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Que dezembro feche 2022 
com boas vendas e que 
sejamos fortes para lutar 
por um 2023 mais justo

C

PALAVRA DO PRESIDENTE

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.

 hegamos a dezembro com a expectativa que o 

melhor mês para o comércio nos traz, com otimismo de boas 

vendas, atreladas ainda à Copa do Mundo, além das férias 

escolares que movimentam diversos setores como lazer e 

gastronomia, sem falar do Verão, que é uma ótima época 

também. Esperamos fechar 2022 com um saldo bastante 

positivo, após dois anos, com a pandemia da Covid-19, que 

nos fez refletir sobre como o mundo vem mudando também 

quando falamos em atendimento. Hoje, nossas lojas físicas já 

trabalham bem mais alinhadas com a venda online também. 

Esse avanço e a nossa união são o que ficam de positivo de 

uma das piores crises econômicas já registradas, principal-

mente, em 2020, quando o comércio viveu uma instabilidade 

muito grande por conta do fechamento de lojas.

 Diante de um novo cenário que se desenha, após as 

eleições presidenciais, precisamos nos preparar para um 

2023 que se mostra bastante turbulento, principalmente, 

porque já conhecemos a forma de governar de quem vai 

estar à frente do nosso país. Por isso, é preciso se planejar e 

se unir para enfrentar tantas incertezas. Precisamos ser 

fortes para lutar por um país mais justo. Nós, da CDL Volta 

Redonda, uma entidade séria, defensora do desenvolvimen-

to social e econômico com equilíbrio, nos preocupamos com 

as futuras políticas públicas que podem nos afetar direta-

mente. Não pretendemos nos calar quando o nosso setor for 

prejudicado, levando ao desemprego e à estagnação da 

economia. Vamos defender os nossos direitos como empre-

sários, dos nossos associados e da população, que precisa de 

trabalho para levar o sustento para casa. Nos mantemos 

sempre a favor da democracia, da família, da liberdade de 

expressão e de um Brasil na rota do crescimento. 

 Sabemos que não vai ser fácil, mas não vamos 

desistir de lutar, de cobrar o Poder Público, de fiscalizar e de 

mostrar os impactos que uma má gestão do nosso país pode 

trazer de prejuízos para toda a nossa nação. Saibam que a 

nossa CDL vai estar sempre com vocês. Nossa casa é a de 

todos que querem o progresso da nossa cidade, do nosso 

estado e do nosso país, assim, como a maioria dos empreen-

dedores que luta todos os dias para manter seus negócios 

abertos. Somos um só coração em busca de harmonia, 

crescimento, liberdade e desenvolvimento em todas as 

áreas. Um país forte economicamente tem mais emprego, 

mais educação, mais lazer e mais saúde para todos, porque é 

por meio dos impostos que pagamos que os investimentos 

são feitos pelo Poder Público.

 Este é meu último mês como presidente da CDL 

Volta Redonda, após quatro anos à frente da nossa entida-

de. Como empresário e gestor, desejo ao novo presidente, 

Leonardo Almeida, nosso querido Léo, sucesso na sua 

gestão, coragem e serenidade para enfrentar os desafios 

que vêm pela frente e agradeço a toda a minha diretoria e a 

CDL Jovem, presidida pelo empresário Leandro Noel, pela 

parceria e apoio nessa jornada. Que Deus abençoe o Brasil, 

ao Rio e a Volta Redonda. E não se esqueçam nunca: Juntos, 

Somos Mais Fortes!

 Boas vendas e que 2023 nos surpreenda com dias 

melhores! Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
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 A Diretoria Executiva se reuniu diversas vezes para discutir novos projetos, avaliar as ações, propor sugestões e 

analisar também o cenário econômico municipal, além da economia estadual e federal, bem como a atuação dos parlamenta-

res e do Governo Municipal.

  CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta 

Redonda) teve um 2022 de muito trabalho, com diversas 

atividades entre eventos, lançamento de podcast, reuniões, 

ações e cursos com o objetivo de defender os interesses dos 

lojistas de Volta Redonda, além de capacitar e preparar 

empresários e seus funcionários. Também criou uma sala 

multimídia para atender à demanda das empresas, que 

precisam gravar conteúdos para suas plataformas digitais. 

 “Foi um ano muito produtivo, com diversos projetos, 

parcerias, pudemos retomar nossos eventos de grande porte 

de forma presencial, renovamos nossa forma de conectar 

com nossos associados. Nossa festa de 53 anos, por exemplo, 

fechou nossos encontros com os associados, com muito 

carinho, num grande evento. Tivemos também um excelente 

retorno de ações conjuntas com o Governo Municipal, com o 

olhar diferenciado pela cidade do prefeito Antônio Francisco 

Neto, que pensa e planeja o município para o crescimento 

econômico e social, com foco na saúde, educação e lazer”, 

afirmou o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro. 

A

ESPAÇO CDL/RETROSPECTIVA

Palestras, cursos, eventos e diversas 
ações marcaram 2022
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Gilson de Castro, presidente da CDL Volta Redonda, durante 
reunião  da Diretoria Executiva



REUNIÕES

 O presidente Gilson de Castro se reuniu com autoridades ao longo do ano para falar sobre demandas do comércio 

e desenvolvimento econômico. O prefeito Antônio Francisco Neto e o presidente da Aciap (Associação Comercial, Indus-

trial e Agropastoril de Volta Redonda), Luís Fernando Soares Cardoso, por exemplo, foram alguns nomes que estiveram em 

encontros no Espaço de Eventos da CDL, no Aterrado.

 O vice-presidente da CDL Volta Redonda, Leonardo Almeida, e diretores da entidade também participaram de 

eventos de tecnologia, além de reuniões na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) ao longo do ano. Sempre com o 

foco no desenvolvimento no processo dos empresários a recursos digitais, gestão e operação de negócios.

PARCERIA COM O PROJETO VÍRGULA

 A CDL Volta Redonda é uma das fundadoras e apoiadoras do 

projeto “Vírgula, Hub de Inovação VR”, espaço destinado a promover 

projetos, negócios e parcerias relacionadas à tecnologia, inovação, 

desenvolvimento e empreendedorismo. A inauguração foi no dia 19 de 

outubro, no Shopping Park Sul, onde funciona o novo espaço. O Hub de 

Inovação é um espaço dedicado a oferecer consultoria gratuita e 

especializada para empreendedores que desejam atuar em diversas 

áreas ou que pretendem criar empresas inovadoras de tecnologia e 

sustentáveis, como as startups. A ideia é promover o exercício do 

empreendedorismo inovador e a realização de negócios, visando o 

desenvolvimento socioeconômico regional.

ESPAÇO CDL/RETROSPECTIVA
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Confira as ações da CDL Volta Redonda em 2022 



ESPAÇO CDL/RETROSPECTIVA
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Mais ações da CDL Volta Redonda em 2022

EVENTOS

 Para promover o networking entre empresários, o primeiro 

Happy Hour do ano foi realizado em março, reunindo associados, parcei-

ros e convidados, numa parceria com a Unimed-VR. O evento havia sido 

suspenso por conta das medidas restritivas contra a Covid-19. 

RUA DE COMPRAS

 Por mais um ano, a parceria com o projeto “Rua de Compras”, 
ajudou os comerciantes e associados a movimentarem o comércio. Os 
bairros Vila Santa Cecília, Centro (Amaral Peixoto), Aterrado, Santo 
Agostinho e Retiro receberam o projeto, que além de incentivar as lojas a 
realizarem promoções de seus produtos, levou ainda muita diversão com 
ações de lazer também para as crianças, saúde, entre diversas outras 
atividades, em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda.

 Já no dia 18 de agosto, foi realizado o almoço em homenagem 

aos contadores, profissionais parceiros da instituição, também no Espaço 

de Eventos, no Aterrado.

CAMPANHAS

 A campanha “Nome Limpo, Crédito Forte”, também foi realizada, 

visando incentivar a população a regularizar e quitar dívidas.

 A CDL também aderiu à campanha “Moto do Bem”, que teve como 

objetivo conscientizar contra a poluição sonora de escapamento de moto.



Cursos e workshops também foram 
destaques em 2022

ESPAÇO CDL/RETROSPECTIVA
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D
 iversas parcerias realizadas com instituições de ensino levaram conhecimento para associados e demais empresas e 

seus colaboradores. No dia 11 de maio, o Workshop “Líder de Fato ou Fake? Desenvolva a Sua Liderança”, com Glauter Januzzi 

e Anderson Gobbi, foi realizado em parceria com o Centro Universitário UniFoa.

 No dia 07 de junho, a entidade promoveu a 

palestra presencial “Metaverso é para você também”, 

em parceria com o Sebrae Médio Paraíba, com o 

objetivo de capacitar as empresas sobre esse novo 

universo digital, que leva as pessoas para uma intera-

ção, vivenciando experiências quase reais. O evento 

foi realizado no auditório da CDL, no bairro Aterrado, 

e contou com mais de cem participantes.

 Foi lançado também o projeto “Decola 

Varejo” em parceria com o Sebrae. A iniciativa oferece 

capacitação para as empresas, visando oportunizar 

mais conhecimento para o crescimento tanto em 

gestão e comunicação, quanto em planejamento e 

vendas. Devido ao sucesso do primeiro evento, a CDL 

lançou no fim de setembro, a sua 2ª edição. A primeira 

palestra foi oferecida de forma gratuita, em parceria 

com o Sebrae. Já as oficinas foram pagas, com um 

investimento simbólico.

Projeto  ‘‘Decola Varejo’’  garante mais capacitação 



ESPAÇO CDL/RETROSPECTIVA
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NATAL FAMÍLIA ENCERRA CAMPANHAS EM 2022

 E a mais tradicional campanha em dezembro na região, o “Natal 

Família”, uma das marcas da instituição, segue movimentando o comércio 

no último mês do ano. Em 2022, com sorteios de vales-compra, com 

valores entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 para os consumidores que compra-

rem nas lojas participantes.

CDL ENCANTA ENCERRA EVENTOS  COM A MAGIA DO NATAL

 O projeto “CDL Encanta”, ação que leva a magia do Natal por meio da música para os principais centros 

comerciais, fecha o ano com chave-de-ouro, valorizando também os artistas da cidade e o setor de gastronomia.

COMEMORAÇÃO DOS 53 ANOS FOI PONTO ALTO DE 2022

 Outubro foi o mês de comemorar os 53 anos da instituição, completados em setembro, com uma grande 

festa para convidados e associados no Galpon Eventos. A festa contou com a palestra do navegante e escritor Amyr 

Klink. Os cerca de 700 convidados foram recepcionados com um coquetel e pelo grupo Feeling. Após a palestra, 

houve ainda jantar e mais a apresentação do grupo Mistureba. 



ESPAÇO CDL/RETROSPECTIVA
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CDL Jovem também teve 
atuação forte em 2022

 pesar das restrições da pandemia, que acabaram limitando um pouco as ações presenciais, a CDL Jovem também 

teve um ano bastante ativo. Para o presidente Leandro Noel, foi um ano desafiador, mas também muito gratificante e com 

boas esperanças para 2023. A CDL Jovem também marcou presença em diversos eventos, entre eles, de tecnologia.

PODCAST #ELAFAZ

 Para celebrar o Mês da Mulher, a CDL 

contou histórias inspiradoras de mulheres 

empreendedoras. A empresária e diretora social 

da CDL-VR, Maria Auxiliadora Ávila Marcelino, 

a Dorinha; a médica dermatologista Mariana 

Tebet; a nutricionista Tatiana Abrantes; e a 

Consteladora Familiar, Yone Teles Vilela, foram 

as entrevistadas.

 “Começamos a gestão ainda com algumas restrições devido à 

pandemia, então, estávamos com todos os eventos presenciais suspensos. 

Com isso, fizemos um esforço grande para levar para o mundo virtual as 

nossas ações, tivemos que ter muita flexibilidade e jogo de cintura para 

lidar com os desafios, mas foi a partir desses desafios que nos reinventa-

mos”, contou. 

 Noel também destacou a criação de uma sala tecnológica que 

não só a CDL e as diretorias podem usar, mas todos nossos associados. 

“Os podcasts gravados com grandes empreendedoras também agrega-

ram muito. Durante nossa gestão, acredito que o marco maior foi a flexibi-

lização dos eventos, onde pudemos voltar a realizar workshops e cursos 

para jovens da comunidade. Inclusive queremos colocar no calendário 

fixo um dos eventos realizados. Queremos dar continuidade a todos esses 

projetos, agora com mais intensidade em 2023”, comentou.
Leandro Noel, presidente da CDL Jovem
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DIA LIVRE DE IMPOSTOS TEVE MAIS UMA EDIÇÃO 
REALIZADA PELA CDL JOVEM 

 No dia 02 de junho, foi realizada em Volta Redonda, 
mais uma edição do Dia Livre de Impostos (DLI), uma ação de 
conscientização promovida pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas 
Jovens (CDL Jovem) de todo Brasil que compõem o sistema 
CNDL (Confederação Nacional das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas) e com participação da sociedade contra as altas cargas 
tributárias e o baixo retorno dos impostos arrecadados para 
infraestrutura, desenvolvimento econômico, saúde, educação, 
transporte e segurança para população. O evento foi mais uma 
vez realizado em parceria com o Sider Shopping, na Vila Santa 
Cecília.

ESTÚDIO CDL, IDEALIZADO PELA JOVEM, DÁ 
SUPORTE PARA GRAVAÇÕES PARA REDES 
SOCIAIS

 Também este ano, foi lançado o Estúdio CDL. Espaço 
para gravações de conteúdos digitais. O local, idealizado pela 
CDL Jovem, contou com o apoio da Diretoria Executiva e foi 
planejado para atender também associados, de olho nesse novo 
meio de se comunicar que são as redes sociais e outras platafor-
mas no mundo digital. 

 O objetivo é oferecer um serviço de qualidade, com um 
custo baixo, diferenciado do mercado. A nova sala conta com 
isolamento acústico, equipamentos para fazer transmissões ao 
vivo, as chamadas lives, que ganharam destaque nesses mais de 
dois anos de pandemia, além de conteúdo gravado e fotos. Os 
cenários contam com fundos neutros e chroma key, dando mais 
opções para edição, com a inclusão de logomarca e produtos.

INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO

 A segunda edição do ciclo de palestras para capacitação 
para o mercado de trabalho, focada na busca do primeiro emprego, 
foi realizada pela CDL Jovem. O evento gratuito em parceria com a 
Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda contou com a 
presença de 50 jovens. As palestras foram no Espaço de Eventos da 
CDL, na Rua Simão da Cunha Gago, 19, no Aterrado.



Vereador Paulinho AP faz balanço do mandato 
com conquistas importantes para Volta Redonda
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GIRO NAS NOTÍCIAS/POLÍTICA

P
    aulo Roberto Costa Docca, o Paulinho AP, chega 

à metade de seu primeiro mandato como vereador em Volta 

Redonda colhendo os frutos de seu trabalho pautado na 

transparência, inovação e compromisso com a população. 

Ele também é vice-presidente da CDL Jovem de Volta 

Redonda, onde defende o empreendedorismo e o fortaleci-

mento do setor, fazendo parte da diretoria da entidade há 

oito anos.

 Como vereador, Paulinho AP busca mostrar o 

comprometimento com a população e com o dinheiro 

público. Logo que assumiu o mandato, abriu mão dos benefí-

cios concedidos aos vereadores como plano de saúde, 

combustível, linha telefônica e veículo. Criou também o 

Gabinete Virtual e o GabZap como formas de atendimento 

e interação diária com a população, além de receber a todos 

em seu gabinete na Câmara Municipal e realizar pessoal-

mente visitas frequentes aos bairros com o projeto 

#FalaPaulinhoAP na rua. 

 Nesses dois anos, além de indicações de obras e melhorias para a população de Volta Redonda, Paulinho AP também 

foi autor de diversos projetos de lei e importantes iniciativas para o município.  

 “Eu continuo realizando meu trabalho como comerciante, pois acredito que estou na função de vereador, que não é 

uma profissão e sim um cargo, uma posição que a cidade confiou a mim e que tento retribuir todos os dias com seriedade. E é 

também por isso que abri mão de todos os benefícios extras. Nesses dois anos, só tenho a comemorar e agradecer a parceria 

com a população e nossa atuação com o poder público executivo. Nesse pouco tempo, já pudemos realizar tantas mudanças 

pelo desenvolvimento da cidade. Agradeço a confiança de todos no meu trabalho e da minha equipe, pois juntos vamos garantir 

cada vez mais o desenvolvimento de Volta Redonda”. 

 Nesse período, promoveu ainda audiências públicas com temas de grande relevância para a sociedade, como, por 

exemplo, as voltadas para discutir a conscientização e trabalhos voltados para atendimento a pacientes com Transtorno do 

Espectro Autista, além do uso medicinal da Cannabis. Também intercedeu junto ao Poder Público pela construção da alça que 

liga o bairro Siderville ao Elevado Presidente Castelo Branco, demanda antiga da população.

 Sua trajetória sempre esteve ligada à cidade também como empresário e empreendedor. Ele é neto do falecido 

empresário Antônio Pedro, que era conhecido como Sr. AP, fundador do Posto da Avenida Amaral Peixoto, no Centro, que deu 

nome a uma das maiores redes de postos. Paulinho não só herdou o apelido do avô no seu nome como também a aptidão para 

os negócios, sendo atualmente como gestor de uma das unidades da rede. 
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Conheça alguns dos projetos e leis 
criados pelo vereador Paulinho AP
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GIRO NAS NOTÍCIAS/POLÍTICA

- Prioridade na vacinação contra Covid-19 para pessoas com 
Síndrome de Down, Autismo e com Deficiência Intelectual; 

- Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas 
Escolas da Rede Municipal da cidade; 
 
- Criação do Dia e da Semana Municipal dos Skatistas;

- Criação do Dia Municipal da Pizza Frita, que visa incentivar 
ações gastronômicas e turísticas em Volta Redonda; 

- Criou o Mês Municipal da Juventude que prevê diversas ações 
de educação, lazer, emprego e renda para os jovens;

- Política de incentivo à inovação tecnológica, que contribui para 
o desenvolvimento econômico, social e ambiental no âmbito 
tecnológico da cidade; entre outras; 

- Um dos principais incentivadores do projeto “Virgula – Hub de 
Inovação Tecnológica”, espaço que conta com apoio da CDL e 
outras instituições, além da prefeitura, funcionando no Park Sul.
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Vereador Paulinho AP faz homenagem ao 
presidente da CDL-VR, Gilson de Castro

O

GIRO NAS NOTÍCIAS/POLÍTICA

   vereador Paulinho AP fez uma moção de aplausos, 
congratulações e agradecimento pelo trabalho do presidente da 
CDL-VR, Gilson de Castro, à frente da entidade nos últimos 
quatro anos, mas que também presidiu a entidade de 2007 a 
2008. Na justificativa, ele destacou a luta da entidade pela garan-
tia do funcionamento do comércio na pandemia da Covid-19, 
com o objetivo de manter a estabilidade econômica, a geração de 
empregos e a saúde da população. 

 “A CDL, sob a gestão do presidente Gilson, vem 
realizando um excelente trabalho também para a capacitação 
dos empresários e seus colaboradores, com parcerias importan-
tes para o crescimento da nossa cidade, sendo um empresário de 
visão empreendedora e preocupado com o desenvolvimento 
econômico do nosso município. Não mede esforços para que o 
comércio de bens e serviços seja uma prioridade pela relevante 
importância que tem, sendo o principal gerador de empregos de 
Volta Redonda. Ele é um exemplo de gestor e liderança e merece 
todo o nosso reconhecimento”, afirmou Paulinho AP.

   Gilson agradeceu a homenagem e falou da importância desse reconhecimento durante um dos períodos mais difíceis 
que o país vem enfrentando. “Nós nos doamos para esse trabalho junto a CDL, abrimos mão de estar com a nossa família, na 
nossa empresa e junto aos nossos funcionários, em grande parte da semana, com o objetivo de pensar, planejar e fazer aconte-
cer ações que valorizem o nosso comércio, que defendam o nosso setor. Ter esse reconhecimento vindo de um dos jovens que 
vêm transformando a política em Volta Redonda, de forma positiva, com um olhar para o futuro, abrindo mão de benefícios que 
tem como parlamentar, é um privilégio. Muito obrigado ao nosso querido Paulinho AP e a todos que aprovaram essa linda home-
nagem”, disse.
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Fim de ano: especialista dá dicas de como atrair 
novos clientes e aumentar as vendas

CAPACITAÇÃO/VENDAS

O
 om a chegada dos últimos meses do ano, datas 

como Natal e Ano Novo são muito esperadas pelos comer-

ciantes e consumidores. Este ano, a Copa do Mundo 

também é um plus para o comércio.  Pensando nisso, o 

LOJISTA entrevistou a consultora de Recursos Humanos e 

Marketing, Renata Alarcão, para dar dicas de como atrair 

novos clientes e aumentar as vendas neste fim de ano.

 “Em 2022, temos uma característica bem diferen-

te em relação ao final do ano, que é a Copa do Mundo. Uma 

dica válida para os comerciantes e empresários é buscar 

setorizar as promoções. Não fazer tudo misturado, para 

não deixar o cliente ter a sensação de bagunça. É possível 

mesclar essas datas com bom gosto, por exemplo, com um 

natal verde e amarelo. O importante é escolher qual 

temática é mais interessante para o seu negócio e qual você 

quer trabalhar. Dá para aproveitar todos os conceitos, 

desde que consiga definir bem o que cada um representa”, 

explicou.

 Outra dica importante que Renata destacou a importância é a decoração da loja, para que o comerciante atraia o 

cliente visualmente. “Para conquistar mais clientes, é necessário, sem dúvidas, investir na decoração da loja. O que te diferencia? 

Busque identificar o seu público, o que ele espera. Hoje a gente trabalha muito com os aspectos psicológicos do consumo, que é 

o que chamamos de neuromarketing. Qual a expectativa do seu consumidor? Qual diferencial da sua loja? É importante identifi-

car o que vai gerar aproximação com o consumidor e o Natal é uma data riquíssima para isso. Dá pra trabalhar tanto na parte de 

bom humor quanto na parte mais emocional”, destacou.

 As redes sociais continuam tendo grande relevância para criar um relacionamento mais próximo entre comerciante e 

cliente. Através delas, é possível divulgar produtos e promoções de forma barata, em um ambiente de grande alcance. “O 

Instagram é uma excelente vitrine virtual, vale convidar os clientes para irem até a loja, fazer sorteios e programar ações conjun-

tas”, disse.

 Para finalizar, Renata também ressaltou a importância do investimento em um bom atendimento e embalagens atrati-

vas, já que o período de fim de ano costuma ser corrido e muitas compras são para presentes. “Investir em embalagens bonitas, 

atrativas, traz um diferencial incrível, porque ninguém tem tempo nessa época do ano, então é ótimo para trazer praticidade 

para o consumidor”, finalizou Renata.

C

Sobre Renata Alarcão

 Renata é coach de Carreira e de Negócios, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching e Master Practitioner 

em PNL pela The Society Of NLP. É especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e Comunicação Organizacional, Jornalis-

ta, Publicitária e analista de Recursos Humanos, com 22 anos de experiência nas áreas de Desenvolvimento Humano, 

Marketing e Comunicação Integrada. Atua como consultora de RH e Marketing do Sebrae e do Sescoop, atendendo diversas 

empresas da região. Renata também é coautora do livro “Qualidades de um Grande Líder”, da editora Momentum.

Renata Alarcão é Consultora de RH e Marketing



 s consumidores, que comprarem a partir de R$ 50,00 nas lojas participantes da campanha “Natal Família - Seu Natal 

Muito Mais Premiado”, já podem retirar o cupom e concorrerem semanalmente a vales-compra com valores de R$ 500,00 e 

R$ 1.000,00, sendo 50 prêmios ao todo. Após receber os cupons, é preciso entrar no site www.natalfamilia.com.br, cadastrar 

seus dados uma única vez e depois apenas os códigos de cupons recebidos para concorrer a sorteios semanais. 

 O regulamento e a relação das lojas participantes, você encontra também no site da campanha. Cada loja partici-

pante recebeu um kit com mil cupons, um adesivo e um cartaz. A campanha começou no dia 26/11 e vai até o dia 24/12/2022. 

O Natal Família é uma realização da CDL-VR, com patrocínio do Sicoob, Transporte Generoso e Supermercados Empório 

Brasil. Os sorteios vão ser realizados uma vez por semana, na CDL, às 16 horas.

CONFIRA OS DIAS DOS SORTEIOS

•  Dia 06/12 
09 vales-compra de R$ 500,00 e 01 vale-compra de R$ 1.000,00

•  Dia 13/12
09 vales-compra de R$ 500,00 e 01 vale-compra de R$ 1.000,00

•  Dia 20/12 
 09 vales-compra de R$ 500,00 e 01 vale-compra de R$ 1.000,00

•  Dia 27/12
10 vales-compra de R$ 500,00 e 10 vales-compra de R$ 1.000,00

Local: CDL-Volta Redonda, Rua Simão da Cunha Gago, 19, Aterrado, Volta Redonda

Horário: 16h 
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MATÉRIA DE CAPA / CAMPANHA NATAL FAMÍLIA

O

CHEGOU A HORA DE VOCÊ 
CONCORRER A VALES DE ATÉ
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MATÉRIA DE CAPA / CAMPANHA NATAL FAMÍLIA

  presidente da CDL Volta Redonda, Gilson de 

Castro, falou sobre a importância também das lojas partici-

pantes incentivarem seus clientes a comprarem, divulgando 

a campanha “Natal Família” em suas redes sociais, e-mail 

marketing e outras plataformas digitais, como nos grupos 

de mensagens, entre eles, o whatsapp.

  “Para que a campanha seja mais uma vez um 

grande sucesso, é necessário que as empresas que partici-

pam também promovam esse engajamento com seus 

clientes, aproveitem para fidelizar, ajudem a divulgar, 

porque assim alcançaremos ainda mais consumidores. Nós, 

da CDL, também estamos divulgando em nossas redes 

sociais, junto à imprensa local, seja com notícias e também 

por meio de propaganda em diversos veículos de comunica-

ção. Juntos, nossa campanha vai tomar ainda mais fôlego”, 

explicou.

O

A IMPORTÂNCIA DE INCENTIVAR 
CONSUMIDORES A PARTICIPAREM

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO:
Supermercados
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Gilson de Castro, presidente da CDL Volta Redonda

 Ele ressaltou que, além de prestigiar os consumi-

dores, as lojas participantes da campanha também serão 

beneficiadas, uma vez que o valor sorteado será para 

comprar nesses estabelecimentos, conforme a lista divulga-

da no site do “Natal Família”. 

 “Assim, o valor investido nos prêmios vai para o 

comércio que participa da campanha, que acredita na ação e 

que sabe da importância dessa iniciativa e do diferencial de 

oferecer algo a mais a seus clientes, que podem tentar a 

sorte”, comentou.

  Gilson ainda destacou que o comércio de bens, 

serviços e gastronomia está bem otimista com o Natal este 

ano, porque as pesquisas apontam um crescimento de pelo 

menos 10% nas vendas em relação a dezembro do ano 

passado, com um tíquete médio de gastos por presente em 

torno de R$ 200,00. “Para prestigiar os consumidores que 

valorizam o comércio da nossa cidade, optamos por sortear 

50 vales-compra, com valores de R$ 500,00 e R$ 1.000,00, 

dando mais chances de mais pessoas serem contempladas”, 

afirmou.
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ESPAÇO CDL/NATAL

 “As apresentações são de graça e esperamos que 
mais uma vez, os bares, restaurantes, cafeterias e lanchone-
tes, além dos shoppings, abram suas portas para receber 
nossos músicos e garantir um momento especial para seus 
clientes. No ano passado, a receptividade foi muito positiva 
e esperamos que neste ano, as pessoas já comecem a enten-
der melhor a nossa proposta”, comentou.

  A programação pode ser conferida no site 
cdlvr.org.br e nas redes sociais da CDL Volta Redonda a 
partir de dezembro. Pode haver alterações devido ao clima, 
em caso de chuva, por isso, é importante ficar atento às 
divulgações dos dias, horários e locais.

 “Para este ano, estamos preparando algumas 
surpresas, porque queremos que as pessoas se sintam 
homenageadas com este momento e que os estabelecimen-
tos também se sintam privilegiados por receber um projeto 
que nos inspira a entrar nesse clima natalino, trazendo boas 
energias”, acrescentou. 

O
  segunda edição do projeto “CDL Encanta”, que leva a magia das músicas natalinas aos principais centros gastronô-

micos e comerciais de Volta Redonda está de volta agora em dezembro, com um roteiro especial. O projeto é desenvolvido 

pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda e conta com parceria da prefeitura. Ao todo são quatro músicos do 

grupo Feeling Produções, que percorrem essas áreas, com camisas do projeto e instrumentos, com um repertório de Natal. 

 Segundo o diretor de Comunicação da CDL-VR, Rafael Mendes, o projeto criado em 2021, tem como objetivo valori-

zar os artistas locais e também proporcionar momentos diferentes nos principais polos gastronômicos da cidade, despertan-

do o espírito natalino em seus clientes. 

Confira a programação do projeto 
‘‘CDL Encanta’’ agora em dezembro

A
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ECONOMIA/LAZER 

O
 om o fim do ano letivo, agora em dezembro, a expec-
tativa dos setores de lazer e gastronomia também é positiva, 
uma vez que aumenta o fluxo de famílias em restaurantes, 
cinemas e espaços voltados para diversão infantil. Nos 
shoppings, destaque para as áreas kids, por exemplo, que 
também vêm ganhando cada vez mais lugar no mercado. 

 Para o final de dezembro e janeiro, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) prevê um 
crescimento de pelo menos 15% para esses setores, acresci-
dos também pelas confraternizações que acontecem nesse 
período. E para atender à família, principalmente, as crianças, 
as redes de cinema investem em filmes para essa faixa etária, 
com promoções e outras ações voltadas para esse público.

 A Rede Cineshow, que tem salas no Sider Shopping, 
por exemplo, com uma tradição de 20 anos em Volta Redonda, 
já está com um planejamento especial para essa reta final de 
2022 e início de 2023. Entre as ações preparadas para os 
clientes, o “Combo Família”, com pacotes com dez ou 20 
ingressos a R$ 12,00, cada, válidos por três meses para assistir 
a qualquer filme em cartaz. Valor que pode ser pago no cartão 
em até três vezes. Outra promoção é o projeto “Cinema para 
Todos”, às segundas e terças-feiras, que o valor do ingresso é 
vendido como meia-entrada, por R$ 10,00, exceto feriados.

 “Sempre buscamos criar momentos especiais, com preços acessíveis, 
possibilitando que as famílias estejam sempre juntas, além dos amigos que 
gostam de curtir um filme juntos. Nossa Rede pensa na humanização do atendi-
mento, nessa paixão pelo cinema, trazendo sempre os principais lançamentos. 
Nossos clientes também adoram a parte da gastronomia, com pipoca sempre 
quentinha para curtir as nossas salas 2D ou 3D, com conforto e segurança”, disse 
Cícero Celes, diretor da rede Cineshow.

 Ele também destacou a localização da rede que, em Volta Redonda, fica 
no Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, com fácil acesso. “A maioria dos ônibus, 
por exemplo, pára na porta do shopping, sem contar que o estacionamento 
também é amplo para quem vem de carro. Nossa estrutura é muito bem planeja-
da com acesso ainda para pessoas com dificuldade de mobilidade, como os 
deficientes físicos, por exemplo. Estamos muito otimistas para os próximos dois 
meses”, comentou.

Férias escolares devem movimentar 
setor de lazer e gastronomia

C

SAIBA MAIS SOBRE O CINESHOW

 A rede começou suas atividades na cidade de Volta Redonda, inaugurando em novembro 1995, duas salas, consi-
deradas das mais modernas do país. Na época, ainda não havia sido criados os espaços multiplex e as cidades do interior não 
possuíam mais salas de cinema. Com empenho, participação ativa dos donos na operação e uma programação afinada com 
os lançamentos das grandes capitais, a empresa conquistou o público.

 A partir do ano 2000, o Cineshow iniciou sua expansão nas cidades de Resende, Barra Mansa, Teresópolis, Nova 
Friburgo, Angra dos Reis, Barra do Piraí e Três Rios, algumas das quais não possuíam salas de cinemas há anos. Hoje a rede 
possui 37 salas de cinema do mais alto padrão de qualidade e está presente em dez cidades. Se tornou a maior rede exibidora 
das regiões Sul Fluminense e Serrana do Estado do Rio de Janeiro, com salas 100% digitalizadas.
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Comércio espera acréscimo de pelo menos 10% nas vendas

O
  fim do ano se aproxima e a expectativa para o 

Natal aumenta. A data deve movimentar as ruas de todo o 

país, levando mais de 118 milhões de consumidores às 

compras. É o que aponta pesquisa realizada pela Confede-

ração Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). De acordo 

com o levantamento, o Natal deste ano deve injetar R$ 

66,6 bilhões na economia. Percebe-se uma estabilidade na 

intenção de compras quando comparado ao ano passado, 

73% pretendem dar presente(s) para outras pessoas no 

Natal deste ano (em 2021, eram 77%). 

 Entre os que não vão presentear, 30% afirmam não gostar ou não ter o costume, 28% não têm dinheiro, e 16% 

estão desempregados. O presidente da CNDL, José César da Costa, destaca a importância da data para o comércio.  “O Natal 

é o período mais aguardado do ano pelos consumidores e comerciantes, é a principal data comemorativa do calendário. O 

brasileiro tem a tradição de presentear os familiares e amigos e esse ano não será diferente. O período promete movimentar 

as ruas de todo o país e o comércio conta com as vendas para fechar as contas do ano. Os últimos tempos foram de muitos 

desafios para o setor de Comércio e Serviços, por isso é o momento de se preparar para aproveitar a oportunidade da 

melhor data comemorativa do Varejo”, destaca Costa. 

Vendas em dezembro devem movimentar 
R$ 66,6 bilhões na economia, estimam 
CNDL/SPC Brasil

O

 METODOLOGIA

 Público alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior a 18 

anos, de todas as classes econômicas (excluindo analfabetos) e que pretendem comprar presentes para o Natal. 

Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada por sexo, idade, estado, renda e escolaridade. Tama-

nho amostral da Pesquisa: 740 casos em um primeiro levantamento para identificar o percentual de pessoas com 

intenção de comprar presentes no Natal. Em seguida, continuaram a responder o questionário 600 casos, que 

tinham a intenção de comprar presente no Natal. Resultando, respectivamente, uma margem de erro no geral de 3,6 

p.p e 4,0 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Data de coleta dos dados: 10 a 17 de outubro de 2022.
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 e acordo com a pesquisa da CNDL/SPC, os mais lembrados na hora de presentear serão os filhos (62%), o cônjuge 

(45%) e a mãe (41%). Além disso, 59% dos consumidores pretendem comprar presentes para si mesmo no Natal, uma queda 

de 10 pontos percentuais em relação ao ano passado. Em média, os consumidores pretendem comprar 4,2 presentes para 

algum familiar ou amigo no Natal e o tíquete médio de cada presente será de R$ 132. 

 Entre os itens mais comprados, 57% afirmam que pretendem comprar roupas, 38% calçados, 36% perfumes/cos-

méticos, 34% brinquedos e 21% acessórios. De acordo com os consumidores que presentearam no Natal de 2021, 44% 

pretendem comprar este ano a mesma quantidade de presentes adquiridos no ano passado, enquanto 29% pretendem 

comprar mais presentes e 16% menos, uma queda de 6 pontos percentuais em relação ao ano passado. 

 Entre os pesquisados, 41% pretendem gastar mais nas compras de presentes este ano, um aumento de 10 pontos 

percentuais em comparação a 2021 e principalmente as classes “A/B”. Enquanto 29% têm intenção de gastar a mesma 

quantia e 21% pretendem gastar menos, queda de 13 pontos percentuais frente a 2021, e com destaque nas classes “C/D/E” 

e consumidores até 54 anos. 

 De acordo com a pesquisa, 82% dos consumidores pretendem realizar compras nos canais off-line, principalmente 

nas lojas de departamento (42%) e em shopping center (40%). E 50% pretendem fazer alguma compra pela internet, repre-

sentando 81,2 milhões de consumidores.

 O levantamento aponta ainda que 85% dos consumidores pretendem fazer pesquisa de preços antes de comprar os 

presentes, sendo que 86% vão utilizar a internet, sobretudo os sites e aplicativos. Os principais sites e aplicativos utilizados 

na pesquisa serão os de lojas varejistas (77%) e os buscadores (67%). 

 Os consumidores também estão atentos aos preços. Quando se trata da escolha do estabelecimento onde preten-

dem comprar os presentes, 53% são influenciados pelo preço. Já 39% escolhem o local por conta de ofertas e promoções; 

23%, pela variedade de produtos; e 29%, pelo valor do frete, um aumento de 7 pontos percentuais em comparação com o ano 

passado. 

 As principais formas de pagamento dos consumidores nas compras de Natal serão: cartão de crédito parcelado 

(45%), PIX (42%), cartão de débito (36%) e dinheiro (35%). Entre os que pretendem pagar parcelado, o número médio será de 

4,7 parcelas, o que significa que o consumidor pagará a última prestação em abril de 2023. 

Fonte: CNDL

Filhos serão os mais presenteados 
em dezembro

D
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  confiança dos donos de micro e pequenas 
empresas sofreu uma pequena queda no último mês de 
outubro, mas, apesar disso, permanece estável e superior 
à registrada no mesmo período do ano passado. De acordo 
com a pesquisa “Sondagem de Micro e Pequenas Empre-
sas”, realizada pelo Sebrae e Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o Índice de Confiança das MPE teve um recuo de 
0,8 ponto, chegando a 99,6 pontos.

 Essa queda foi causada principalmente pela 
perda verificada no Índice de Expectativa das MPE (de 2,5 
pontos), chegando ao patamar de 96,7 pontos, que se 
afasta da zona de neutralidade. Os quesitos que compõem 
o Índice de Expectativa tornaram-se mais pessimistas, 
com destaque para a tendência dos negócios, que caiu 3,9 
pontos (indo para 96,1 pontos), enquanto a demanda 
prevista empresarial recuou 3,9 pontos (fechando em 94 
pontos).

 O Índice de Confiança das MPE é resultado da 
composição dos índices dos três principais setores da 
economia: Comércio, Serviços e Indústria de Transforma-
ção. A piora da confiança em outubro foi atenuada pela 
Indústria de Transformação, cujo indicador subiu 0,8 
ponto. Já os setores de Comércio e Serviços recuaram 2,7 
pontos e 2,1 pontos, respectivamente.

 “A confiança das micro e pequenas empresas foi 
influenciada diretamente, em outubro, pelos setores do 
Comércio e Serviços, enquanto a Indústria de Transforma-
ção amorteceu um pouco a queda. A percepção de piora, 
ainda que de forma modesta, é maior neste momento para 
as empresas de comércio e de serviços, mas todos os 
setores projetam agravamento nas perspectivas futuras, 
considerando o cenário econômico desafiador previsto 
para 2023, com uma política monetária restritiva, inflação 
acima da meta e uma desaceleração da economia interna-
cional”, avalia o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

Comércio
 Após dois meses seguidos de alta, a confiança 
dos donos de micros e pequenas empresas do setor de 
Comércio recuou 2,7 pontos em outubro (batendo os 98,1 
pontos), saindo da zona de neutralidade. Mesmo com as 
políticas de incentivos ao consumidor e a recuperação do 
mercado de trabalho, que contribuem para um maior 
consumo de bens, o resultado deste mês pode estar atrela-
do às incertezas que o país está passando e a um cenário 
de expectativa de desaceleração da economia para o 
próximo ano. O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) 
teve uma queda ainda mais intensa, de 3,8 pontos, atingin-
do 98 pontos, o que mostra que, independentemente do 
porte da empresa, a redução na demanda tem afetado o 
setor como um todo.

Serviços
 A confiança das micro e pequenas empresas do 
setor de Serviços cedeu 2,1 pontos, descendo para 99,4 
pontos, o menor nível desde abril de 2022 (97,8 pontos). 
Essa queda foi determinada tanto pelo momento atual 
quanto pelas perspectivas de curto prazo. O Índice de 
Situação Atual das MPE´s do setor de Serviços (ISA-S-M-
PE) foi o que mais influenciou negativamente, recuando 
2,4 pontos, para 100,6 pontos, mas ainda se mantendo 
acima da zona de neutralidade.

Confiança das micro e pequenas empresas se 
mantêm estável em relação a setembro, mas 
superior à verificada em outubro de 2021

A

Fonte: Sebrae
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   om a popularidade dos assuntos sobre diversida-

de e inclusão, diversas empresas do varejo têm criado 

campanhas de marketing que valorizam e apoiam causas 

pró-diversidade, como racial, de gênero e valorização de 

pessoas LGBTI+. Ao investirem em diversidade e inclusão, 

as empresas fazem com que seus clientes se sintam envolvi-

dos, respeitados e representados. Em troca, a clientela 

consome mais dessas marcas.

 “A diversidade trabalha com os assuntos mais 

urgentes da sociedade. Dessa forma, estamos trabalhando 

para contribuir com as pessoas, independentemente de 

qualquer circunstância. Ser a primeira embaixadora de 

diversidade de uma companhia como a Via, a maior varejista 

do Brasil, é algo extremamente gratificante e reflete o 

empenho da companhia em se tornar cada vez mais diversa 

e inclusiva”, destacou Amanda Ferreira, gerente da Diversi-

dade e Inclusão e embaixadora do tema na Via Varejo.

Genuinidade
 A prática da inclusão genuína só é possível quando a equidade é trabalhada, de acordo com Patricia Pugas. A executi-

va contou que a valorização e o respeito às pessoas estão na alma do Magazine Luiza. Inclusive, em seus processos de seleção, 

busca garantir a diversidade humana em todos os aspectos.

 “O Magazine Luiza acredita que a convivência com as diferenças contribui para o desenvolvimento e aprendizado de 

todos. Além disso, procuramos dar condições de incluir pessoas com deficiência e tornar acessíveis os ambientes da empresa. 

Realizamos também um esforço e investimento contínuo para identificar e selecionar pessoas com deficiência aptas para o 

trabalho e oferecemos benefícios que visam equiparar as oportunidades a todos”, explicou Patricia Pugas.

 Segundo ela, as empresas varejistas que fornecem produtos voltados para o público diverso e apoia a diversidade de 

dentro para fora retêm e atraem novos consumidores, além de colaborarem para a criação de uma sociedade inclusiva. Isso 

gera também vantagens internas para a empresa: atração de talentos, performance financeira e ambiente de trabalho inclusi-

vo, onde todas as pessoas são respeitadas e tratadas com dignidade.

Confira as dicas:

O poder da diversidade e 
inclusão no varejo

C

Fonte: Revista Varejo

1º) Defina o grupo 

que deseja incluir;

2º) Estude o seu 

público-alvo;

3º) Busque um parceiro 

que conheça bem o seu 

público-alvo;

4º) Treine os envolvidos 

na seleção para evitar 

vieses inconscientes;

5º) O óbvio precisa 

ser dito;

6º) Sensibilize o 

time e os gestores.
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COMÉRCIO E SERVIÇOS/EMPREENDEDORISMO

O
 s super-heróis habitam o espaço onde imagina-
ção e a realidade se encontram. Quem nunca quis ter um 
superpoder ou salvar o mundo? Até os dias atuais, os 
heróis são sucesso no cinema e na vida de crianças e 
adultos. Agora esse universo desembarcou em Volta 
Redonda, com a primeira pizzaria temática da cidade: A 
Liga da JusPizza, inaugurada dia 7 de outubro. O LOJISTA 
conversou com Jair Ferreira Borges Junior, engenheiro de 
produção e um dos proprietários da pizzaria. Ele contou 
um pouco da sua história com o empreendedorismo e de 
onde surgiu a inspiração para o restaurante temático.

 “A partir da hamburgueria começamos a enxer-
gar tudo com outros olhos e pude perceber que empreen-
der, mesmo diante das dificuldades, era o que me comple-
tava e me fazia feliz profissionalmente. A inspiração da 
pizzaria surgiu porque durante o período de namoro, eu e 
minha esposa sempre buscávamos lugares diferentes para 
jantar e sentíamos falta de um rodízio completo perto de 
nós. Logo veio a ideia de trazer aquilo que sentíamos falta 
em Volta Redonda”, explicou.

 Após realizar pesquisas de campo, Jair decidiu 
convidar seu sogro Joelso Dias Rodrigues para iniciar de 
vez o próprio negócio. “Conversamos sobre as ideias que 
tínhamos de um restaurante temático e ele topou, então 
pesquisamos mais e conversamos com amigos que amplia-
ram ainda mais nossas ideias. Na busca pelo nome e basea-
do no conceito que queríamos trazer, meu sogro criou o 
nome e todos gostaram. Colocamos a mão na massa e com 
a ajuda de Deus, fizemos acontecer. Foi então que surgiu a 
Liga da JusPizza. Nos inspiramos em restaurantes temáti-
cos muito bem falados por nossos amigos e demos o nosso 
toque em cada detalhe”, contou.

 Recém-inaugurada, a pizzaria conta com um 
quadro de oito funcionários, além dos fornecedores e 
parceiros. Jair contou também sobre o investimento nas 
redes sociais no processo de divulgação da pizzaria.

 “Sabemos da importância e do alcance das redes 
sociais atualmente, focamos em promover a marca com os 
seus diferenciais. Passamos todas as informações nas 
redes sociais e tratamos os clientes sempre de forma 
humanizada. Acreditamos que o atendimento, o primeiro 
contato, já diz muito sobre a empresa”, explicou.

 “Durante a faculdade pude entender melhor 
sobre empreendedorismo, o que me despertou muita 
curiosidade, então busquei mais conhecimentos nessa 
área, mas ainda era algo distante aos meus olhos. Recém-
casado, em 2021, fiquei desempregado e fui encorajado 
pela minha esposa a tirar o melhor dessa situação e aquilo 
que era distante se tornou real”, contou Jair.

 A primeira tentativa de empreender veio com um 
foodtruck de hambúrguer em Barra do Piraí. No entanto, a 
falta de recursos acabou dificultando um pouco o proces-
so, mas abriu os olhos de Jair para a realização profissional 
que empreender trouxe para sua vida.

Liga da JusPizza inaugurada este ano investe 
em ambiente temático de super-heróis e 
conquista adultos e crianças

Liga da JusPizza, inaugurada dia 7 de outubro
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Jair Ferreira e seu sogro e sócio, Joelso Dias
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 Ainda segundo Jair, a Liga da Juspizza foi sonhada e pensada em 
todos os seus detalhes, não só para as crianças, mas para toda a família. 
Em um ambiente completamente temático os clientes vivem uma experi-
ência única com os personagens da Liga da Justiça no salão. Além disso, 
um espaço kids com monitoria traz diversão para os pequenos e seguran-
ça. A pizzaria foi planejada para a diversão dos pequenos, com brinque-
dos, air game, gangorras e lego. Outro diferencial está no cardápio, com 
pizzas de sabores diferentes, que tem conquistado os clientes.

 “Nosso cardápio, motivo pelo qual demos início a esse empreen-
dimento, foi planejado com muito carinho. Temos mais de 70 sabores de 
pizzas, entre salgadas, doces e também as massas. A pizza de Doritos e a 
de cuscuz vêm ganhando os corações dos que passam por aqui”, contou.

 O empresário também falou sobre a satisfação de fazer parte de 
momentos felizes na vida dos clientes e do prazer de fazer o que ama. 
“Amamos participar de sonhos e por esse motivo a pizzaria tem sido parte 
de muitas comemorações, aniversários, confraternizações e até pedidos 
de casamento, ou seja, histórias felizes, o que também nos deixa muito 
alegres. Afinal, empreender é sempre sobre servir pessoas e entregar o 
nosso melhor”, finalizou.

A Liga da JusPizza fica na Rua Dionéia Andrade Faria, nº 52, no Aterrado e funciona todos os dias, das18h às 23:30h.

Espaço kids com monitoria traz diversão para os pequenos

Pizzaria funciona no Aterrado com espaço kids
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C
 opa do Mundo, Black Friday, Natal e vários 

eventos que ajudam o comércio a vender mais. Lojas 

físicas, que ainda não têm espaços para vendas on-line 

devem estar preparadas para agregar pelo menos divulga-

ção de seus produtos em plataformas digitais. Esse merca-

do deve movimentar mais de R$ 90 bilhões até o final do 

ano, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio 

Eletrônico. Para ter bons resultados nessa data, lojistas 

precisam de ferramentas que auxiliem na gestão do seu 

negócio para que não afete sua reputação nos marketpla-

ces e na perda de clientes.

 Apesar da alta inflação, as empresas de varejo e 

e-commerce de todos os segmentos estão com a expecta-

tiva nas alturas. Afinal, o modelo de consumo on-line 

cresceu muito nos últimos meses. Só no primeiro semes-

tre deste ano, o e-commerce representou 118,6 bilhões 

de vendas, de acordo com a 46ª edição do Webshoppers 

da Nielsen | Ebit.

 “Com o aumento das vendas neste período, o 

lojista tem que preparar seu estoque para não vender sem 

ter mercadorias e causar frustrações a seus clientes, 

negociar com fornecedores e preparar sua equipe”, diz 

Claudio Dias, CEO da Magis5, plataforma de automação e 

gestão em marketplaces. Para ele, outro ponto fundamen-

tal é a análise dos resultados de Black Friday anteriores, 

caso a empresa já tenha participado de alguma. “Assim, o 

lojista poderá ver erros e acertos e aprimorar para ser 

mais assertivo na data e crescer no volume de vendas e 

fidelização dos clientes”, sublinha.

FOCO NA LOGÍSTICA

 Para auxiliar as marcas nas vendas e evitar 

problemas logísticos, Claudio indica que não há fórmula 

mágica, no entanto, existem algumas ações preditivas que 

devem acontecer até a véspera da sexta mais aguardada 

do ano. Uma delas é realizar ações de venda de produtos 

que estão parados há mais tempo. “Queima de estoque, 

aumento da base de potenciais clientes e promoções são 

algumas oportunidades que aumentarão o faturamento e 

relevância de sua marca”, destaca.

 A negociação de prazos com fornecedores é 

imprescindível para não ser pego de surpresa. “Ter uma 

comunicação transparente é uma prática essencial para a 

marca ser mais assertiva e não ter problemas de falta de 

uma mercadoria que é mais vendida na loja. É quando 

inicia o envio dos pedidos, e, em marketplace, é importan-

tíssimo que cumpra os prazos. Caso contrário, pode ter o 

efeito oposto e causar perdas de clientes e queda na 

reputação”, reforça.

Dicas para vender mais on-line

Jogos serão transmitidos de todos os ângulos da cervejaria
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Claudio Dias, CEO da Magis5
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FERRAMENTAS FUNDAMENTAIS

 Com tantas datas comemorativas próximas (logo após a Copa do Mundo vem Natal e Réveillon), além de uma equipe 

preparada, o lojista precisa de ferramentas que auxiliem na gestão do seu negócio. Assim, é possível aumentar as vendas dos 

produtos, ganhar qualidade e manter a reputação da empresa. “Utilizar um hub de automação e gestão de seu e-commerce em 

marketplace vai auxiliar o lojista a ter muito mais tempo para criar soluções assertivas, negociar com seus fornecedores, 

escolher melhor seu portfólio de produtos. Esse preparo para atender o mercado vai ajudar a evitar erros que podem dar preju-

ízos ao seu negócio”, destaca Dias.

REDES SOCIAIS

 No entanto, Claudio lembra que os marketplaces em si já possuem grande reputação por parte do público, mas que a 

comunicação é essencial nesse momento. “Utilizar as redes sociais para destacar depoimentos de clientes que já tiveram uma 

boa compra com sua empresa trará maior autoridade”, reforça.

 Outra dica é produzir conteúdos relevantes. Se o seu nicho de negócio permitir, vale a pena fazer postagens sobre 

produtos e adereços relacionados ao mundial para ter mais engajamento de seu público e conquistar mais clientes.

em datas comemorativas
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EMPREENDEDORISMO FEMININO

N
 o dia 19 de novembro, foi celebrado o Dia 
Mundial do Empreendedorismo Feminino. Instituída pela 
Organização Nacional das Nações Unidas (ONU), a data é 
uma oportunidade para refletir e traçar estratégias que 
fomentem a participação das mulheres nos negócios. 
Mesmo com escolaridade avançada, a taxa de mulheres 
que empreendem ainda é menor que a dos homens, assim 
como a renda média obtida em seus empreendimentos. O 
Sebrae divulgou dados sobre a participação da mulher no 
mercado como empreendedora.

 Estudos feitos pelo Sebrae, a partir da Pesquisa 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), mostram que, 
em 2021, a taxa de empreendedorismo entre mulheres é 
de 24,6%. Já a dos homens chega a 36,5%. Sendo que 65% 
dos empreendedores do sexo masculino ganham mais de 
3 salários-mínimos com seus negócios e somente 46% das 
mulheres alcançam essa margem.

 De acordo com Edleide Alves, gerente adjunta 
de Relacionamento com o Cliente do Sebrae, alguns 
fatores estruturais da sociedade explicam esses números. 
“A múltipla jornada, na qual a mulher é mãe, esposa, dona 
de casa e profissional, o sexismo, as crenças limitantes: 
‘não sou boa no que faço, não sou boa com números’, 
entre outros preconceitos afetam diretamente a motiva-
ção e a atuação das mulheres como empreendedoras”, 
indica Edleide.

 Apesar disso, há avanços quanto ao empodera-
mento feminino através do empreendedorismo. Em 2018, 
de acordo com o estudo, o índice de mulheres que 
recebiam mais de 3 salários-mínimos era de 29%, no ano 
passado saltou para 46%, mesmo com o impacto gerado 
pela pandemia. “O empreendedorismo representa uma 
realização para a mulher em vários aspectos, mesmo com 
as dificuldades, que não são poucas, elas têm se mostrado 
motivadas a empreender e alcançar a independência 
financeira”, observa a gerente.

 “Habilidades como planejamento, gestão de 
tempo, liderança, mediação de conflitos, busca constante 
por conhecimento, trabalho em rede e cooperação são 
genuínas em negócios criados por mulheres”, completa 
Edleide.

Entre desafios e avanços, elas 
seguem liderando negócios

Mesmo com escolaridade avançada, 
a taxa de mulheres que empreendem 
ainda é menor que a dos homens. 
No entanto, a renda média mensal 
dos negócios femininos cresceu
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Como a IA gera aumento nas vendas através da 
previsão de interesse dos consumidores

 Previsão com dados
 Tem gente que joga com os dados para brincar com a sorte, no meu caso a sorte não tem um papel de tamanha 

importância. A ciência de dados é séria e trabalha com exatidão, com um manuseio inteligente de dados básicos é possível 

traçar perfis de comportamento e dividir o público em segmentos. A partir disso, é só definir o melhor plano estratégico de 

vendas e observar os números, eles serão o início para a criação de uma base de informações e também o indicativo de que 

o resultado foi proveitoso.

 Isso só é possível graças ao avanço da inteligência artificial e Machine Learning (aprendizado de máquina), soma-

das, elas serão aliadas na busca e armazenamento dos dados necessários para a construção das bases que alimentam nossas 

estratégias. Ou seja, sabendo por exemplo, que o interesse por produtos de ginástica e academia tem crescido em uma 

região, seria mais fácil mapear o interesse futuro de usuários que se encontram na mesma região, e quando você menos 

espera, o tênis perfeito aparece na timeline de sua rede social predileta.

 Aplicação prática
 Recentemente, a Cinnecta LTV, uma plataforma de indicação de ações, constatou por meio de análise de dados 

inteligente, que os consumidores digitais estão mais propensos a fazerem investimentos, esses representam 43% dos inves-

tidores. E eles conseguiram números ainda mais específicos, os indicativos mostram que cerca de 23,8% estão para cartões 

de varejo, e 21,9% para e-commerce.

 A resolução foi possível graças a detecção de perfis e mapeamento de clientes digitais, através da análise de 

comportamento dos consumidores. A partir desses indicativos, a Cinnecta pode auxiliar outras empresas no direcionamen-

to de marketing assertivo, com uma definição mais precisa do público-alvo. E tudo isso utilizando alguns dados simplórios 

que podem passar desapercebidos da maioria (classe social, perfil familiar, preferência por bancos tradicionais, interesse 

por viagens etc.), mas que fazem diferença para a ciência de dados.

 Por isso, acredito que a Dataside representa um suporte e apoio muito importante para as empresas, estamos 

focados em favorecer seu crescimento oferecendo o melhor da tecnologia, transformando dados em uma oportunidade de 

potencializar sua confiança na tomada de decisão. A chance de mudar e evoluir está expandindo, mas o primeiro passo quem 

dá é você!

por *Caio Amante

 ocê gestor e negociante, ao ouvir falar sobre as 

previsões da inteligência artificial, com certeza já imaginou 

1001 maneiras de utilizá-la a seu favor. A possibilidade de 

prever o que os consumidores querem existe, e já está em 

alta entre as empresas.

 Muitos se perguntam, como empresas de vendas 

como a Amazon, conseguem realizar entregas tão rápidas, 

velozes o suficiente para estar no carrinho num dia, e na 

porta de casa no outro. Isso, sem falar na precisão com que 

fazem indicações de compras e sugerem um item que já era 

do seu interesse há um tempo. Bruxaria ou Pacto? Longe 

disso, inteligência artificial e análise de dados!

*Caio Amante é CEO da DateSide, empresa especializada em Bancos de Dados e Business Intelligence com selo de parceria Gold da Microsoft
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Prevenção ao Câncer de Pele

   ezembro é o mês de conscientização sobre os riscos do câncer de pele e a importância de reduzir a exposição ao sol. 
A doença na maioria das vezes ocorre em decorrência do excesso de exposição aos raios ultravioletas do sol. O verão está 
chegando e com ele ocorre o aumento da exposição da pele. Por isso, é importante reforçar os cuidados com a proteção para 
reduzir as chances de incidência da doença e alertar sobre o diagnóstico precoce que pode aumentar as chances de cura.

 A Oncologia do Hospital Unimed Volta Redonda, localizada anexo ao prédio B, atende clientes Unimed, particular e 
outros convênios. A unidade possui equipamentos modernos que proporcionam mais agilidade para os pacientes, do diagnós-
tico ao tratamento do câncer, com médicos especializados, equipe multidisciplinar e excelente estrutura física, incluindo o 
centro de Radioterapia e PET-CT digital, que contribui para que o paciente tenha todo suporte necessário em seu percurso 
assistencial. Horário de funcionamento: da 8h às 18h. 
 Atendimento também pelo fale conosco (24) 3336-6000 ou 99255-7556.

Sintomas do câncer de pele:

Oncologia do Hospital Unimed Volta Redonda

Medidas de prevenção contra o câncer de pele: 

· Use protetor solar diariamente 

· Cubra as áreas expostas do corpo com roupas apropriadas

· Evite a exposição solar, principalmente entre 10h e 16h

· Utilize barracas feitas de algodão ou lona quando estiver na praia, elas absorvem 
  50% da radiação ultravioleta. 

· Conheça bem sua pele e observe qualquer anormalidade

· Consulte com um dermatologista regularmente

Fonte: Unimed VR

· Lesões na pele

· Feridas na pele que sangram facilmente

· Pintas que mudam de cor, tamanho e forma

· Manchas ou feridas que coçam, não cicatrizam e continuam a crescer

* Importante: Esses sintomas precisam ser investigados quanto antes, mas 
podem não ser câncer de pele.

Fique atento aos sintomas e medidas preventivas. Confira algumas dicas:






