre a produção, serviço, decoração, entre eles, o Mérito 
Lojista e a Feijoada Amigo Solidário da CDL-VR, que em 
2019, reuniu mais de mil convidados”, lembrou. Segundo 
Ricardo, antes da pandemia, a empresa realizava mais de 30 
eventos por mês, praticamente, um por dia.  Com a retomada 
dos eventos, em 2021, a média, que vem crescendo este ano,  
é de 15. “Aos poucos, os eventos estão voltando, mas 
diferentes, com uma redução de convidados. Antes, 
fazíamos casamentos para 400 pessoas, em média, hoje, 
essas festas são para 100, 200...”, acrescentou.
 
 A empresa também investiu em redes sociais e 
tem um site ricardobuffet.com.br, onde tem todos os 
serviços prestados e fotos para que o cliente possa                    
conhecer o trabalho e o salão de festas.

C



 ara Ricardo Bartolomeu, um dos sócios do Ricardo Buffet, um dos principais desafios é manter a qualidade dos 

produtos que a empresa oferece, a qualidade do atendimento e a segurança na entrega do serviço prestado. 

 “Trabalhamos com produtos de qualidade, com marcas sérias, garantimos a entrega do serviço contratado. Muitas 

vezes, outras empresas trabalham com um valor menor, mas compram produtos pelo menor preço e nem sempre com marcas 

que oferecem uma qualidade melhor. Nós, aqui, preferimos trabalhar com um valor um pouco maior, mas sem perder a 

excelência no que fazemos. Talvez, por isso, estamos há tanto tempo no mercado. Esse é o nosso maior diferencial, nossa 

principal referência, quando nos procuram para fazer um evento”, comentou.

 O empresário contou que quando o cliente tem um 

orçamento mais apertado ele sempre oferece pacotes que 

possam atender ao evento. “Eu sempre digo que, se precisar 

cortar alguma coisa, para reduzir gastos, a única coisa que 

não podemos tirar é a quantidade do que será servido, 

porque, trabalhamos para agradar quem nos contrata e, 

isso, passa pela satisfação dos convidados. Pode-se fazer 

uma decoração mais simples, mas, o sucesso do trabalho 

está no buffet e no atendimento”, afirmou.
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Desafios de manter qualidade 
e segurança no atendimento 
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como Happy Hour, Feijoada Amigo Solidário
e Mérito Lojista
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 Grupo Ricardo Buffet é um dos parceiros e associados mais antigos da CDL Volta Redonda, tendo realizado                   

diversos eventos, como o Happy Hour, além das festas de posse das diretorias, a “Feijoada Amigo Solidário” e o prêmio 

“Mérito Lojista”. 

 

 ‘‘De todos esses, o nosso maior desafio foi o primeiro Mérito Lojista, no Cine Nove de Abril, com a recepção no 

Memorial Getúlio Vagas, porque não tinha infraestrutura para transformá-lo num grande salão de festas, e conseguimos 

fazer, com improviso, adaptações, decoração e foi um grande sucesso e também de muito aprendizado’’, lembrou. 

 Para o futuro, Ricardo aposta no crescimento do número de eventos, com o avanço no controle da pandemia, e 

também da retomada da economia. “Já temos uma expectativa maior para os próximos meses e temos a certeza de que as 

coisas vão se normalizar. Só com a CDL mesmo temos pelo menos dois grandes eventos no segundo semestre”, acrescentou.

O
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D

Pequenos empresários já podem 
pedir dinheiro do Pronampe

    esde o dia 25/07, interessados em contratar empréstimos pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Pronampe) já podem procurar as instituições financeiras. Criado há pouco mais de dois anos para socorrer empre-
sários durante a pandemia de Covid-19, o programa oferece empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e 
prazo maior para começar a pagar.

 O dinheiro pode ser usado para investimentos, como aquisição de equipamentos ou realização de reformas, e para 
despesas operacionais, como salário dos funcionários, pagamento de contas e compra de mercadorias. É proibido o uso dos 
recursos para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios do negócio.

 Desde a sua criação, o Pronampe passou por várias mudanças. Em junho do ano passado, o programa tornou-se 
permanente e, mais recentemente, incluiu microempreendedores individuais (MEI) e empresas de médio porte. A última 
mudança foi feita em junho por uma portaria publicada pela Receita Federal. A norma determina a necessidade do                    
compartilhamento de informações sobre o faturamento do pequeno negócio. Após esse procedimento, o empresário pode 
negociar o empréstimo com a instituição financeira de sua preferência.

Acesso a empréstimo

 Podem pleitear o empréstimo microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano, pequenas empresas com                     
faturamento anual de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões e empresas de médio porte com faturamento de até R$ 300 milhões.

Regras

 Pelas regras do programa, a empresa que optar pelo financiamento precisa manter o número de empregados por 
até 60 dias após a tomada do crédito. A companhia pode pegar empréstimos de até 30% da receita bruta anual registrada em 
2019. No caso de negócios com menos de um ano de funcionamento, o limite do financiamento é de até metade do capital 
social ou de 30% da média do faturamento mensal.
 
 Todas as instituições financeiras públicas e privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central podem operar a 
linha de crédito. Os empréstimos têm a garantia, pela União, de até 85% dos recursos.

Pagamento

 O valor tomado poderá ser parcelado em até 48 parcelas, sendo o máximo de carência de 11 meses e mais 37           
parcelas para pagamento. A taxa de juros anual máxima será a mesma da taxa Selic, hoje em 13,25% ao ano, acrescida de 6%. 
O prazo para começar a pagar o empréstimo é de 11 meses.

Prazo

 De acordo com o Ministério da Economia, a data de contratação da operação de crédito segue até 31 de dezembro 
de 2024. Até lá, o governo estima que R$ 50 bilhões possam ser emprestados para os pequenos negócios.

 Para obter o empréstimo, os empresários precisam compartilhar com a instituição financeira de sua preferência os 
dados de faturamento de suas empresas. Feito isso, o empresário estará apto a negociar o empréstimo junto ao banco. Caso 
o banco não esteja listado na relação de possíveis destinatários, o dono da empresa deve entrar em contato com a agência 
bancária e verificar a previsão de adesão ao sistema.

 O compartilhamento é feito de forma digital, por meio do portal e-CAC, no site da Receita Federal. Basta clicar em 
“Autorizar o compartilhamento de dados”.

Fonte: Agência Brasil 
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Fonte: Revista Varejo S.A/ Por: Fernanda Peregrino/28 de julho de 2022

MERCADO/VENDAS

O

O poder do 
atendimento 
ao cliente nas vendas

 s clientes estão cada vez mais relutantes em dar 
uma segunda chance quando suas expectativas não são 
atendidas. De acordo com levantamentos realizados pela 
Zendesk no ano passado, 61% dos clientes recorreriam a 
um concorrente após ter apenas uma experiência ruim com 
a empresa – um aumento de 22% em comparação ao ano 
anterior. Se forem duas experiências negativas, 76% dos 
clientes não comprariam mais do negócio.

 Por outro lado, mais de 60% dos consumidores 
afirmam que, depois da crise sanitária, passaram a ter 
padrões mais altos de atendimento ao cliente. E eles 
esperam que o atendimento seja rápido, fácil e eficiente.

 Os estudos indicam que são enormes as                 
oportunidades de crescimento para as empresas que 
conseguem impressionar os clientes: 93% gastarão mais 
com empresas que oferecem sua opção preferida de         
atendimento ao cliente, como redes sociais, chat e e-mail; 
90% gastarão mais com empresas que personalizam o 
atendimento ao cliente; e 92% gastarão mais com empresas 
que garantem que não precisarão repetir as informações.

 Os consumidores também querem respostas 
objetivas e exatas no primeiro contato: 89% gastarão mais 
com empresas que lhes permitem encontrar respostas 
on-line sem ter que entrar em contato com ninguém.

Empreendedores já sentem o impacto

 Os empreendimentos que já entenderam a      
importância do atendimento ao cliente e estão investindo 
nesta área têm atraído novos negócios, bem como                     
aumentado a retenção e a expansão das vendas. Os estudos 
da Zendesk mostram que 73% dos líderes de negócios 
afirmam haver uma relação direta entre o atendimento ao 
cliente e o desempenho dos negócios. Ainda de acordo com 
a empresa, 64% dos líderes de negócios entrevistados 
afirmam que o atendimento ao cliente tem um impacto 
positivo no crescimento da empresa; 60% afirmam que 
melhora a retenção de clientes; e 47% relatam um aumento 
em sua capacidade de venda cruzada.

 Estes dados têm origem em duas pesquisas: uma 
global com 3.500 consumidores, outra com 4.600 empresas. 
Além disso, a empresa também usou informações de seu 
banco de dados Zendesk Benchmark, que possui o cadastro 
de mais de 97.500 empresas no mundo todo.



22 | O LOJISTA | Agosto 2022

ECONOMIA/EMPRESAS

O

Proporção de pequenos negócios com 
marca desde o início da pandemia

  s donos de pequenos negócios têm mostrado 

resiliência ao longo dos últimos anos para enfrentar os 

diversos impactos trazidos pela pandemia da Covid-19. 

 Dados apresentados pela 14ª Pesquisa Impacto da 

Pandemia de Coronavírus nos Pequenos Negócios,                   

realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), revelam que a proporção de empresas com 

queda no faturamento alcançou o menor patamar da série 

histórica, iniciada em março de 2020. Em média, 59% das 

empresas ainda sofrem com a redução do faturamento, 

sendo que entre os Microempreendedores Individuais 

(MEI’s) essa porcentagem atinge 62%, contra 53% entre as 

Micro e Pequenas Empresas (MPE’s).

 Quando o assunto são as dívidas, 65% dos donos 

de pequenos negócios estão com o caixa comprometido, 

mas as MPE’s estão mais endividadas do que os MEI’s. São 

73% das micro e pequenas empresas com débitos penden-

tes contra 60% dos MEI’s com contas para pagar. Apesar 

disso, a renda dos Microempreendedores Individuais está 

mais comprometida nesse quesito. Em média, 59% dos 

pequenos negócios têm mais de um terço de seus custos 

mensais afetados por dívidas, sendo que entre os MEI’s essa 

porcentagem é de 67%. No caso das MPE’s, são 48% na 

mesma situação.

 O levantamento, feito entre 25 de abril e 2 de maio de 2022, mostra também que as perdas são em média de 23%. 

Desde meados do ano passado, o Sebrae tem observado um movimento de recuperação das perdas. No entanto, os impactos 

da pandemia pesam mais sobre as contas do MEI’s do que sobre as das MPE’s. Enquanto os Microempreendedores Individuais 

ainda enfrentam perdas de 29%, as micro e pequenas empresas sofrem com redução de 14% no faturamento.

Pesquisa do Sebrae e Fundação Getúlio 
Vargas mostra que, em média, 59% das 
empresas ainda sofrem com a redução 
dos ganhos. Peso é maior sobre os
Microempreendedores Individuais

Pandemia afetou pequenos negócios



ECONOMIA/EMPRESAS

Agosto 2022  | O LOJISTA | 23

 A pesquisa também apresenta que a busca pelo crédito varia entre os pequenos negócios, apesar de se manter 

praticamente estável ao longo dos últimos meses. Os MEI’S têm recorrido menos aos financiamentos e, quando o fazem, 

são os que têm mais recusas das instituições financeiras. Enquanto 42% dos Microempreendedores Individuais busca-

ram empréstimos, 61% das micro e pequenas empresas solicitaram uma ajuda financeira de terceiros. Entre as MPE’s, 

70% conseguiram o crédito contra 41% dos MEI´s.

VENDA ON-LINE DEVE CONTINUAR EM ALTA

Perspectivas

 Aos desafios trazidos pela pandemia da Covid-19 somam-se outras preocupações na cabeça do empreendedor, 
como a alta de inflação e dos juros que impactam os custos das empresas. Questionados sobre o futuro dos negócios, em 
média, 41% dos donos de pequenos empreendimentos responderam que ainda têm muitas dificuldades para manter o 
negócio. Os MEI’s consideram-se mais aflitos (44%), enquanto 37% das MPE’s avaliam que o seu estado de espírito ainda 
é de preocupação com o futuro.

queda no faturamento atinge menor 

 Apesar da reabertura dos estabelecimentos físicos, a venda on-line deve 
continuar em alta e o atendimento híbrido tende ser a realidade dos pequenos 
negócios. O levantamento mostra que os MEI’s aderiram mais ao uso de 
ferramentas digitais para vender, com 72% utilizando redes sociais, aplicativos ou 
internet. No caso das MPE’s, esse índice é de 70%.

Fonte: Varejo S.A
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MEI: quatro dicas para fazer 

  úvidas sobre o limite de faturamento anual e a expansão dos negócios ainda são frequentes entre os empreendedo-

res brasileiros, então confira as dicas para ajudar neste momento. Em 2009, o Governo Federal lançou o programa do Micro-

empreendedor Individual (MEI) com o objetivo de tirar milhões de brasileiros da informalidade e promover acesso ao serviço 

de abertura de CNPJ.  

 Por meio de condições específicas para se enquadrar nessa modalidade, tornou-se possível regularizar a emissão de 
notas fiscais em atividades econômicas pré-estabelecidas. Desde então, o empreendedorismo saltou exponencialmente. 
Segundo levantamento da Contabilizei, realizado a partir de dados da Receita Federal, de 1.022.789 de empresas abertas no 
1º trimestre deste ano, por exemplo, 79% são MEI´s, ou seja, esta porcentagem equivale a 809.072 CNPJ´s.

 Atualmente, para o empreendedor ser considerado MEI, é necessário uma receita bruta de até R$ 81.000,00 ao ano 
ou R$ 6.750,00 mensal. No Congresso Nacional tramita um projeto que visa aumentar essa margem, porém ainda não foi 
aprovado. Além dessa limitação, a pessoa não pode ser sócia, administradora ou titular de outro empreendimento, e ter 
apenas um empregado contratado.

 Com isso, há inúmeros casos em que o empreendedor se vê obrigado a mudar de categoria de empresa devido ao 
crescimento do negócio, seja em razão do aumento do faturamento ou mesmo para buscar uma expansão futura. Para quem 
se encontra nesta situação de alteração de enquadramento, confira abaixo quatro dicas fundamentais.

1. Veja em qual categoria a sua 
empresa se enquadra

 Se a sua empresa não se enquadra mais no 

regime de Microempreendedor Individual (MEI), as 

categorias de Microempresa (ME) e Empresa de    

Pequeno Porte (EPP) podem ser alternativas. 

 Na opção de ME, o empreendedor poderá ter 

um ou mais sócios, faturar até R$ 360 mil/ano, escolher 

atividades que contemplam a grande maioria das 

empresas e emitir quantas notas quiser. Já na EPP, o 

faturamento se enquadra entre R$ 60 mil e R$ 4,8 

milhões ao ano.

2. Continue no Simples 
Nacional

 Como ME e EPP, a empresa continua fazendo 

parte do Simples Nacional, um regime de tributação 

que unifica oito impostos em uma guia por mês, o     

Documento de Arrecadação do Simples Nacional 

(DAS).  Importante: o Simples Nacional trata de um 

regime de tributação e o termo ME ou EPP engloba o 

porte da empresa. Apenas empresas como MEI, ME e 

EPP são optantes do Simples Nacional.
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a migração de categoria

3. Escolha a CNAE adequado

 Muitos empreendedores mudam de MEI para 

outra categoria de empresa por causa da  Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) . A CNAE 

nada mais é que a atividade do negócio e, dentro do 

MEI, há limitação dos serviços enquadrados nessa 

categoria. Na hora de migrar para ME ou EPP é                         

importante descrever de forma detalhada todos os seus 

planos para o contador que conduzirá seu processo de 

abertura. Com estas informações, o profissional                     

enquadrará suas atividades vinculadas aos CNAE´s. 

 É possível ter mais de uma CNAE no CNPJ, 

porém um deles deverá ser classificado como principal 

e os demais serão incluídos como secundários,                   

semelhante ao que funciona no MEI. A CNAE principal 

deverá representar o maior faturamento da empresa.

4. Mudança de categoria devido 
ao porte da empresa

 Se o motivo da migração é alterar o porte da 

empresa e/ou inclusão de outros sócios, há três opções 

para definir a natureza jurídica do negócio: EI,                    

Sociedade Limitada Unipessoal ou LTDA. É na natureza 

jurídica que são descritos quem são os sócios, a               

participação de cada um e o investimento inicial. 

 Todas essas informações constarão no 

contrato social, documento normalmente elaborado 

pelo contador com as informações fornecidas pelo 

empreendedor. Naturezas jurídicas: EI (Empresário 

Individual); Sociedade Limitada Unipessoal; e LTDA 

(Sociedade Limitada) .

 Por fim, muitos empreendedores cometem erros na hora de abrir uma empresa ou migrar de categoria. Para 
evitá-los, é importante conhecer bem o negócio e estar preparado para lidar com os desafios. O principal e -- mais comum -- 
é a falta de planejamento na hora de iniciar a jornada empreendedora. 
 
 Desde o momento em que a pessoa decide tirar sua ideia do papel, até a hora de realizar as atividades rotineiras, 
planejar-se é a chave para o sucesso do seu negócio.

 Outro erro é tentar conduzir o processo de abertura ou migração de empresa "por conta própria", sem apoio de um 
profissional gabaritado. É essencial buscar ajuda de um contador especializado para esse tipo de serviço.

Dicas bônus: erros cometidos durante a jornada empreendedora

Fonte: Com informações Contabilizei e FSB Comunicações
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Senado aprova MP de 
programa de crédito 
para empreendedores

   Senado aprovou no dia 13/07, a Medida Provisória (MP) 1.107/2022, que cria o Programa de Simplificação do 
Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital). Ele tem como meta promover o acesso ao crédito e a ampliação dos 
mecanismos de garantia para a concessão de microcrédito produtivo para empreendedores. Como a MP sofreu alterações 
no Congresso, tornando-se, assim, um Projeto de Lei de Conversão (PLV), segue para sanção presidencial.

 As taxas de juros previstas no SIM Digital são reduzidas. As linhas de créditos são voltadas para pessoas que 
exerçam alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços, urbanas ou rurais, de forma individual ou coletiva, ou a 
microempreendedores individuais (MEI´s).

Crédito
 O texto cria incentivos de acesso ao crédito ao microempreendedor individual, com faturamento anual de até R$ 81 
mil. Também cria linha de crédito destinada a microempresários, com faturamento até R$ 360 mil, e pequenos empresários, 
faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões. Além disso, o programa busca incentivar a formalização e a inclusão                  
previdenciária de microempreendedores de baixa renda.

 Segundo o texto, qualquer banco pode emprestar recursos com a garantia do Fundo Garantidor de Microfinanças 
(FGM), criado pela Caixa Econômica Federal (CEF). Para diminuir o risco dessas operações, a MP autorizou o uso dos                  
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como fonte de garantia. A expectativa do governo é que o SIM 
Digital beneficie 4,5 milhões de empreendedores.

 Os parlamentares fizeram alterações no texto. Entre elas, está a unificação da data limite de recolhimento de    
encargos trabalhistas pelo empregador doméstico, no caso, o vigésimo dia do mês. O Congresso também estabeleceu os 
percentuais mínimos de destinação do FGTS para investimentos em habitação popular e para operações de crédito voltadas 
às entidades hospitalares filantrópicas e instituições que atendem pessoas com deficiência, sem fins lucrativos.  Segundo a 
relatora, Margareth Buzetti (PP-MT), a ausência desses percentuais mínimos foi um equívoco na redação original da MP.

Fonte: Agência Brasil 
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ESPAÇO CNDL/DICAS

Como fazer a sua loja de bairro crescer?

  varejo tem passado por um verdadeiro 

processo de transformação. O consumo pela internet 

cresceu e se estabeleceu como uma tendência mundial, 

mas, mesmo assim, comprar no comércio perto de casa 

continua como uma preferência dos brasileiros,      

segundo aponta a pesquisa Impactos da Mobilidade 

Urbana no Varejo, conduzida pela Confederação 

Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o 

Sebrae.

 O levantamento mostra que 77% dos              

consumidores de todas as capitais do país fazem a 

maior parte das suas compras perto das suas casas. 

 “As pessoas priorizam cada vez mais o                

conforto, agilidade e as acessibilidades dos locais. Na 

questão da proximidade, importa quando você fala de 

compras de supermercado, restaurantes, lanchonetes, 

padaria e farmácia”, afirmou Daniel Sakamoto, gerente 

executivo da CNDL, no episódio #43 do Varejo S.A. 

Podcast.

  Para o especialista em varejo Fred Rocha, que também participou do programa, esta proximidade do comércio com 

o lar dos consumidores é uma vantagem estratégica. “As cidades foram criadas porque as pessoas buscavam melhorias de vida, 

estar perto dos comércios, vender mais nos seus negócios, e por isso, se juntavam, criando as cidades. Porém de 40 anos para 

cá, as pessoas notaram que morar perto do comércio não impacta sua qualidade de vida e foram se distanciando dos locais 

mais movimentados. Atualmente, todos os bairros das grandes cidades são independentes. A tecnologia veio para acelerar 

esse processo e a pandemia mostrou para várias pessoas essa nova realidade”, explica.

 “Antigamente todo mercadinho queria ser um supermercado; hoje em dia, todo supermercado quer ser um mercadinho”, 

acrescenta Fred Rocha, que também é apresentador do programa Empreender, da TV Globo, e idealizador do “Pede por Perto”, 

iniciativa pioneira de vendas pelo WhatsApp que já acumula quase 30 mil negócios.

 O especialista em varejo ressalta que a mobilidade urbana é um bom meio para compreender o perfil do consumidor 

e seus hábitos de consumo, bem como encontrar soluções para atender às demandas e necessidades dos clientes.

 ‘’Pare de vender o produto, e resolva o problema do seu cliente. Às vezes, você acha que o produto é o problema, mas 

o problema é ir comprar tal mercadoria e não ter onde parar o carro’’, destaca Fred Rocha, considerando ainda que o tempo 

impacta, e muito, na escolha de onde fazer compras.

 “O tempo é, na verdade, fator importante na hora de comprar qualquer produto, seja na entrega da venda on-line, 

seja na agilidade do processo da venda física. Quando se compra perto de casa, em uma padaria, por exemplo, mesmo que se 

pague mais caro, o tempo economizado é fator relevante. Eu sempre falo em minhas palestras: venda tempo para o seu 

cliente”, ensina Fred Rocha.

Fonte: Varejo S.A



U

dicas de planejamento 
para vender na internet4

 ma boa estratégia de Marketing Digital (MKT) vai ajudar o empreendedor a definir quem são seus potenciais 

clientes, saber como interagir com o público e determinar como encontrar o consumidor. Se bem aplicadas, as estratégias de 

Marketing Digital podem alavancar tanto a sua presença digital, quanto as suas vendas, independentemente da natureza do 

seu negócio.

 “Com o Marketing Digital, o negócio pode extrapolar as barreiras geográficas, ou seja, seu produto ou empresa pode 

ser conhecida do Oiapoque ao Chuí”, destaca Flávio Petry, integrante dos núcleos de Comércio Varejista e de Mercado Digital 

da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional.

 E à medida que as técnicas vão se refinando, as estratégias de MKT também podem e devem ser aprimoradas,                

acompanhando o crescimento das demandas e da operação. A revista eletrônica Varejo S.A., do Sistema CNDL (Confedera-

ção Nacional de Dirigentes Lojistas) conversou com Flávio Petry sobre planejamento para a internet. E a gente reproduz a 

reportagem aqui na revista O LOJISTA, devido à importância do tema. O especialista do Sebrae deu quatro dicas que vão 

fazer a diferença para a estratégia digital do seu negócio.  Confira!

 “Se for para entrar no jogo, entre para valer.  Ao optar em trabalhar com o canal digital é  importante inserir os 
processos inerentes em suas rotinas. 

 Para garantir o engajamento, a cadência de  conteúdos e as interações são essenciais, bem como o tempo de resposta 
nas interações”, explica Flávio.

 “Você deve começar se capacitando, pois é  importante compreender onde o empreendedor está entrando. O 
Marketing Digital possibilita uma conexão direcionada a seus clientes e potencial consumidor, mas é preciso compreender 
como chegar neles com o uso das estratégias e ferramentas certas”, afirma Petry.  
 
 Existem diversos profissionais e plataformas que oferecem cursos sobre Marketing Digital para todas as fases do 
processo, desde aulas para iniciantes até cursos avançados para profissionais. O Sebrae é, inclusive, referência em qualifica-
ções para os empreendedores. “Nós oferecemos um curso on-line e gratuito sobre Marketing Digital. O curso é composto por 
quatro módulos e está disponível no site do Sebrae”, conta Flávio.

1 Esteja determinado

Capacite-se2

 O próximo passo é compreender quem é o público do seu negócio, as suas características e o que lhes interessam. 

 A partir desse olhar, você pode verificar o que pretende oferecer, sua proposta de valor e se seu empreendimento 
está adequado ao seu público.  Lembre-se: se a relação entre marca e cliente não for bem estabelecida, o Marketing Digital 
não irá resolver.

3 Entenda seu público
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Fonte: Revista Varejo/ Por: Luis Adolfo Barbosa

Monitore as métricas4
 Há diversas métricas que podem e devem ser monitoradas para  acompanhar o desempenho da sua estratégia digital. 
Cada métrica diz respeito a uma área de atuação. São elas:

A) MÉTRICAS DE ATRAÇÃO
Monitoramento dos acessos no site, das visitas recorrentes, do tráfego e do compartilhamento dos conteúdos.

B) MÉTRICAS DE CONVERSÃO
Acompanhamento da taxa de conversão e de rejeição, além do número de cliques em cada postagem.

C) MÉTRICAS DE RECEITA
Análise do Custo de Aquisição por Cliente (CAC), do valor do ticket médio, do Retorno sobre o Investimento (ROI) e o Lifetime 
Value (LTV). “Estabeleça metas e as controle para obter os melhores resultados”, finaliza Flávio.
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SAÚDE EM DIA/ESPECIAL

O

AGOSTO DOURADO
Mês do aleitamento materno

  mês de agosto representa a luta pelo incentivo à amamentação, um ato que, além de nutrir e estimular o sistema 
imunológico do bebê, fortalece o vínculo entre mãe e filho. O “dourado” é uma referência ao padrão "ouro" de qualidade do 
leite materno, por oferecer naturalmente todos os nutrientes necessários para a alimentação e saúde do bebê até os seis 
meses de vida. 
 
 Por meio do leite materno o bebê tem vários benefícios, como adquirir anticorpos da mãe, por isso, a Organização 
Mundial da Saúde aconselha manter o aleitamento até os dois anos da criança. Confira alguns desses benefícios:

 O Centro Cuidar Belvedere, localizado em anexo ao Hospital Unimed Volta Redonda, tem o programa Desenvolver, 
que auxilia no bem-estar físico e social das crianças, desde seu nascimento até um ano de idade. As atividades também     
proporcionam suporte ao aleitamento materno para as mães com dificuldades na amamentação e apoio para os primeiros              
cuidados com o bebê, além de promover o desenvolvimento saudável, cuidado com a saúde e prevenção de doenças.

 Esse é um serviço exclusivo para clientes Unimed Volta Redonda.

Benefícios do aleitamento materno 

Centro Cuidar

PARA O BEBÊ: 
• Previne doenças e alergias

• Evita cólicas e diarreias

• Desenvolve e fortalece a musculatura facial

• Facilita a digestão

• Diminui as chances de desenvolver obesidade

PARA A MÃE: 
• Diminui o risco de desenvolver câncer de mama, ovário e endométrio

• Evita a osteoporose

• Menor risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e artrite reumatoide 

• Contribui para a perda de peso

• Estimula o raciocínio 

DICAS PARA AS MÃES SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO 
• Evite o consumo de alimentos gordurosos

• Consuma bebidas cafeinadas com moderação

• Não fique por longos períodos em jejum

• Beba muita água

• Seja paciente

Fonte: Unimed VR






