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É HORA DE ACORDAR!

D
aqui a 20, 30, 40 anos, 

quando os historiadores 

avaliarem a história do va-

rejo, vão ter que se debruçar sobre 

o ano de 2020. O início da segunda 

década do século XXI estará mar-

cado indelevelmente pelos efei-

tos do coronavírus nos hábitos de 

consumo do planeta. A Covid-19, 

que começou na Ásia, se espalhou 

pela Europa e depois por todo o 

Ocidente, chegou como uma he-

catombe ao comércio mundial.

No Brasil, dos setores da econo-

mia afetados pela doença, o vare-

jo é, certamente, um dos que mais 

sentem. Perde apenas para o turis-

mo e transporte. Sem poder ir aos 

shoppings ou a lojas de rua por cau-

sa das quarentenas, o consumidor 

se volta para o comércio eletrônico. 

Se por um lado isso fortalece quem 

possui estrutura de e-commerce, 

por outro significa um golpe duro 

para quem ainda tem um negócio 

tradicional, limitado à loja física.

Olhando para esse tipo de co-

mércio, a revista Varejo s.a. deste 

mês traz um quadro preocupante. 

Mais de 70% dos pequenos negó-

cios no Brasil não existem na inter-

CARTA AO LEITOR

Humberto Viana
Editor

net. A relutância dos empresários 

em aderir às transformações pelas 

quais o varejo vem passando desde 

a última década tem causas e con-

sequências. Algumas delas estão 

na matéria da página 28, na qual 

mostramos o mito de que a digi-

talização dos negócios representa 

altos custos de implementação.

Esse tipo de visão retardou 

medidas que hoje são essenciais 

para a sobrevivência de milhares 

de negócios. Já para quem se an-

tecipou e conta com uma estrutura 

de comércio digital, as expectati-

vas são as melhores possíveis em 

quadro de epidemia. A Associação 

Brasileira de Comércio Eletrônico  

(ABComm) já registrou impactos 

causados pela crise da Covid-19. Na 

segunda semana de março, com o 

início das medidas de restrição de 

circulação da população, algumas 

lojas virtuais chegaram a registrar 

um aumento de mais de 180% em 

suas transações comerciais.

A Varejo s.a. também acompa-

nhou as movimentações da Con-

federação Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) diante dos efeitos 

do coronavírus no setor varejista. 

Primeiramente, a entidade alertou 

os integrantes do Sistema CNDL 

quanto aos cuidados com os fun-

cionários. Depois, se posicionou 

com firmeza ao apoiar todas as 

medidas do governo federal para 

conter o avanço da doença, inclu-

sive o fechamento do comércio.

Na seção Brasília 40 Graus, 

acompanhamos a votação no Se-

nado da Medida Provisória (MP) 

nº 905, chamada MP do Contrato 

Verde e Amarelo, cujo relatório, de 

autoria do deputado Christino Au-

reo (PP-RJ), foi aprovado com al-

gumas alterações na proposta ini-

cial do governo. A MP, que altera 

uma série de regras nas relações 

trabalhistas, é vista como uma fer-

ramenta importante para a gera-

ção de empregos no país.

Em Tendências, abordamos um 

nicho de negócio que tem muito es-

paço para crescimento no Brasil: o 

chá. O consumo do produto no país 

cresceu 53% em nove anos. Quem 

está à frente do negócio já sentiu as 

enormes possibilidades da bebida.

Aproveite a leitura e cuide-se!
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PALAVRA DO PRESIDENTE

A 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), exercen-

do o seu papel de representante de mais de 500 mil empresas 

em todo o país, vem buscando junto ao Ministério da Economia 

medidas emergenciais que possam, de alguma maneira, amenizar os 

impactos da pandemia do coronavírus no nosso setor.

Estimamos que o setor de comércio e serviços seja impactado nega-

tivamente em mais de R$ 100 bilhões nos próximos meses. A projeção 

tem como premissa a normalização das atividades a partir de maio. 

Caso os efeitos da pandemia avancem além desse período, o 

impacto poderá ser ainda maior.

Ao receber o alerta das autoridades sobre o avan-

ço da pandemia no país, a CNDL criou imediata-

mente um comitê de crise e orientou todo o sis-

tema sobre o fechamento geral do comércio 

do Brasil durante o período de avanço do 

vírus, com exceção de serviços básicos, 

como supermercados e farmácias.

Mesmo em regiões onde o número 

de casos de contaminação ainda não 

era significativo, tornou-se fundamen-

tal sensibilizar o setor varejista para 

o fato de que o número de pessoas 

infectadas só será baixo se o contato 

for evitado.

Entendemos que a medida dimi-

nuirá o avanço do vírus e possibilitará 

o retorno das atividades o mais rapi-

damente possível. Enquanto houver 

pessoas nas ruas, o vírus continuará 

avançando. Seguindo as condições de 

trabalho recomendadas pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

e pelo Ministério da Saúde, a CNDL e o 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil) também adotaram o regime de 

teletrabalho ou home office.

PASSAREMOS POR MAIS 
ESTA CRISE
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PALAVRA DO PRESIDENTE A revista Varejo s.a.
quer ouvir a sua

opinião! 

Envie suas críticas, 
comentários e sugestões para 
a nossa redação e nos ajude a 

construir uma publicação 
cada vez melhor.

Estamos de ouvidos e braços 
abertos para você, leitor! 

Participe! Entre em contato: 

 humberto.viana@inpressoficina.com.br

(61) 3213 2006

Jovem

Ao mesmo tempo, trabalhamos em nossas tratativas junto ao 

governo federal em busca de caminhos que possam, de alguma 

forma, atenuar as perdas ao setor.

Entre os pontos que buscamos junto ao governo, destacamos: 

a suspensão, por três meses, da cobrança do ISS e do ICMS sobre 

a comercialização de produtos e serviços para micro e pequenas 

empresas; a suspensão do contrato de trabalho com acesso ao 

seguro-desemprego; a suspensão do recolhimento do FGTS por 

três meses e da execução dos protestos em cartório pelo prazo 

de 60 dias. 

O setor de comércio e serviços é o combustível do nosso país 

e, desta vez, não será diferente. Temos a certeza de que seremos 

mais uma vez o motor que vai fazer o Brasil crescer. Juntos, passa-

remos por mais esta crise e, com união, nos ajudaremos a levantar 

e recomeçar. 

Juntos somos mais fortes!

José César da Costa 
Presidente da CNDL 
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A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-

sa) e as Secretarias Estaduais de Saúde iniciaram um trabalho de cooperação para viabilizar a doação, 

por parte do setor sucroenergético, de álcool para a fabricação de gel e solução de álcool 70% para 

assepsia de estabelecimentos públicos de saúde.

Os detalhes operacionais estão sendo delineados, incluindo a permissão da produção de álcool com 

essas especificações pelas usinas, atualmente proibida. 

O objetivo é contribuir com o pleno abastecimento das unidades públicas de 

saúde, de forma gratuita, a fim de conter a disseminação da Covid-19. 

A UNICA conta com uma centena de unidades produtivas associadas, 

presentes em cinco estados brasileiros.

“O setor sucroenergético quer unir forças com os órgãos governamentais e a 

população para garantir que os profissionais de saúde, pacientes e familiares 

tenham recursos para minimizar os riscos de propagação da doença dentro 

dos estabelecimentos de saúde”, diz o presidente da UNICA, Evandro Gussi.

FATOS E DADOS 

O Magazine Luiza está atuando para apoiar o esforço contra o coronavírus. Categorias de produtos com 

maior procura e necessidade imediata - essenciais para a prevenção do coronavírus, como álcool-gel e 

nebulizadores - vão contar com benefício de frete grátis, independentemente do valor da compra. A ação 

tem a intenção de ajudar no combate à Covid-19 e dar acesso ao consumo a quem não pode sair de casa, 

diante das limitações impostas pelas medidas necessárias para o não avanço do contágio. A promoção 

de entregas para todo o Brasil será válida por tempo indeterminado e apenas para produtos entregues 

pela empresa. A empresa conta com uma malha logística que alcança todo o país, com 66% das entregas 

sendo realizadas em apenas 48 horas.

Além da categoria de saúde e home office, a varejista vai focar em produtos de mercado e faça você mesmo 

- o que inclui portáteis e itens de limpeza. O frete grátis também será válido para produtos de entretenimen-

to e diversão em casa, assim como para itens de exercício físico que possam ser utilizados na quarentena.

PASSO A PASSO

FRETE GRÁTIS NO COMBATE AO CORONA

Frente a uma pandemia sem precedentes, a International Chamber of Commerce 

(ICC), em colaboração com o New England Complex Systems Institute, desenvolveu 

um guia prático com medidas simples para que as empresas possam interagir no dia 

a dia. O material explica como encontrar modelos alternativos para que as operações 

sigam sem colocar em risco a saúde de funcionários.

O guia é a primeira iniciativa no âmbito da parceria com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), pela qual a ICC mobilizará sua rede de mais de 45 milhões de associados 

para que todos possam fazer sua parte no combate à Covid-19 e mitigar os impactos 

econômicos e sociais. O material pode ser encontrado em http://www.iccbrasil.org/.

ÁLCOOL-GEL
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FATOS E DADOS 

Uma pesquisa feita com base em avaliações de 

produtos e lojas de 760 e-commerces que atu-

am no mercado brasileiro revelou que os con-

sumidores estão mais satisfeitos com o aten-

dimento e recomendam a parentes e amigos 

lojas ou produtos das categorias de moda, cal-

çados e cosméticos, seguidas de eletrônicos e 

ferramentas. 

Intitulado Estudo de Satisfação do E-Consu-

midor 2019, o levantamento considerou dados 

de um total de 69 segmentos, entre janeiro e 

dezembro de 2019.

“Essa análise é hoje a ‘menina dos olhos’ das 

empresas, pois reflete se o consumidor está 

se sentindo bem atendido em sua jornada de 

compra”, diz Fernando Shine, especialista em 

experiência do consumidor em e-commerce 

da Hi Platform. “Como é o consumidor quem 

dá as notas, o resultado é fidedigno, sendo 

uma régua significativa para a melhora das 

práticas de atendimento no Brasil”, explica.

Muitas empresas já entenderam isso. Registros 

sobre a métrica relataram que um aumento de 

sete pontos na nota do NPS equivale, em média, 

a 1% de crescimento na receita das empresas.

Os dominós azul e vermelho, representados na 

logomarca da Domino’s Pizza, ganharam dois 

telhados como forma de conscientização para 

que as pessoas permaneçam em casa. A versão 

vale apenas para a internet e faz parte da estra-

tégia da marca para associar seus serviços aos 

esforços de contenção do coronavírus. Outras 

duas ações são a entrega sem contato, para 

preservar entregadores e clientes, e a volta da 

campanha de duas pizzas pelo preço de uma – 

um incentivo para que o cliente também possa 

oferecer um agrado ao seu vizinho, que vive as 

mesmas situações de isolamento.  

Segundo o presidente da Domino’s 

no Brasil, Carlos Eduardo Martins, 

o momento é de união, empatia 

e solidariedade. “Nós estamos 

trabalhando com todo o cui-

dado e adotando todas as 

medidas preventivas para a 

saúde dos nossos colabo-

radores para que os 

nossos clientes 

possam ficar 

em casa”, diz.

O e-commerce não está bombando só por causa do coronavírus. Existe um escalada do modelo de compra 

desde o ano passado. As vendas realizadas de janeiro a dezembro de 2019 somaram faturamento de R$ 75,1 

bilhões, alta nominal de 22,7% em relação ao ano de 2018. As informações são do relatório NeoTrust, que 

analisa o varejo digital trimestralmente.

De acordo com o estudo, o poder aquisitivo do consumidor não variou significativamente no período: o 

valor médio das compras realizadas foi de R$ 420. Portanto, a alta significativa está relacionada principal-

mente ao volume de pedidos feitos: em 2019, foram feitas 178,5 milhões de compras, valor que representa 

aumento de 22,5% em relação a 2018.

“O ano de 2019 foi de forte recuperação para o varejo digital. Registraram-se diversos fatores que impul-

sionaram o crescimento, com destaque para a consolidação do modelo de marketplace no país, maior inte-

gração multicanal, além do aumento do número de consumidores que realizaram pelo menos uma compra 

on-line”, afirma André Dias, diretor executivo do Compre&Confie.

NÃO É SÓ PELA COVID-19

SATISFAÇÃO DO E-CONSUMIDOR FIQUE EM CASA E COMA UMA PIZZA
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VAREJO EM NÚMEROS | MARINA BARBOSA

NA POBREZA E NA RIQUEZA

R
elacionamentos duradouros entre casais costumam basear-se em atributos 

como confiança mútua e transparência. Esse tipo de consenso contribui para 

a boa convivência e a realização de metas conjuntas. Isso vale, principalmente, 

para a concretização de objetivos que dependem de recursos financeiros. Dessa forma, 

o compartilhamento de informações facilita a gestão dos rendimentos mútuos e das 

diversas despesas da casa, sobretudo quando chegam os filhos.

De modo geral, compartilhar informações sobre as contas da casa não é um 

problema para a grande maioria dos casais. É o que indica uma pesquisa reali-

zada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) com brasileiros casados ou que têm união 

estável. De acordo com o levantamento, 91% dos entrevistados informam 

ao cônjuge as despesas mensais da casa (como água, luz, telefone, 
aluguel, condomínio etc.) e 90% garantem que o cônjuge sabe 

quanto ganham por mês.

A questão é tão importante que o dinheiro, ou a falta 

dele, é motivo de brigas para 40% dos entrevistados. 

Gastos além das condições financeiras são responsáveis 

por 49% das discussões. Falta de transparência com re-

lação à existência de gastos é a causa de desavenças 

para 28% dos casais.

O desafio de manter a independência finan-

ceira e, ao mesmo tempo, contas em con-

junto faz parte do dia a dia dos casais. 

Por mais que duas pessoas possam 

ter interesses em comum, muitas 

vezes os desejos e as necessida-

des de consumo são individuais. 

Além disso, o perfil de gastos 

e a maneira como cada inte-

grante do casal prefere li-

dar com o dinheiro podem 

ser bem diferentes. A esse 

respeito, a pesquisa revela 

que 94% informam o cônjuge 

sobre suas compras, sendo que 

73% relatam todas as aquisições e 

outros 20%, somente uma parte delas. 

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela  

Kawauti, alerta sobre a importância de manter uma relação 

Transparência e parceria na gestão de recursos podem 
ser chaves para o sucesso de casamentos



11REVISTA VAREJO S.A.  |  ABRIL  2020

VAREJO EM NÚMEROS | MARINA BARBOSA

financeira transparente para que se evitem desgastes e divergências entre os 

casais. “Manter as finanças familiares em dia é uma tarefa que deve ser feita 

com regularidade e disciplina, de forma conjunta por todos os responsáveis. 

Embora cada casal tenha uma maneira particular de lidar com o dinheiro, na 

condução do orçamento, é importante que os dois estejam cientes de seus 

objetivos e escolhas”, explica. “A omissão e a desinformação não contribuem 

em nada para resolver problemas financeiros. Ainda que a privacidade de 

cada um deva ser preservada, algum nível de acordo a respeito da condução 

dos gastos é sempre benéfico”, afirma. 

Reserva financeira dos casais

Compras que os casais não costumam contar ao cônjuge

Principais motivos das brigas por causa de dinheiro

O dinheiro é motivo 
de brigas para 

6% relatam ocorrências 
frequentes e         , 
discussões ocasionais

40%

34%

51% 

47% 

49% 37% 

28% 24% 

28% 

13% 

30% 

12% 

30% 

9% 

20% 

8% 

11% 

24% 

9% 

23% 

34% 

informam o cônjuge sobre 
a existência de reservas 

financeiras

Roupas, calçados, 
acessórios (bolsas, cintos, 

bijuterias etc)

Gastos além das 
condições financeiras 

Gastar tudo que ganha e 
não sobrar nenhum dinheiro 

para reserva financeira 

Falta de transparência (um 
dos dois esconde gastos 

que faz) 

Divisão do pagamento  
das contas 

Atraso no 
pagamento das 

contas 

Remédios (para a saúde, 
vitaminas, para emagrecer, 

para impotência etc)

Comidas/
guloseimas

Gastos com lazer, 
como saídas a 
bares, cinemas, 

teatro etc

Maquiagem, 
perfumes, 

cremes

Jogos de azar 
(loteria, pôquer, 

bingo etc)

Gastos com 
salão de beleza, 
massagens etc

Gastos com 
carro/moto

compartilham a 
existência da reserva, 

mas não o valor 

informam o 
valor da reserva

não sabem 

fazem essa reserva 
conjuntamente 

não possuem 
reserva financeira
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ENCONTRO DO PP 4.0 EM 
JOÃO PESSOA DEBATE 
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 
E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 
VAREJO NA PARAÍBA

O 
programa Políticas Públicas 4.0 (PP 4.0) realizou, 

na tarde do dia 14 de março, o primeiro encon-

tro em João Pessoa do projeto, firmado entre a 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas (Sebrae). Cerca de 60 pessoas, entre lideranças 

do Sistema CNDL, empresários, autoridades e represen-

tantes políticos das esferas municipal, estadual e federal, 

se reuniram para debater o setor varejista.

Os convidados discutiram o panorama econômi-

co da região e itens fundamentais para o varejo. O 

presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes 

Lojistas da Paraíba (FCDL-PB), José Lopes da Silva 

Neto, conduziu a abertura do evento, ao lado do pre-

sidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de 

João Pessoa, Nivaldo Lins Vilar. Também estiveram 

presentes o secretário de Estado da Educação e da 

T O consultor Marcos Lima, o presidente da CDL João Pessoa, Nivaldo Lins Vilar, o deputado Efraim Filho (DEM-PB) e o presidente da FCDL-PB, 
José Lopes da Silva Neto 
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DESENVOLVENDO VAREJO  |  MARINA BARBOSA

Ciência e Tecnologia da Paraíba, Claudio Benedito 

Silva Furtado, e o deputado estadual Raniery Pauli-

no, que receberam em mãos a Agenda de Políticas 

Públicas para o varejo do estado.

O documento traz a consolidação de ações iden-

tificadas pelo Sistema CNDL e pelo PP 4.0, com pro-

posições e disseminação de políticas públicas e do 

fortalecimento das lideranças do setor para o estado.

“Essa ação do PP 4.0, que tem rodado todo o 

país, é importante para aproximar nossas instituições 

do poder público. É fundamental que mantenhamos 

uma relação institucional com os governantes, tanto 

para o nosso setor quanto para a administração pú-

blica. Nós somos também atores essenciais na cons-

trução da boa política. O encontro do PP 4.0 nos 

ajuda a estreitar esses laços para a construção de 

políticas públicas eficazes”, afirmou Silva Neto. 
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O deputado federal Efraim Filho (DEM-PB), que 

também é presidente da Frente Parlamentar Mista em 

Defesa do Comércio, Serviço e Empreendedorismo, 

participou do encontro e destacou a importância do 

projeto para o desenvolvimento do setor varejista local.

“O projeto PP 4.0 desperta na comunidade lo-

cal e nos municípios a importância de se organizar 

com uma agenda que fale de empreendedorismo. 

Os empresários saíram daqui hoje conscientes da 

sua responsabilidade junto ao poder público. Afinal, 

esse é o setor que produz, que gera emprego e que 

paga impostos. Temos hoje, neste encontro, o setor 

produtivo bem representado. Parabéns, CNDL e Se-

brae, pela iniciativa”, disse o deputado.

PP 4.0 2020
Com investimento total de R$ 3,7 mi-

lhões ao longo de dois anos, 

o programa PP 4.0 

prevê a realiza-

ção de even-

tos que 

visam à 

p r e p a -

r a ç ã o 

dos líde-

res lojistas 

de todo o 

Brasil. Os en-

contros servem 

para fomentar o 

desenvolvimento 

local e regional, 

assim como qualifi-

car lideranças para 

ações de relações 

institucionais e gover-

namentais.

Desde 2019, o PP 4.0 já 

fez 28 ações em 17 estados e ca-

pacitou mais de três mil lideranças lojis-

tas. Para este ano, o programa pretende 

visitar nove estados: Paraná, Macapá, Ron-

dônia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre, 

Sergipe, Rio Grande do Sul e Alagoas. 

DESENVOLVENDO VAREJO  |  MARINA BARBOSA

O especialista Marcos Lima conduziu o evento, 

que teve como objetivo o fomento e o desenvolvi-

mento local e regional por meio da articulação das 

lideranças do varejo e elaboração de propostas de 

políticas públicas.

“Precisamos não só mobilizar as lideranças, mas 

também conscientizá-las a contribuir para uma me-

lhor organização interna do setor varejista, que é tão 

fundamental para a economia nacional. É importante 

que estejam preparadas para conduzir com os parla-

mentares de suas cidades um diálogo e uma agenda 

realmente efetivos”, pontuou Lima.

Os próximos 
destinos do 

PP 4.O



14 REVISTA VAREJO S.A.  |  ABRIL  2020REVISTA VAREJO S.A.  |  ABRIL  202014

CNDL FAZ WEBINAR  
PÓS-NRF 2020

A 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) promo-

veu, no dia 10 de março, o webinar Pós-NRF 2020, com a apre-

sentação do especialista em governança corporativa e estraté-

gia empresarial, Luis Lobão. A transmissão, feita ao vivo, diretamente da 

sede da entidade, teve como função principal compartilhar com o Sis-

tema CNDL as experiências e aprendizados vividos na NRF 2020, maior 

feira de varejo do mundo, realizada em janeiro, em Nova Iorque. A CNDL 

participou do evento com uma delegação formada por empresários e 

lideranças lojistas de todo o Brasil.

O presidente da entidade, José César da Costa, fez a abertura do we-

binar e lembrou a importância da comitiva da CNDL no evento. “Nosso 

grupo reciclou ideias e absorveu conceitos importantes para o desen-

volvimento do varejo brasileiro”, disse. “A NRF foi um fórum de debates 

sobre temas como sustentabilidade, impacto da tecnologia no varejo e 

os principais desafios enfrentados pelo setor. São discussões que, bre-

vemente, irão impactar o varejista brasileiro”, explicou.

T Luis Lobão e a equipe da CNDL que trabalhou na transmissão do webinar
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PÓS-NRF  |  HUMBERTO VIANA

“Uma das 
funções 
da CNDL é 
viabilizar os 
meios para 
difundir os 
interesses do 
nosso setor”
José César da Costa

Transmissão marcou a inauguração dos 
estúdios da entidade
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Segundo o presidente da CNDL, o webinar serviu como uma for-

ma de disseminar os conhecimentos adquiridos na viagem. “Nossa 

ideia é levar ao maior número possível de pessoas nossa experiên-

cia. A plataforma do YouTube é um dos meios mais eficientes para 

isso”, afirmou.

Lobão apresentou os principais insights e tendências vistos na feira 

e elogiou a iniciativa do Sistema CNDL: “Foi uma ótima oportunidade 

para compartilharmos nossas percepções para uma audiência qualifica-

da e ansiosa por novidades”.

NOVO ESTÚDIO
A transmissão de Lobão também inaugurou as instalações do estú-

dio de áudio e vídeo da CNDL. Com 25 m², o espaço possui todos os 

recursos necessários para a produção e transmissão de produtos cria-

dos pela entidade. A ideia de fazer uma sala exclusiva para captação de 

imagem partiu do presidente.

“Entendemos que uma das funções primordiais da CNDL é viabilizar 

os meios para a difusão dos interesses do nosso setor”, explica Costa. 

“Com a estrutura que montamos na sede, podemos fazer entrevistas, 

cursos, apresentações e qualquer tipo de conteúdo que tenha valor 

para o Sistema CNDL e parceiros”.

As obras do estúdio foram iniciadas e finalizadas em fevereiro. O 

projeto conta com sistema de iluminação profissional, mesa de edição, 

equipamento de som e estrutura de chroma key, um fundo no qual 

é possível projetar imagens e cenários virtuais durante gravações e 

transmissões.

A sala é climatizada e teve toda a fiação adaptada para os novos 

equipamentos. Além disso, toda a estrutura tem tratamento acústico. 

Segundo o responsável técnico do projeto, Wendel Alves, a reforma foi 

feita com base nos melhores estúdios de TV de Brasília. 

Para Lobão, o projeto está em linha com um mundo em transforma-

ção. “Existe uma importância muito grande em enviar com agilidade e 

qualidade uma informação ao maior número de pessoas atreladas ao 

seu interesse”, explica. “Essa iniciativa está de acordo com o que as pes-

soas querem em relação à informação, que é poder usar os conteúdos a 

qualquer hora e em qualquer lugar”.

“Esse é um projeto que amplifica nosso raio de ação no campo da 

comunicação. Já tínhamos a revista Varejo s.a., o site da CNDL e perfil 

nas principais redes sociais. Agora, com essa estrutura, podemos pro-

duzir conteúdo dinâmico e atrativo para ser compartilhado nos mais 

variados canais”, diz Costa. 

O VAREJO DIGITAL

O foco da apresentação de 

Lobão no primeiro webinar ge-

rado no estúdio da CNDL foi a 

disrupção do varejo – a adoção 

da tecnologia para que as em-

presas possam melhorar sua 

produtividade e a experiência 

para o cliente.

Nesse contexto, chamou 

atenção para o fato de que, hoje, 

a tecnologia passou a diminuir 

as barreiras entre os competi-

dores. “Antes, a estrutura de um 

CRM, por exemplo, era gigan-

tesca. Hoje, com dois ou três 

funcionários, é possível fazer 

o mesmo trabalho com custos 

menores”, disse. 

Lobão também fez um aler-

ta para quem acha que a tec-

nologia é um fim em si mesmo. 

“Ela é um meio, uma ferramenta 

que só fará sentido quando as 

empresas mudarem a forma de 

pensar seus dados e de analisar 

suas informações”, informou, 

lembrando que os dados dos 

clientes passam a ser ativos de 

qualquer empresa. 

Para o especialista, a NRF 

mostrou que toda empresa deve 

estar preparada para mudanças 

repentinas em seus negócios. 

“Foi-se o tempo em que as em-

presas faziam um planejamento 

de longo prazo. Hoje, elas têm 

que estar prontas para mudar 

tudo a qualquer hora”. 
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NOVA ERA DE CONSUMO 
E GESTÃO: VOCÊ ESTÁ 
PREPARADO?

O 
marketing costuma sofrer variações, uma vez que a sociedade 

apresenta comportamentos, hábitos e demandas distintos. O 

consumidor 4.0 deu início a mais uma transformação e criou no-

vas oportunidades de negócio, na inovação, na tecnologia e na criativi-

dade das pessoas. Tudo isso gerou um ciclo de evolução.

Com as nossas entidades de classe, não é diferente. O movimento 

CDL Jovem foi criado para desenvolver jovens líderes, por meio da tro-

ca de experiências, busca de inovação e mobilização associativista, para 

que tenham uma atuação empreendedora e de destaque na Câmara de 

Dirigentes Lojistas (CDL), nos negócios e na sociedade.

Nesse contexto, o grande desafio é unir a sabedoria de quem passou 

por esse caminho e a vitalidade de quem está começando para con-

tribuir com uma gestão eficaz, tendo como valor principal a confiança 

entre as duas gerações.

Está comprovado que os consumidores são fidelizados quando vivem 

boas experiências. Para manter relevância no mercado, só há um caminho: 

compreender os hábitos do consumidor e se adaptar às novas tecnologias. 

A CDL Jovem é uma das formas de criar a conexão com a nova era.

Outro ponto é a adoção da gestão 4.0, ou seja, incentivar ações des-

centralizadas que permitam ganho de tempo para focar em atividades 

específicas e gerar estratégias que agreguem valor à companhia e à 

experiência do cliente.

Sob esse contexto, as habilidades que mais oferecem diferencial na 

hora de lidar com o cliente são as que envolvem capacidade de inova-

ção, espírito empreendedor, criatividade e inteligência emocional. 

Não podemos esquecer a importância de uma comunicação objeti-

va. Projetar o propósito de uma marca para o público é um trabalho que 

exige comprometimento e aperfeiçoamento. 

Em uma era em que se fala de propósito de vida, é preciso saber o 

motivo pelo qual existem determinado produto e serviço. O que eles 

são condiz com suas mensagens? Conexão e relacionamento exigem 

personalidade e constância.

Maslow já nos dizia: “Podemos escolher recuar em direção à segu-

rança ou avançar em direção ao crescimento. A opção pelo crescimento 

tem que ser feita repetidas vezes. E o medo tem que ser superado a 

cada momento”. 

EMPREENDEDORISMO JOVEM

Luiz Antônio Zanoni 
Empreendedor no ramo de 

tecnologia e estacionamento 
privado. Conselheiro CDL 

jovem Chapecó e  
vice-coordenador CDL  

jovem Santa Catarina

A transformação digital trouxe mudanças na 
sociedade e no consumo
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U
m dos temas mais notados no início da crise do coro-

navírus foi a importância de as empresas encontrarem 

e trabalharem o propósito de suas marcas. 

Propósito é uma expressão que indica o quanto 

uma organização está comprometida com 

causas sociais, estando relacionada 

com a ética e a transparência na ges-

tão dos negócios e devendo ser 

refletida nas decisões do dia a dia 

que podem causar impactos na 

sociedade, no meio ambiente e 

no futuro de uma empresa.

As micro e pequenas empre-

sas podem buscar na atuação 

socialmente responsável um di-

ferencial de mercado, que, entre 

outros benefícios, 

as credencia a ser 

fornecedoras de 

grandes empresas 

que adotam essa for-

ma de gestão como 

critério de seleção. Além 

disso, práticas empresa-

riais socialmente respon-

sáveis dão credibilidade à 

gestão do negócio e facili-

tam na obtenção de crédito.

Considerando que empresas com propósito podem e devem fazer parte 

da estratégia de qualquer tipo de negócio, conheça cinco dicas que po-

dem ajudá-lo a inserir condutas e ações de responsabilidade social em sua 

organização. As orientações são dicas do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

CINCO DICAS PARA DAR 
UM PROPÓSITO AO SEU 
NEGÓCIO
Nunca a atuação socialmente 
responsável foi tão importante para 
as empresas
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1 – Prefira 
contratar mão 

de obra local

3 – Cumpra as leis 
trabalhistas

4 – Faça uma 
boa gestão de 

resíduos

5 – Divulgue 
suas ações de 

responsabilidade 
social

A prática de contratar colaboradores da sua comunidade ajuda 

no desenvolvimento local por meio da geração de emprego e 

renda e é bem vista por todos, estimulando o bom relaciona-

mento com a comunidade. Além disso, ao trabalhar perto de 

casa, os colaboradores geralmente faltam menos e chegam me-

nos cansados ao local de trabalho, tornando-se mais produtivos. 

Os custos com deslocamentos também diminuem por causa da 

proximidade.

A sugestão anterior vale também para os fornecedores. Ao con-

tratar fornecedores locais, você gasta menos com transporte de 

matérias-primas e insumos e ganha na agilidade das entregas, 

além de estimular o desenvolvimento de outros pequenos ne-

gócios localizados na sua região. Se você possui uma pequena 

fábrica de bolsas, por exemplo, pode adquirir os arremates feitos 

por uma cooperativa de costureiras local.

Pode parecer óbvio, mas respeitar as leis trabalhistas é uma pos-

tura de responsabilidade social da empresa, pois demonstra que 

o empresário valoriza seus empregados e colaboradores. Tenha 

em mente que empresas que valorizam seus funcionários va-

lorizam, na verdade, a si mesmas. Ao estabelecer uma relação 

saudável dentro da organização, você consegue ter uma gestão 

mais tranquila do seu negócio e mantém seu empregado esti-

mulado e motivado no ambiente de trabalho.

As questões que envolvem o meio ambiente são recorrentes 

em muitos negócios e, por isso, devem ser consideradas fun-

damentais para uma boa prática de responsabilidade social e 

empresarial. Ao minimizar os impactos negativos que sua em-

presa provoca na sociedade, você colabora positivamente para 

a conservação do meio ambiente e ainda conquista a simpatia 

do seu cliente. Uma boa gestão de resíduos também permite 

economia, pois a empresa acaba desperdiçando menos matéria-

-prima e insumos.

Na hora de planejar as ações de marketing e divulgação da 

sua empresa, não deixe de fora o que tem feito para se tornar 

uma empresa socialmente responsável. Mostre que sua orga-

nização não se preocupa apenas em gerar lucro e que investe 

em ações sustentáveis. Dessa forma, é possível atrair novas 

oportunidades de negócio com clientes que compartilham 

dos mesmos valores. 

2 – Prefira contratar 
fornecedores da sua 

comunidade
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL É TEMA DE 
ENCONTRO NO CONGRESSO NACIONAL

A 
Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital 

(ATID) realizou, no dia 5 de março, na Câmara dos Deputa-

dos, um café da manhã para apresentar aos parlamentares 

e assessores o setor de Certificação Digital e as pautas sobre o tema 

em debate no Congresso Nacional.

O deputado federal João Campos (PRB-GO) abriu o evento, ao 

lado do presidente da ATID, Vinícius Sousa, que lembrou a impor-

tância do diálogo com deputados e senadores a respeito da amplia-

ção da regulamentação da certificação digital para a construção de 

políticas públicas que tragam segurança e desburocratização para 

toda a sociedade. 

“As nossas pautas aqui no Congresso Nacional, como o Proje-

to de Lei nº 7.316/2002, além do acompanhamento e discussão de 

outros projetos de lei, são fundamentais para ampliar a certificação 

digital no país. Os frequentes avanços tecnológicos transformaram 

diversos processos, sobretudo nos setores de informação e comuni-

cação. É sempre importante lembrar que a certificação digital existe 

para facilitar a rotina das pessoas físicas e empresas, promovendo 

agilidade, segurança e redução de custos”, afirmou Sousa. 
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T O presidente da ATID, Vinícius Sousa. Importância do diálogo com deputados e senadores na regulamentação da certificação digital

A presidente executiva da 

ATID, Francimara Viotti, apre-

sentou aos convidados a agen-

da da associação, os números 

do setor de certificação digital 

e a contribuição da entidade 

para a construção de políticas 

públicas.

“A ATID tem por objetivo in-

centivar o desenvolvimento das 

atividades relacionadas às tecno-

logias da informação, de identi-

ficação e certificação digital, em 

especial, no âmbito da infraestru-

tura de chaves públicas brasileira. 

Contamos com o apoio do Con-

gresso para as pautas de desbu-

rocratização dos serviços ao ci-

dadão”, afirmou. 
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CNDL REALIZA A PRIMEIRA 
REUNIÃO DE DIRETORIA  
DO ANO

A 
diretoria da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) se encontrou no dia 12 de março, em sua sede, em 

Brasília, para a realização da primeira reunião do grupo de 

2020. Na pauta, estavam assuntos como a comemorações dos 60 

anos da CNDL, a 56ª Convenção Nacional do Comércio e as novas 

edições do Políticas Públicas 4.0.

Antes do início das discussões, o presidente da entidade, José Cé-

sar da Costa, chamou atenção para a pandemia do coronavírus e as 

consequências para os setores financeiro, do comércio, de serviços e 

de turismo. “Estamos atentos aos desdobramentos dessa doença”, dis-

se. “Cabe a nós seguirmos as orientações das autoridades de saúde 

para que esse problema seja resolvido o mais brevemente possível”.

A profissional de Relações Institucionais da CNDL/Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC Brasil), Karoline Lima, abriu as apresenta-

ções falando sobre o cenário político e as pautas prioritárias do se-

tor do varejo para 2020. Ela deu destaque para a Medida Provisória 

(MP) nº 905, sobre os contratos verde e amarelo, a MP nº 899, do 

contribuinte legal, e as reformas tributária e administrativa.

Costa falou sobre os preparativos para as comemorações dos 60 

anos da CNDL. O presidente adiantou que já está em curso uma pes-

quisa que resultará na publicação de livro sobre o tema e que, pela 

primeira vez, os festejos da entidade acontecerão ao mesmo tempo 

dos do aniversário de Brasília, que também comemora seis décadas.

Os diretores também ficaram sabendo como estão os prepara-

tivos para o Dia Livre de Impostos (DLI), que acontecerá no dia 28 
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T O presidente da CNDL, José César da Costa, preside o encontro de diretores

de maio. A apresentação foi feita 

pelo vice-presidente da Câmara 

de Dirigentes Lojistas (CDL) Jo-

vem, Raphael Paganini, que expli-

cou a nova estratégia de marke-

ting da ação.

“Queremos encontrar heróis 

para combater o vilão represen-

tado pela alta carga tributária do 

país”, disse o dirigente, apresen-

tando o já famoso “impostossau-

ro” sendo combatido pela onça, 

símbolo da nota de R$ 50. Pa-

ganini relatou que a CDL Jovem 

pretende fazer a campanha fun-

damentada em três pilares: união 

dos empresários, visibilidade à 

campanha e mobilização do em-

presariado. “Acreditamos ser pos-

sível criar uma data para o varejo 

sobre o tema do combate contra 

os impostos”, afirmou, se referin-

do ao DLI. 

Outro ponto importante foi a 

apresentação do Políticas Públicas 

4.0, convênio entre a CNDL e o Ser-

viço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae), que 

retoma suas atividades em 2020. O 

programa visa a preparar os líderes 

lojistas de todo o Brasil, por meio 

das relações institucionais e gover-

namentais, para defender os inte-

resses do setor junto aos Poderes 

Legislativo e Executivo.

Neste ano, o projeto já passou 

pela Paraíba e ainda vai para o 

Paraná, Macapá, Rondônia, Mato 

Grosso do Sul, Tocantins, Acre, 

Sergipe, Alagoas e Rio Grande 

do Sul. “A ideia é passar por to-

dos os estados da federação até 

o fim de 2020”, explicou o geren-

te de Projetos da CNDL, Daniel 

Sakamoto. 
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CONTRATO VERDE E 
AMARELO

A 
aprovação do relatório da comissão mista que analisou a 

Medida Provisória (MP) nº 905/2019, a chamada MP do 

Contrato Verde e Amarelo, criou esperança para quem es-

pera um incremento no mercado de trabalho. O texto, que modifica 

a legislação trabalhista, foi acatado com várias modificações e pre-

cisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado até o dia 20 de abril 

ou perderá a validade.

Os defensores da MP argumentaram que as mudanças na legis-

lação são importantes para enfrentar a crise econômica provocada 

pela pandemia do coronavírus. Entre outras medidas, a proposta 

do governo reduz encargos e direitos trabalhistas para facilitar a 

contratação de jovens entre 18 e 29 anos e pessoas com mais de 55 

anos que estão há um ano sem emprego. Os contratos serão de dois 

anos e o salário máximo, de R$ 1.567,50.

O texto original da MP previa um limite de 20% de contratos sob 

essas regras, mas o relator elevou o limite para 25%, porque incluiu a 

admissão de pessoas com mais de 55 anos, desde que estejam sem 

vínculo formal de trabalho há mais de 12 meses.

Para empresas com até dez funcionários, o percentual conti-

nua sendo de 20%, ou seja, até dois empregados pelo contrato 

verde e amarelo, que poderá ter duração máxima de dois anos. 

O trabalhador que já tenha ou-

tro vínculo empregatício com a 

empresa não poderá ser recon-

tratado pelo verde e amarelo 

em um prazo de 180 dias (seis 

meses).

O deputado Felício Laterça 

(PSL-RJ) diz que a MP nasceu 

com o sentido de aquecer o mer-

cado de trabalho e dar oportu-

nidade para os mais jovens, mas 

agora é importante para contor-

nar a crise econômica. “Maior do 

que o receio do coronavírus é o 

receio de a nossa economia afun-

dar de vez”, afirma.

DOMINGOS
A MP 905 retira as restrições 

previstas na Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT – Decre-

to-Lei nº 5.452/1943) para o 

trabalho aos domingos e feria-

dos, desde que o trabalhador 

possa repousar em outro dia da 

semana. No caso do setor de 

comércio e serviços, o repou-

so semanal remunerado deverá 

coincidir com o domingo pelo 

menos uma vez a cada quatro 

semanas. Na indústria, a coinci-

dência com o domingo deverá 

ocorrer pelo menos uma vez a 

cada sete semanas.

A CLT hoje assegura a todo 

empregado um repouso sema-

nal remunerado de 24 horas, 

devendo coincidir com os do-

mingos, salvo em caso de con-

veniência pública ou de neces-

sidade imperiosa do serviço. O 

trabalho aos domingos (e feria-

dos) depende de autorização 

prévia da autoridade competen-

te em matéria de trabalho.

Aprovação da MP vai combater efeitos do 
coronavírus no mercado de trabalho 
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T Senador Sergio Petecão (PSD-AC) e o relator da proposta, deputado Christino Aureo 
(PP-RJ). Medidas ajudam a enfrentar a crise do coronavírus
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Qual é a importância desse projeto para o Brasil?

Essa MP já era muito importante para o país quando foi lançada. 

Estávamos com uma recessão muito forte, que se estendeu de 

2015 a 2017 e gerou uma redução muito grande do PIB. Essa 

regressão gerou o que eu chamo de órfãos da depressão. São 

pessoas em idade produtiva que não conseguem entrar no mer-

cado de trabalho. O mesmo aconteceu com os trabalhadores 

mais experientes, com idade acima de 55 anos. A MP desonera o 

custo de contratação para o empregador e permite que ele volte 

a contratar com tranquilidade.

Quais pontos da MP considera mais importantes?
Além dos pontos de estímulo à contratação, acho que a questão 

do microcrédito para um país que se volta para o trabalho infor-

mal é muito importante. Conseguimos fazer uma simplificação 

muito grande nessa área e ainda ampliamos o número de enti-

dades que podem ser fornecedoras do crédito. Isso é importan-

te porque 41% da força de trabalho do país é de informais, e o 

microcrédito é uma oportunidade para conseguir recursos para 

investimento ou capital de giro. Também destaco a possibilidade 

de transformar débitos trabalhistas em seguro-garantia. Depó-

sitos judiciais, que hoje são feitos em um fundo, poderiam ser 

oferecidos como seguros. E o dinheiro retornaria para o caixa 

das empresas.

Qual é a perspectiva de geração de empregos com a 
MP do Contrato Verde e Amarelo?
A perspectiva de geração de empregos por parte do governo 

é da ordem 1,8 milhão de postos de trabalho.  Nós trabalhamos 

com uma estimativa em torno de 1,4 milhão de empregados com 

o contrato verde e amarelo até o fim de 2022, mas, somando 

às possibilidades do microcrédito, é razoável supor que mais de 

quatro milhões de pessoas sejam beneficiadas.

Como avalia a MP 905 neste momento pelo qual o 
Brasil atravessa? 
Coincidentemente, aprovamos o relatório em meio à pande-

mia do coronavírus. Muitas das medidas que apresentamos 

vão ajudar na retomada do trabalho quando esse momento 

de crise passar. Agora, vivemos uma retração. O esforço neste 

momento é manter os empregos já existentes. Mas, passado o 

surto, a MP será um belíssimo instrumento de incremento no 

mercado de trabalho. E é o varejo que deve liderar esse pro-

cesso de retomada. 

O relator da MP 905, 
deputado Christino 

Aureo (PP-RJ), acatou 
modificações no 

projeto original do 
governo federal, mas 
ainda assim acredita 

que a proposta pode 
garantir quatro 

milhões de vagas de 
emprego.
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BC TESTA INFRAESTRUTURA 
TECNOLÓGICA DO PIX

P
agamentos e transferências iniciados com um simples toque 

no celular, por exemplo, realizados de forma intuitiva, rápida 

e segura, em qualquer dia do ano, sem limite de horário e 

com o dinheiro imediatamente disponível ao recebedor. Isso é o que 

o PIX, que teve sua marca lançada em fevereiro, traz para toda a 

população brasileira.

Inserido na dimensão competitividade da Agenda BC#, o PIX, 

que estará disponível a partir de novembro, tornará mais fácil e 

rápida a realização de pagamentos e transferências entre pes-

soas, empresas e entes governamentais. Com sua implantação, 

o país ganha mais uma alternativa para efetuar transações, além 

dos modelos tradicionais já existentes, como TED, DOC, boleto, 

cheque e cartões.

“Além da rapidez e praticidade dos pagamentos instantâneos, 

a sociedade poderá sentir os benefícios da maior competição no 

mercado de pagamentos de varejo, com redução de custos e me-

lhoria na qualidade dos serviços”, ressalta João Manoel Pinho de 

Mello, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Reso-

lução do Banco Central (BC). Para ele, a iniciativa está em linha 

com a revolução tecnológica em curso no varejo de todo o mundo. 

“Esse sistema vai possibilitar a inovação e o surgimento de novos 

modelos de negócio, assim como promover a ‘eletronização’ dos 
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T João Manoel Pinho de Mello, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central

pagamentos, reduzindo o risco 

operacional e as dificuldades 

relacionadas ao uso do dinheiro 

em espécie”, afirma.

TESTES
Infraestruturas tecnológicas 

para implementação do serviço 

começaram a ser checadas no 

início de março. As instituições 

que participarão do PIX inicia-

ram os testes das funcionalida-

des da base de endereçamento, 

infraestrutura que permitirá que 

o pagamento seja feito de um 

jeito mais prático.

Além disso, estão em anda-

mento os testes de conectividade 

com a plataforma que possibilita-

rá a liquidação dos pagamentos 

em poucos segundos. Na prática, 

o procedimento representa o pri-
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meiro passo da implantação da 

interface de comunicação, infra-

estrutura tecnológica necessária 

ao funcionamento do serviço.

MELHOR EXPERIÊNCIA DO 
CLIENTE

Mais que celeridade, o PIX 

trará facilidade na realização das 

transações, que poderão ser feitas 

por meio de QR code ou a partir 

da inserção de informações sim-

ples, como número de celular, e-mail, CPF ou CNPJ (tecnicamente 

chamadas chave ou apelido).

Para usá-lo, será preciso que o pagador e o recebedor tenham 

conta em um banco, em uma instituição de pagamento ou em 

uma fintech – não necessariamente uma conta-corrente; as tran-

sações também poderão ser feitas usando uma conta de paga-

mento ou poupança.

O dia e a hora da transação não importarão, nem se o solici-

tante e o recebedor da operação possuem relacionamento com o 

mesmo banco ou instituição. A liquidação será imediata, ou seja, o 

recebedor terá em poucos segundos os recursos disponíveis em 

sua conta. 

O QUE É O PIX?

COMO É HOJE?

QUAL É A PROPOSTA  
DO PIX?

DETALHANDO  O PIX 
QR CODE

VELOCIDADE CONVENIÊNCIA SEGURANÇA

AMBIENTE ABERTO MULTIPLICIDADE DE CASOS DE USO

O valor enviado 
chegará ao 

recebedor em 
tempo real.

A experiência 
de uso deve ser 
intuitiva para o 

usuário.

O PIX vai suportar dois tipos:

QR code dinâmico: exclusivo 

para cada transação, além 

do valor, pode incluir 

outras informações, como a 

identificação do recebedor, 

para coibir desvios de dinheiro.

QR code estático: um único 

código vale para múltiplas 

transações e pode trabalhar 

com valor fixo ou especificado 

pelo pagador. Pode ser usado 

por um lojista ou prestador de 

serviços, por exemplo.

As transações serão 
baseadas na Rede do 

Sistema Financeiro 
Nacional (RSFN).

O PIX estará disponível 
não só para bancos, mas 
também para financeiras, 

fintechs e afins.

O PIX permitirá transferências de qualquer valor 
entre pessoas e/ou empresas, pagamentos 
em estabelecimentos físicos ou virtuais e 

recolhimentos ao governo federal (impostos).

É um novo sistema que facilitará a transferência de valores entre 

pessoas, o pagamento de contas e boletos, o recolhimento de im-

postos e taxas de serviços, entre outras possibilidades.

Hoje, existem duas possibilidades de transferência bancária, ambas 

funcionando somente em dias úteis:

TED – para valores superiores a R$ 5 mil

DOC – para valores até R$ 4,9 mil 

Com o PIX, o sistema de pagamentos funcionará 24 horas por dia, 

sete dias da semana, em todos os dias do ano. Além disso, as tran-

sações serão realizadas em segundos.
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O impacto do coronavírus no varejo físico 
despertou nos varejistas a urgência da 
digitalização dos negócios

É HORA DE 
DIGITALIZAR!
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A 
pandemia da Covid-19 catalisou um processo que já estava em 

curso, em menor e maior grau, no Brasil e no mundo: a mudan-

ça dos hábitos de consumo. O processo aconteceu por onde o 

coronavírus passou e seguiu a mesma equação. O medo e a incerteza 

diante da doença fizeram com que as pessoas aumentassem as com-

pras de itens básicos de saúde e alimentação, mas, por outro lado, a 

recomendação foi para que não saíssem de casa. O resultado foi a ex-

plosão do e-commerce.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) regis-

trou esse efeito no Brasil já na segunda semana de março. “Desde 

quinta-feira, dia 12 de março, algumas lojas virtuais chegaram a re-

gistrar um aumento de mais de 180% em transações nas categorias 

Alimentos e Bebidas e Beleza e Saúde”, afirma Mauricio Salvador, pre-

sidente da entidade.

Dados da plataforma de inteligência e pesquisa da agência NZN 

mostram que 49% dos brasileiros passaram a reconsiderar a maneira 

como fazem seus gastos depois da chegada da Covid-19. Desses, 71% 

afirmam que pretendem aumentar o volume de compras on-line.

Mas se o e-commerce parece ser o caminho mais seguro para o va-

rejo nesse momento de crise, outro dado mostra que a transição das 

empresas carece de agilidade. Pesquisa recente do Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) revelou que 73% das 

pequenas empresas não estão presentes na internet. O cenário assusta, 

na medida em que, no Brasil, 99% dos estabelecimentos são de micro e 

pequenas empresas, responsáveis por 52% dos empregos com carteira 

assinada no setor privado.

Para a gestora de Soluções do Sebrae, Louise Alves Machado, a pre-

sença digital não é mais uma opção para as empresas de varejo. “Essa 

é uma realidade que se impõe após as mudanças nos hábitos de consu-

mo provocados pela internet, smartphones e redes sociais”, diz.

O relatório NeoTrust, que analisa o varejo digital trimestralmente, mos-

tra que a crise passou longe do e-commerce brasileiro no ano passado. As 

vendas realizadas de janeiro a dezembro de 2019 somaram faturamento de 

R$ 75,1 bilhões, alta nominal de 22,7% em relação ao ano de 2018.

Apesar disso, o consumo virtual no país ainda apresenta um cresci-

mento tímido em relação a outros países. Um exemplo é a penetração 

do e-commerce no mundo: 30% do volume no mer-

cado chinês, 18%, no inglês, 12%, no americano 

e apenas 5%, no brasileiro. “O comércio ele-

trônico cresce de maneira vertiginosa e 

quem não se atualizar ficará para trás”, 

afirma Louise.

MUDAR PARA SEGUIR
Lourdes Ferolla é proprietária da 

DiFerolla, uma das principais lojas de 

É HORA DE 
DIGITALIZAR!

acessórios femininos do Espíri-

to Santo. Nessas três décadas, a 

marca chegou a ter dez pontos 

físicos. Há sete anos, após con-

dições adversas do mercado e 

da economia, foi reduzida a qua-

tro pontos de venda. “Enfrenta-

mos um período que foi preju-

dicial para a empresa, associado 

a uma gestão inadequada dos 

negócios”, diz a empresária. O 

revés obrigou Lourdes a seguir 

o caminho da digitalização das 

suas operações. Entre idas e 

vindas, ela apostou no e-com-

merce, criou perfis em redes so-

ciais e passou a ter outra postu-

ra diante dos seus clientes.

Hoje, a DiFerolla é um case de 

sucesso, com clientes em países 

como Tailândia, Japão, Canadá 

e Chile. “A ideia de partir para a 

digitalização veio da minha filha, 

que sugeriu um caminho que sa-

bíamos existir há algum tempo, 

mas que não considerávamos 

uma questão relevante”, explica 

Lourdes, que mantém páginas 

na internet, no Instagram, Face-

book e ainda tem presença em 

uma plataforma de e-commerce. 

“Eles fizeram o dever de casa. 

Têm presença digital e foco no 

treinamento de equipe. É o que 

se espera no atual momento do 

varejo”, diz Louise, que orientou a 

DiFerolla durante a transição.

Mas nem todos fazem o pro-

cesso corretamente. A gigante 

americana Macy’s é um exem-

plo. Em março, a marca fechou 

125 endereços e demitiu dois 

mil funcionários por não ter se 

adequado ao novo modelo. “A 

transformação digital pegou 

muita gente de surpresa. Hoje, 
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existe, inclusive, a diminuição da vida útil das empresas, que caiu de 

60 para 18 anos”, explica Fábio Miranda, especialista da Hi Platform, 

plataforma de relacionamento e experiência do consumidor.

MITO DO ALTO CUSTO
A grande maioria dos varejistas brasileiros parece estar atenta ao 

que acontece ao seu redor. A pesquisa Desafios do Varejo, conduzida 

em agosto do ano passado pela Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL), mostrou que nove em cada dez empresários do varejo 

garantem acompanhar as novidades do setor. No entanto, os mesmos 

empresários seguem adotando estratégias de gestão ultrapassadas, ba-

seadas, sobretudo, na prática e vivência do dia a dia.

A explicação para essa paralisia costuma ser financeira. Para a maio-

ria dos entrevistados, a implantação de tecnologias esbarra nos custos 

da transição digital. Essa é uma percepção dos empresários refutada 

pelos especialistas. “Alegar falta de recursos para digitalizar uma loja 

não é uma desculpa plausível”, diz Miranda. “Existem muitos caminhos 

para viabilizar um negócio na internet, sem que seja necessário um in-

vestimento muito alto”.

Segundo o técnico da Hi Platform, o que falta ao empresário brasi-

leiro é um pouco de boa vontade e criatividade. Ele cita experiências 

como os marketplaces, que são formas baratas e eficientes de encon-

trar um público que só consome no universo on-line. “Não é necessário 

nenhum grande investimento ou conhecimento técnico para aderir a 

esse sistema”, relata. 

Miranda explica que existem startups cujo negócio é fazer parcerias 

com pequenos e médios empresários que não sabem como se movi-

mentar nesse mundo do varejo digital e que as redes sociais também 

são muito eficientes. “WhatsApp, Facebook e Instagram são redes pra-

ticamente gratuitas. Com R$ 90 por mês, é possível contratar ferra-

mentas que conseguem traçar o perfil do público da marca. Não existe 

desculpa para não se adaptar”, explica.

No caso da DiFerolla, o investimento mais caro da transição digital 

foi a criação de uma página na internet para garantir o espaço virtual da 

loja. “A manutenção dessas páginas é feita pela minha filha, que passou 

por diversos cursos, muitos deles gratuitos”. Ela se refere aos serviços 

prestados pelo Sebrae e entidades de classe, como a Federação das 

Indústrias do Espírito Santo, em que é possível encontrar qualificação a 

preços acessíveis e, muitas vezes, gratuita.

DA TELA PARA AS RUAS
Engana-se também quem acha que o futuro do varejo se limitará às 

telas de celular, computadores e tablets. “Essa é outra ideia distorcida. O 

comércio on-line não vai suplantar o comércio físico”, afirma Louise, que 

trabalha com a orientação de pequenas e médias empresas. “As marcas 

que estão se sobressaindo no varejo estão presentes nas duas formas 

de comércio. O esforço que deve 

existir é para que não haja fricção 

entre um e outro”.

Louise se refere a um novo mo-

delo de ponto de venda cujo con-

ceito atende pelo nome de phygi-

tal, uma combinação das palavras 

em inglês para físico e digital. O 

exemplo mais acabado desse mo-

delo no país é o Magazine Luiza, 

rede varejista fundada em 1957, no 

interior paulista, que sempre foi as-

sociada às lojas de rua. Desde 2017, 

a companhia passou a investir pe-

sado em sua transformação digital. 

Ao contrário da Macy’s, soube fa-

zer a transição de forma harmôni-

ca com seus pontos físicos. 

Hoje, a empresa adotou um 

modelo de venda que mistura o 

e-commerce com lojas físicas e 

permite que o cliente resgate pro-

dutos comprados on-line em pon-

tos físicos de venda. São 1.113 lojas 

espalhadas pelo Brasil. “A gente 

fez as coisas certas na hora certa. 

Nós acreditamos numa proposta 

de não separar o .com das lojas 

físicas. Sempre pensamos que era 

uma coisa só”, diz Luiza Helena 

Trajano, CEO da rede.

“O Magazine Luiza investiu na 

identificação do seu público, om-

nichannel, boas experiências de 

compra, integração do físico com 

o digital e um autosserviço que 

resolve até 70% dos problemas 

do cliente”, diz Miranda. 

MUITO ALÉM DA 
TECNOLOGIA

Outra questão que muito va-

rejista não entendeu é que o co-

mércio não mudou apenas com o 

uso da tecnologia. A inovação no 

varejo passa pela forma como ela 
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DOS PEQUENOS NEGÓCIOS 
NO BRASIL NÃO EXISTEM 
NA INTERNET

DOS CONSUMIDORES 
TÊM O HÁBITO DE 
PESQUISAR PREÇOS 
ON-LINE MESMO 
QUANDO ESTÃO EM 
UMA LOJA FÍSICA. ELES 
PESQUISAM EM:

AS LOJAS 
FÍSICAS 

MANTÊM A 
PREFERÊNCIA DE 

DOS BRASILEIROS

59%

27%

75%

38%

72%

54% 23%

53%

40%

63%

37%
Custos

possuem 
página na 

internet Google

Sites de comparação 
de preços

Redes sociais

Site da loja 
E-mail 

Fonte: Sebrae 

Tempo para se 
qualificar 

comunicam-se 
com clientes 

via WhatsApp 

Compra de 
insumos 

Venda 
on-line 

Falta de 
capacitação de 

funcionários 

possuem página 
no Facebook 

Pesquisa de preço/
fornecedores 

Tempo para 
avaliar o custo-

benefício da 
mudança 

73% 

28% 

64% 

COMO SE COLOCAM NA WEB

PRINCIPAIS RAZÕES PARA O 
USO DA INTERNET

POR QUE AINDA NÃO 
SÃO DIGITAIS

 77% 

 50% 

 25% 

 21% 
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se apresenta. Existem empresas que conseguem se reinventar e se repo-

sicionar, identificando uma missão, um propósito muito claro para ela, os 

funcionários e consumidores. “Acredito que o primeiro passo para quem 

quer a adaptação aos novos tempos passa por aí. O negócio tem que ser 

empático para quem trabalha e para quem consome”, diz Louise. 

Essa postura de valorizar o material humano foi a base de todas as 

discussões na maior feira de varejo do mundo, a NRF 2020. Nas pala-

vras de Kevin Johnson, CEO da Starbucks, “em dez anos, o varejista de 

sucesso deverá ter presença física e digital, com um bom relacionamen-

to com os seus clientes. Esses vão sair ganhando o jogo!”.

Para que a relação de uma empresa e seus clientes se estreite, a tec-

nologia, com suas ferramentas de captação de dados, é importante, mas 

não absoluta. O chamado propósito, que mostra a preocupação da em-

presa com questões sociais e de diversidade, por exemplo, é uma maneira 

de falar com o novo consumidor. “Incluir pessoas que estão à margem do 

mercado por questões sociais ou estéticas, por exemplo, é tão inovador e 

eficiente quanto qualquer software de gestão”, explica Louise.

Para Liliane Rocha, CEO da 

Gestão Kairós, consultoria de sus-

tentabilidade e diversidade, este 

momento de crise epidemiológica 

e restrições globais é crucial para 

as empresas mostrarem seu com-

promisso com os preceitos e práti-

cas de sustentabilidade, responsa-

bilidade empresarial e diversidade.

“O cenário atual desta crise é 

fundamental para pensarmos e 

valorizarmos as pessoas. Não se 

trata apenas da nossa saúde físi-

ca, de um possível adoecimento, 

mas, sim, da nossa saúde psíquica, 

mental, emocional”, afirma.

Como diz a dona da DiFerolla, 

o desafio de verdade está em olhar 

diferente a maneira de fazer co-

mércio e de lidar com as pessoas. 

“Achamos que todos devem estar 

apaixonados pela nossa marca, 

funcionários e clientes. Só assim 

poderemos proporcionar uma ex-

periência de compra agradável. 

Para nós, o cliente deve sair da loja 

melhor do que entrou, mesmo que 

não tenha comprado nada”. Isso, 

sim, é inovação barata. F
o
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T Lourdes Ferolla reergueu sua loja ao digitalizar suas operações

“Em dez anos, 
o varejista de 
sucesso deverá 
ter presença 
física e digital. 
Esses vão sair 
ganhando  
o jogo!”
Kevin Johnson, CEO da 
Starbucks
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E A ROUPA, FAZ 
DIFERENÇA?

F
aça uma análise do cenário em que você irá se apresentar e depois, 

mentalmente, procure visualizar esse mesmo cenário, incluindo 

todos os movimentos que são inerentes, desde a sua chegada 

ao centro da cena, ou seja, ao local onde terá a responsabilidade por 

iniciar uma apresentação em público, conduzir uma reunião de trabalho, 

participar de alguma entrevista ou até mesmo fazer uma prova oral. A 

partir desse momento, coloque o foco da sua atenção e observação na 

sua roupa. O que foi escolhido para usar em alguns desses momentos?

Quero salientar a necessidade e a importância da discrição no ves-

tuário escolhido, uma vez que ele diz muito a seu respeito. É importante 

você entender que a imagem de um orador chega primeiro para a pla-

teia do que a sua voz quando se inicia uma apresentação. E já revela au-

tomaticamente uma percepção, isso se o seu traje não estiver ocultando 

ou ofuscando, isto é, não pode deixar de revelar quem verdadeiramente 

você é, como também não pode fazer alarde.

Muitas pessoas não dão importância para a sua aparência, não valo-

rizam os cuidados com relação à roupa que deverá ser utilizada para se 

apresentar em público; normalmente, são indivíduos que não se impor-

tam com a opinião alheia. Trata-se de uma condição a que uma pessoa, 

caso seja da preferência dela, tem direito ao chegar a um alto patamar 

em sua carreira profissional, mas é necessário ter muito cuidado com 

esse quesito. Sabemos que as roupas, por si só, não definem o caráter 

de alguém, mas revelam muito de quem as usa. E são importantes sim, 

como cartão de visita e permanência. No mínimo, indicam se a pessoa 

tem capacidade de discernimento para escolher algo adequado à sua 

atividade a cada momento.

Apresentação pessoal tratada com desleixo pode gerar a interpre-

tação, por parte do público, de total falta de delicadeza com quem ob-

serva, até porque a atividade de se vestir é um ato social que deixa uma 

mensagem da exata medida da imagem que projeta.

É bom sempre lembrar: de modo geral e com muitos componentes, 

a roupa tem que depor a seu favor.

Diversas empresas contratam consultores de etiqueta e elegância 

para os seus executivos com o objetivo de melhorar a aparência e pos-

tura perante os seus clientes.

No ambiente corporativo, a imagem de um executivo sempre está 

associada à imagem da empresa em que atua; por isso, ele tem a 

plena obrigação de se vestir muito bem. Uma informação importante: 

vestir-se bem não implica altos investimentos, pois o caro nem sem-

pre é elegante. 

A imagem 
de um orador 
chega à 
plateia antes 
mesmo de 
sua própria 
voz

Adelmo Freire 
Professor de Comunicação 
Empresarial no Instituto Superior 
de Administração e Economia do 
Mercosul da Fundação Getulio 
Vargas (ISAE/FGV) – Curitiba/
PR, professor de Comunicação 
na Associação dos Dirigentes 
de Vendas e Marketing do Brasil 
(ADVB) – São Paulo, instrutor 
do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e comentarista sobre 
comunicação profissional em 
emissoras de rádio/televisão 
(afiliadas da Rede Globo). 

COLUNISTA
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M
enos de um mês após a confirmação do primeiro caso do 

coronavírus no Brasil, segmentos do comércio já começa-

ram a sentir o impacto da pandemia na desaceleração do 

consumo. Alguns estados chegaram a decretar o fechamento de lojas 

e shoppings.

Dados estimados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontam 

que, depois de crescer perto de 1% em 2017, 2018 e 2019, o PIB 

brasileiro pode sofrer uma perda de R$ 56 bilhões. O nú-

mero representa impacto negativo de 0,8 pontos per-

centuais, em consequência da desaceleração econô-

mica instaurada com a disseminação da Covid-19.

As previsões não são muito diferentes quan-

do se trata do setor de serviços, que inclui as 

atividades do comércio. A situação pode 

puxar o PIB do setor para baixo em R$ 

41,7 bilhões, representando um impacto 

negativo de 0,9 pontos percentuais. A 

projeção tem como premissa a nor-

malização das atividades a partir de 

maio. Caso os efeitos da epidemia 

avancem além desse período, o im-

pacto poderá ser ainda maior.

A Organização para a Coopera-

ção e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) reduziu a previsão de cres-

cimento da economia mundial para 

CORONAVÍRUS PODE 
CUSTAR 

AO SETOR DE COMÉRCIO 
E SERVIÇOS

R$ 41,7 BILHÕES 

Número representa impacto negativo de 0,9 
pontos percentuais no PIB do setor; perda 
pode chegar a R$ 56 bilhões no PIB
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Diferimento do prazo 
de pagamento do 
FGTS por três meses 
(R$ 30 bilhões).

Diferimento da 
parte da União no 
Simples Nacional por 
três meses (R$ 22,2 
bilhões).

“Optamos por 
criar soluções 
para resguardar 
o caixa dessas 
empresas.”

Crédito do Proger 
para micro e 
pequenas empresas 
(R$ 5 bilhões).

Redução de 50% 
nas contribuições 
do Sistema S por 
três meses (R$ 2,2 
bilhões).

R$ 41,7 BILHÕES 

MEDIDAS PARA 
MANUTENÇÃO 
DE EMPREGOS

2020, citando o coronavírus e as contrações na produção chinesa. A 

projeção de crescimento passou de 2,9% para 2,4%. Trata-se da menor 

expansão desde 2009.

Para o presidente da CNDL, José César da Costa, é fundamental que 

as entidades busquem, junto ao poder público, soluções para diminuir o 

impacto da pandemia na economia.

“A CNDL tem atuado em conjunto com o Ministério da Economia 

para buscar soluções que possam, de alguma maneira, amenizar os im-

pactos provocados pela pandemia do coronavírus no setor de comércio 

e serviços. O momento é de união do setor, em busca de soluções, prin-

cipalmente para as micro e pequenas empresas, que representam mais 

de 90% dos empreendimentos do país”, afirma.

AÇÕES DO GOVERNO
O governo federal anunciou várias medidas para reduzir os efei-

tos econômicos relacionados à pandemia do coronavírus nas micro 

e pequenas empresas. Uma delas trata do adiamento da parte da 

União no recolhimento do imposto do Simples Nacional pelo período 

de três meses, o que vai corresponder a uma renúncia temporária de 

R$ 22,2 bilhões.

A medida vai beneficiar aproximadamente 4,9 milhões de empresas, 

que são optantes pelo regime tributário, e o pagamento dos impostos 

será adiado para o segundo semestre deste ano.

Também serão liberados R$ 5 bilhões pelo Programa de Geração de 

Renda (Proger), mantido com recursos do Fundo de Amparo ao Traba-

lhador (FAT). A quantia será repassada aos bancos públicos para que 

eles concedam empréstimos voltados a capital de giro das micro e pe-

quenas empresas.

De acordo com o secretário de Produtividade, Emprego e Compe-

titividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, o governo está 

focando nas micro e pequenas empresas porque elas têm mais dificul-

dade de obter capital de giro e acessar linhas de crédito.

“As pequenas empresas vivem para o pagamento de salários e de 

fornecedores e dependem do dinheiro que está entrando todo mês. 

Optamos por criar soluções para resguardar o caixa dessas empre-

sas”, explica.

Outras ações para a geração e manutenção de empregos incluem 

adiar o prazo de pagamento do FGTS por três meses, simplificar as 

exigências para contratação e renegociação de crédito e facilitar o de-

sembaraço de insumos e matérias-primas industriais importados antes 

do desembarque. 

Carlos da Costa, 
secretário de 
Produtividade, Emprego 
e Competitividade
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A 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) está mobilizada para somar esforços 

no combate ao coronavírus. Desde o dia 12 de 

março, quando a diretoria da entidade se reuniu em 

Brasília para sua primeira reunião do ano, vem alertan-

do seus associados e lideranças varejistas da impor-

tância de orientar clientes e lojistas com relação às me-

lhores práticas de prevenção contra a doença.

O primeiro movimento partiu do presidente da 

CNDL, José César da Costa, que na segunda semana 

de março divulgou um vídeo chamando atenção so-

bre o problema. Na gravação, falou da necessidade 

de as pessoas não entrarem em pânico e confiarem 

nas autoridades de saúde. “Entendemos que o mo-

mento não é de descontrole e que o Ministério da 

Saúde está tomando todas as providências para o 

bem-estar da população”.

Costa, no entanto, esclareceu que, devido à natu-

reza do comércio, que implica o contato direto com 

o consumidor, é preciso que o setor passe a ado-

tar medidas específicas. “O fluxo de 

pessoas em um mesmo lugar 

pode criar um ambiente de 

fácil transmissão do ví-

rus”, disse o dirigente. 

“Nosso alerta vai no 

sentido de que cada 

empresário assu-

CNDL mobiliza duas mil entidades para combater a Covid-19

JUNTOS CONTRA O 

CORONAVÍRUSCORONAVÍRUSCORONAVÍRUS
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ma a responsabilidade pelo seu estabelecimento. 

Essa postura pode fazer a diferença entre a propa-

gação da doença e sua contenção”, concluiu.

ORIENTAÇÕES
Para reforçar as recomendações, a CNDL enviou 

para todas as Federações e Câmaras de Dirigentes 

Lojistas orientações sobre o que pode ser feito para 

o enfrentamento da Covid-19. As principais dizem 

respeito ao atendimento ao público e às atividades 

administrativas das empresas.

Entre elas, estão a disponibilização de álcool-gel 

aos clientes, a intensificação da limpeza dos am-

bientes, em especial pisos, corrimãos, maçanetas e 

banheiros, e atenção quanto ao atendimento. Se for 

presencial, que seja feito a uma distância de, pelo 

menos, um metro de distância.

A entidade também recomendou que as entida-

des evitem reuniões e eventos presenciais. A própria 

CNDL cancelou dois eventos que estavam progra-

mados para acontecer nos dias 25 e 26 de março – o 

Seminário Jurídico e o Encontro de Executivos, que 

ocorreriam na sede da entidade.

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
Outra providência que vem sendo adotada são 

as campanhas voltadas para consumidores e lojis-

tas, como cartazes, fôlderes e cards digitais para uso 

em redes sociais. A entidade também confeccionou 

um livreto com orientações gerais sobre a doença. 

As peças estão à disposição dos associados no site 

(www.cndl.org.br).

A CNDL acionou todos os comunicadores do Sis-

tema CNDL, presentes em mais de duas mil 

entidades espalhadas por todo o Brasil. 

“Respondemos direta e indiretamente 
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Tenho uma empresa, o que devo fazer 
durante a epidemia da Covid-19?
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por um universo de 

mais de 500 mil em-

presários. Temos uma 

enorme capilaridade e 

penetração e vamos utili-

zar essa estrutura para fa-

zermos a nossa parte”, disse 

o presidente.

Segundo Costa, este é o mo-

mento de os cidadãos, a sociedade 

organizada e as entidades de clas-

se assumirem suas responsabilidades e 

se unirem por um objetivo que é maior que 

qualquer interesse. Para ele, a CNDL está a pos-

tos para a batalha contra o coronavírus: “Temos que 

tomar a postura que uma entidade da envergadura da CNDL 

exige. Mais do que um desafio, o coronavírus pode ser a oportunidade 

de unir o Brasil em torno de uma causa comum”. 

Disponibilize locais onde lavar as mãos com frequência, dispenser com álcool-gel 70% e 
toalhas de papel descartáveis.

Amplie a frequência de limpeza dos ambientes da sua empresa.

Dê atenção especial para a limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros.

Incentive a realização de reuniões virtuais, cancele viagens não essenciais e, se possível, 
faça um rodízio com os funcionários e permita o trabalho remoto (home office).

Adote horários alternativos para a entrada dos funcionários e faça escalas, de forma que 
não estejam todos ao mesmo tempo no local.

Mantenha um registro claro dos contatos de cada dia. Se uma infecção for identificada, a 
empresa poderá alertar todos os possivelmente expostos para minimizar riscos e mitigar 
danos a funcionários e clientes.

Métodos de trabalho sem contato devem ser desenvolvidos e implementados, incluindo: 
entrega em domicílio sem contato físico, distância apropriada em filas, espaços de entrega 
expedita, entre outros.

Funcionários doentes devem ficar em casa. Facilite a comprovação do atestado, evitando 
que compareçam à empresa.  
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O 
mercado de trabalho vive um período de 

intensas transformações: a tecnologia e a 

revolução digital estabelecem novas deman-

das de consumo, criam mercados e fazem surgir 

oportunidades de geração de renda em diferen-

tes setores. Ao mesmo tempo, eliminam empre-

gos tradicionais e pressionam milhões de pes-

soas a buscar novos meios de sobrevivência. 

Com o desemprego em patamares eleva-

dos e uma economia que ainda tenta se res-

tabelecer após uma das maiores recessões da 

história, muitos brasileiros encontram a res-

posta no empreendedorismo. Abrir uma em-

presa e dar início a um negócio próprio passou 

a ser alternativa viável não apenas para aque-

les que desejam autonomia e querem realizar 

seus sonhos, mas também para os que não 

conseguem recolocação profissional.

A pesquisa Perfil dos Empreendedores 

Iniciantes no Brasil, conduzida pela 

Confederação Nacional de Diri-

gentes Lojistas (CNDL) e Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil), mostra que, para os 

novos empresários brasileiros, 

a capacidade de identificar 

uma oportunidade viável de 

negócio é a principal motiva-

ção para empreender (67%), 

seguida da dificuldade para 

arranjar emprego ou outras 

possibilidades de geração 

de renda (33%).    

A informalidade tam-

bém é apontada pelo estu-

do, que revela que 52% dos 

novos empreendedores pre-

tendem trabalhar de forma 

autônoma/informal, enquanto 

41% vão constituir uma empresa.

Para o presidente da CNDL, José Cé-

sar da Costa, os entraves para abrir e 

manter um negócio no Brasil acabam 

estimulando a informalidade. 
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“Empreender exige uma combinação entre resili-

ência, capacidade de adaptação ao mercado e mui-

ta disposição para aprender. Além disso, é preciso 

driblar a falta de apoio financeiro, a burocracia, a 

tributação excessiva e a dificuldade para capacitar-

-se”, destaca.

PERFIL DOS EMPREENDEDORES INICIANTES

possuem um negócio 
estabelecido há cerca 

de 12 meses

são casados ou 
vivem em união 

estável

Capital investido na 
abertura das empresas é de

em média

têm filhos, sendo a 
maioria com menos 

de 18 anos

são do sexo 
feminino

Idade média de 

estão se organizando 
para abrir um negócio 
nos próximos meses

Entre os que já 
abriram a empresa, 

fizeram a abertura de 
6 a 12 meses atrás

35% 55% 

R$ 6.852

58% 58% 
33 anos 

65% 55% 

Como estão 
distribuídos 

no Brasil

Norte
 (13%) 

Centro-Oeste
(11%)

Nordeste
(28%) 

Sudeste
(42%)

Sul
(16%)

Praticamente a metade dos entrevistados pre-

tende trabalhar sozinha (47%), ao passo que 20% 

intencionam contratar funcionários. Tendo em vista 

os segmentos mais procurados, 52% já possuem ou 

pretendem abrir um negócio na área de comércio e 

34%, no setor de serviços. 

69% pertencem às 
classes C, D e E

75% já fizeram 
algum tipo de curso 
complementar à 
profissão: 

› 36% Informática

› 24% Técnico

› 20% Idiomas

›  53% têm entre o 2º 
grau completo e o 
superior incompleto
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P
roporcionar conforto na loja atrai e fideliza clientes. Uma das ma-

neiras de deixar o freguês à vontade é dar a liberdade de como 

quer ser atendido. Tem gente que gosta da assessoria do ven-

dedor, mas há quem prefira evitar. Por isso, o autosserviço é uma mo-

dalidade que cresce no varejo. Os recursos são diversos e vão desde a 

disposição dos produtos à utilização de inteligência artificial. Com tan-

tas opções, o varejista precisa usar a criatividade e fazer um exercício 

de equilíbrio para eleger o que melhor se enquadra em seu modelo de 

negócio. Assim, atende tanto aos clientes mais independentes quanto 

aos que preferem a assistência pessoal.   

O autosserviço engloba toda a jornada do consumidor. Pode estar 

LIBERDADE PARA 
COMPRAR

TENDÊNCIA | MARINA BÁRTHOLO

A tendência do autosserviço está mais 
inserida na cultura do consumidor do que 
pensamos e seu uso equilibrado pode ser 
o diferencial que faltava para aumentar as 
vendas no varejo

ao explorar a loja, no momento 

da escolha do produto, na entre-

ga de mais informações sobre a 

mercadoria, no teste, na adesão 

a promoções e até no pagamen-

to. Os consumidores estão muito 

acostumados com essa dinâmica 

e promovê-la na loja requer mais 

criatividade e treinamento do 

que altos investimentos em tec-

nologia, por exemplo. Observar a 

naturalidade do autoatendimento 

é uma boa maneira de começar a 

se inspirar para desenvolver me-

lhor esse conceito na loja.

INSPIRE-SE
Todo mundo vai ao super-

mercado. Escolhe o que quer, lê 

rótulos, se localiza pelas placas, 

experimenta amostras quando 

disponíveis, pesquisa no celular, 

descobre ofertas nas etiquetas 

e, quando tem qualquer dúvida, 
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pergunta a algum funcionário. Com esse exemplo, Patricia Cotti, direto-

ra executiva do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado 

de Consumo (Ibevar), mostra que o autosserviço já faz parte do com-

portamento do consumidor e pode ser explorado em muitas modalida-

des. “Aplicar o conceito de autosserviço traz uma solução para o varejo 

e dá autonomia quando o consumidor quer”, explica.

Em outras palavras, autosserviço não significa dispensar o atendimen-

to, mas, sim, tornar seu papel mais otimizado e diversificado. É necessário 

ter o atendente em alguns momentos do processo de compra e dispo-

nível para quem prefere ser aten-

dido pessoalmente. Assim, é pos-

sível satisfazer mais clientes. “Loja 

sem atendimento é uma loja fria”, 

lembra Patricia. Então, o equilíbrio 

entre a liberdade e a condução 

do funcionário pode deixar a loja 

mais acolhedora para mais pesso-

as e aumentar as vendas. 

ENCONTRE O EQUILÍBRIO
Cada negócio tem sua peculiaridade. Conhecer seu consumidor e seu produto é o ponto de partida 

para inovar no autosserviço. Vender roupas ou materiais de construção, por exemplo, exige atendi-

mentos diferenciados, mas pode ter sua dose de independência para o consumidor. Confira algumas 

dicas baseadas em ações sugeridas por Patricia para surfar nesse conceito:

Se você vende diferentes tipos de produto, vale identificar a característica de 

venda de cada um. Por exemplo, se ele pode ser testado no local, pense em uma 

maneira de facilitar essa experiência para o comprador. Isso pode ser a diferença 

na decisão de comprar. 

Deixe os clientes à vontade e observe o processo de compra deles. Onde param 

para pedir ajuda, o que passa batido para eles, o que pode incomodá-los, onde se 

perdem no processo, o que mais chama atenção. Isso é valioso para começar a 

agir e para identificar a jornada de autosserviço na sua loja.

Disponibilizar informações escritas sobre o produto pode gerar interesse e 

esclarecer dúvidas. Assim, o que poderia passar batido ou a compra que seria 

deixada para depois se concretizam. Lembre-se de apresentar as informações 

de maneira visualmente interessante e concisa.

Anuncie as promoções na loja por escrito, sugira como utilizar o produto, deixe 

um recado útil para o comprador, como o horário de funcionamento da loja, 

como acionar vendedores ou sinalização de onde encontrar determinados tipos 

de produto na loja.

Coloque suas ideias em prática e veja como funcionam. Observe e adapte, 

sempre que preciso. O comportamento do cliente está em constante mudança, é 

preciso sempre renovar e lembrar que o foco é o conforto dele.

Avalie reestruturar a loja. Muitas vezes, uma simples reorganização na 

maneira de apresentar os produtos faz a diferença. Aumentar o espaço em 

alguns setores, mudar o caixa de lugar, isso pode melhorar o processo de 

compra, independentemente do cliente, e tornar a jornada pela loja mais 

intuitiva. 

Fazer estudos 
por categoria 

de produtos

Fornecer 
informações

Comunicar

Experimentar

Estruturar  
a loja

Observar
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N
ão é de hoje que os aplicativos que conectam clientes a pres-

tadores de serviços conquistam o público e vêm se tornando 

parte da rotina das pessoas. Mas e se os clientes tiverem quatro 

patas? O aplicativo DogHero combina praticidade e economia para faci-

litar a vida de mães e pais de pet, oferecendo diversos serviços.

Criada em 2014, a plataforma conecta quem tem pet a uma comu-

nidade de cuidadores escolhida a dedo e oferece serviços de hospe-

dagem, creche, petsitter e passeio. São mais 1,2 milhão de cachorros 

cadastrados em sua base de dados e mais de 20 mil cuidadores, em 

cerca de 750 cidades no Brasil, na Argentina e no México. “Nossa mis-

são como empresa é facilitar a vida de pais e mães de pets, conectan-

do-os a uma rede colaborativa de passeadores, sitters e anfitriões 

amorosos e confiáveis que mantêm a rotina de cuidados e atenção 

que os filhotes de quatro patas têm em casa”, explica Eduardo 

Baer, cofundador e CEO da DogHero.

Seu Aroldo Salustiano, 70 anos, conheceu a Do-

gHero por meio de sua filha, que é veterinária, 

e logo se tornou um herói, maneira como a 

própria plataforma chama os cuidado-

res. “Eu sempre gostei muito de ca-

chorros e, como tenho bastante 

tempo livre, resolvi unir o útil 

ao agradável. De quebra, 

ainda ganhei um traba-

lho que eu tenho prazer 

em fazer”, explica. Ele 

conta que, desde 

que entrou para 

a plataforma, já 

foi anfitrião 

de mais de 

DOGHERO, O APLICATIVO QUE 
FACILITA A VIDA DE MÃES E PAIS 
DE PET E AINDA GERA RENDA

INOVAÇÃO | MARIA CLARA ABREU
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200 bichinhos e em períodos de férias escolares, quando as pessoas 

costumam viajar mais, já chegou a faturar R$ 8 mil.

Foi por meio da irmã que Marcos Fernandes, 21 anos, conheceu o tra-

balho da plataforma. O jovem viu na prestação de serviços pelo aplica-

tivo uma oportunidade de fazer renda. Atualmente, o brasiliense ganha 

cerca até R$ 1,4 mil por mês.

Anfitrião há quase dois anos, concilia os estudos do curso de Edu-

cação Física com o atendimento aos hóspedes de quatro patas. Ter a 

“casa cheia” de cachorros nunca foi um problema para o universitário, 

que já chegou a ter 11 animais de estimação. Hoje, ele é pai de quatro: 

dois cães (Paçioa e Bibi) e dois gatos (Ragnar e Floki), todos adotados.

Engajado no resgate/amparo de animais abandonados, o jovem ar-

recada rações e doa para entidades e outros espaços de Brasília que 

oferecem acolhimento para os pets sem lar. “O benefício de trabalhar 

pela DogHero vai além do financeiro. Faço tudo com muito amor e é 

bom ver a casa sempre cheia”, comenta o anfitrião.

COMO SE TORNAR UM HERÓI?
Qualquer pessoa com mais de 18 anos e, claro, que seja louca por 

pets pode se aplicar para ser um cuidador. Os interessados precisam 

preencher um cadastro detalhado de dez etapas, cujo objetivo é zelar 

pela segurança dos animais que vão ficar sob a responsabilidade do cui-

dador. Além disso, os selecionados precisam realizar um curso on-line 

específico para cada tipo de serviço que desejam realizar e uma prova 

para comprovar conhecimentos técnicos adquiridos. Apenas 20% dos 

candidatos são aprovados.

Após a aprovação nessas etapas, os cuidadores precisam realizar 

outros cursos on-line, agora já dentro da chamada Escola de Heróis. 

Depois da conclusão de cada módulo, o herói ganha uma medalha, que 

pode ser visualizada em seu perfil. As impressões dos clientes também 

ficam registradas para que fu-

turos clientes possam avaliar se 

desejam ou não contratar aquele 

cuidador. Além disso, a DogHero 

permite que a rotina dos animais 

seja mantida e que tutores acom-

panhem os cuidados por fotos, 

vídeos e até GPS.

COMO CONTRATAR UM 
SERVIÇO DA DOGHERO?

As mães e pais de pet de-

vem criar um login no site ou no 

aplicativo, cadastrar seu animal 

de estimação e escolher entre 

os serviços disponíveis. O clien-

te, então, digita seu endereço e 

escolhe a partir de uma lista os 

heróis que estão mais próximos. 

Os preços são definidos pelo an-

fitrião e chegam a ser até 60% 

mais baratos do que de empresas 

convencionais.

Todos os serviços da DogHe-

ro contam com seguro veteriná-

rio no valor de até R$ 5 mil para 

eventuais incidentes e atendi-

mento 24h em caso de situações 

emergenciais. 

CUSTO-BENEFÍCIO PARA OS 
DOIS LADOS

O cuidador Aroldo Salustiano 

afirma que o app torna o serviço 

confortável para ambos os lados: 

“O cliente tem todas as informa-

ções sobre os cuidadores e, des-

sa forma, pode escolher aquele 

que melhor atende aos seus cri-

térios e os cuidadores se sentem 

seguros em assumir a responsa-

bilidade por cuidar dos pets, pois 

se sentem capacitados e sabem 

que podem contar com toda a 

estrutura da plataforma”. 
T Seu Aroldo Salustiano conheceu a DogHero por meio de sua filha e logo se tornou mais um herói
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INDICAÇÃO GEOGRÁFICA  
ATESTA QUALIDADE E ORIGEM  
DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

M
uitos produtos que encontramos 

em mercados ou feiras têm ca-

racterísticas bem especiais rela-

cionadas à origem de um lugar e sua histó-

ria. Como não relacionar o nome Porto, por 

exemplo, com os vinhos da região do Porto, 

em Portugal, ou o queijo Roquefort com a 

região de Roquefort-sur-Soulzon, no Sul da 

França? Aqui no Brasil, não é diferente. Quem 

nunca ouviu falar dos queijos da região da 

Canastra ou da cachaça de Salinas, em Minas 

Gerais, dos vinhos e espumantes do Vale dos 

Vinhedos, no Rio Grande do Sul, ou da erva-

-mate paranaense?

O que essas iguarias têm em comum? To-

das estão na seleta lista de Indicações Geo-

gráficas (IGs) brasileiras e podem ser classi-

ficadas em duas modalidades: Indicação de 

Procedência (IP) ou Denominação de Ori-

gem (DO). É o Instituto Nacional de Proprie-

dade Industrial (INPI) que concede o registro 

legal, após fazer uma análise bem criteriosa, 

que pode levar alguns anos.

Ao todo, o INPI já atestou 75 grupos de 

associações de produtores ou empresas bra-

sileiras ou estrangeiras, sendo 55 com IP – li-

gada à notoriedade histórica de uma região 

Mais conhecidas em países europeus, com tradição na produção 
de vinhos e produtos alimentícios, as indicações geográficas foram 
estabelecidas no Brasil pela Lei da Propriedade Industrial, em 1996, e 
ganham cada vez mais espaço

INOVA VAREJO | TARCISO NASCIMENTO

na fabricação de determinado produto – e 20 

com DO – que reconhece os fatores geográficos 

(clima e solo, por exemplo) como determinantes 

para as características especiais do produto. 

Desses, 66 são genuinamente brasileiros e 

nove, de outros países, como Portugal, Espanha 

e Estados Unidos. O movimento em favor das IGs 

está crescendo no país e o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 

tem contribuído com isso. Além de oferecer con-

sultoria e capacitações sobre o assunto, em 2020, 

a instituição fará um diagnóstico para verificar a 

potencialidade de 110 regiões.

Especialista na temática, Hulda Oliveira Gies-

brecht, que trabalha na Unidade de Inovação do 

Sebrae, explica que, para o pequeno negócio, a IG 

é uma ferramenta muito eficiente de agregação 

de valor, porque promove a união dos pequenos 

produtores. 

“Assim, eles conseguem acessar novos mer-

cados e ter um produto com identidade. A IG 

trabalha com produtos que contam histórias. E o 

consumidor quer conhecer a história. É isso que 

o encanta e o estimula a pagar mais por um pro-

duto”, ressalta.
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PIONEIRISMO COM ERVA-MATE
Foi o que aconteceu com a Associação dos Amigos da Erva-Mate de São 

Mateus, de São Mateus do Sul, no estado do Paraná, que conta hoje com mais de 

90 associados, entre produtores, distribuidores e indústrias locais de erva-mate, além 

de donos de hotéis e de restaurantes da região. A associação abrange representantes 

de municípios vizinhos a São Mateus do Sul, como Antonio Olinto, Rio Azul, Mallet, 

Rebouças, Paulo Frontim e São João do Triunfo, e conseguiu o seu registro em junho 

de 2017. A expectativa para 2020 é ganhar mercado. 

“Temos, agora, um nível de maturidade de produção e de associação suficiente 

para abraçar o mercado de IG, que está crescendo no Brasil e no mundo”, afirma o 

produtor de erva-mate Helinton Lugarini, conselheiro no Conselho Regulador da as-

sociação e coordenador do Fórum de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do 

Paraná, o Origens Paraná.  

Representante da quinta geração de produtores de erva-mate da sua família, ele 

conta que a IG ajudou o município a conquistar, até mesmo, mais recursos para obras 

públicas. “Vários recursos e receitas vieram para os municípios por conta da IG. Sem 

ela, não os teríamos”, destaca. Na sua avaliação, a IG é a melhor ferramenta para desen-

volver um território, uma região. 

“Ela trabalha não só na proteção e agregação de valor para os produtos e produ-

tores ou para os elos das cadeias, mas também com turismo, receitas indiretas, mídia 

espontânea”, atesta. 

INOVA VAREJO | TARCISO NASCIMENTO

Passo a passo para dar entrada no processo de IG

Taxas para depósito do pedido 
de registro no INPI
IP: R$ 590,00
DO: R$ 2.135,00

Mobilizar os produtores ou prestadores de serviços para engajamento na estru-

turação e proteção da IG.

Identificar ou criar uma entidade representativa dos produtores ou prestadores 

de serviços na região ou localidade e adequar ou elaborar o seu estatuto social.

Descrever o produto ou serviço da IG.

Elaborar o Caderno de Especificações Técnicas.

Descrever os mecanismos de controle sobre os produtores ou prestadores de 

serviços, bem como sobre o produto ou serviço.

Aprovar, em assembleia geral, o estatuto social e o Caderno de Especificações Técnicas.

Solicitar o instrumento oficial que delimita a área geográfica.

Reunir toda a documentação necessária para reconhecimento da IG e depositar o 

pedido de registro no INPI (http://www.inpi.gov.br/).

Outras informações: 
0800-5700800  (Sebrae)
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O 
brasileiro é famoso pelo hábito de tomar um cafezinho, mas ou-

tra bebida tem conquistado o país. Segundo pesquisa da Euro-

pass Monitor, o consumo per capita de chás cresceu 53% entre 

2010 e 2019. O avanço da Tea Shop no Brasil, rede espanhola que tam-

bém está presente em diversos países da Europa e na Argentina, é re-

flexo dessa tendência. De 2013 para cá, a rede abriu 34 lojas pelo país e 

contava com uma expansão de 21,4% até setembro de 2019.

Michel Bittencourt, diretor da Tea Shop no Brasil, afirma que o merca-

do europeu já é maduro, mas que o Brasil apresenta uma 

expansão maior em relação à Europa. “O brasileiro já é 

um consumidor de chás caseiros. Temos a maior bio-

diversidade do mundo e uma tradição de usar plantas 

para fazer infusões. O que está mudando são os hábitos 

das pessoas, que estão cada vez mais preocupadas com 

qualidade de vida e mudando seus hábitos de consumo”, 

avalia. Ele aponta que o consumo de refrigerantes está 

caindo e o de outras bebidas, aumentando. A pesquisa 

da Europass Monitor aponta que a taxa de crescimento 

anual composta do mercado de chás (13%) é superior à 

das demais bebidas não alcoólicas (11%), em um cálculo 

que leva em consideração os dados desde 2010 e a ex-

pectativa até 2024. 

CONQUISTAM OS BRASILEIROS

TENDÊNCIAS | AMANDA VENÍCIO

Consumo de chá cresceu 53% em nove anos 
no Brasil. Busca por qualidade de vida e sabor 
é a principal motivação dos consumidores

CHÁ E INFUSÕES 
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Além da preocupação com a saúde, a busca por sabor e qualida-

de tem atraído consumidores para o chá. “As pessoas já sabem que é 

uma bebida mais saudável, então queremos aliá-la ao prazer”, afirma 

Bittencourt. Uma das estratégias tem sido unir o chá ao universo da 

gastronomia, como promover o uso do ingrediente em receitas, em har-

monização com outros pratos ou em preparo de drinques. A Tea Shop 

desenvolveu biscoitos, geleias, mel e cervejas que levam chá na compo-

sição. O diretor da rede observa que as mesclas de chá preferidas dos 

brasileiros são as críticas e frutadas, por se tratar de um país tropical. 

Baunilha, chocolate e chá de especiarias também fazem sucesso. 

DESAFIOS DO PEQUENO EMPREENDEDOR 
O chá não tem despertado o interesse só dos consumidores, mas tam-

bém dos empreendedores. “Dentro da nossa própria rede, franqueados 

estão buscando mais de uma operação. O brasileiro está descobrindo o 

chá como negócio”, afirma Bittencourt. É o caso de Thaís Junqueira, que, 

durante uma viagem ao Uruguai, decidiu abandonar o mercado financeiro 

e se dedicar aos chás. Em 2015, criou a marca Infusiona-Thé e desde então 

atua como tea blender, nome da profissão de quem desenvolve mesclas, 

e sommelier de chás. Atualmente, também é membro da equipe de espe-

cialistas do El Club del Té, organização internacional dedicada à bebida. 

Os principais desafios ao estabelecer a própria marca foram relacio-

nados ao fato de ser um mercado relativamente novo, que está em vias 

de expansão e consolidação: “Há muita dificuldade de encontrar informa-

ções claras do ponto de vista técnico e regulatório. Saber, por exemplo, 

do ponto de vista regulatório, que espécies vegetais podem ser utilizadas 

no preparo de infusões, quais são os requisitos para fabricação, embala-

gem”. Thaís também teve dificuldade de encontrar dados abrangentes 

sobre o consumo do chá no Brasil para embasar análises estratégicas 

e de posicionamento de merca-

do. Em 2019, a sommelier e tea 

blender se engajou na criação da 

primeira Associação Brasileira do 

Chá (ABChá) e atualmente faz 

parte da diretoria executiva da 

entidade, que busca disponibili-

zar informações de qualidade aos 

empreendedores do setor, em es-

pecial os pequenos. 

Para quem deseja empreen-

der no setor, ela considera funda-

mental uma formação técnica em 

relação ao chá, como sommelier 

ou blender. “Acho muito difícil, 

senão impossível, começar a em-

preender no setor sem conhecer 

as diferentes variedades de chá, 

a forma correta de preparação e 

o mínimo sobre a sua cultura, co-

meçando pela definição técnica 

e correta do que é o chá: bebida 

preparada a partir da infusão da 

planta Camellia sinensis. Sendo 

assim, uma infusão de camomila, 

tecnicamente, não é chá”. O nome 

correto para preparados com er-

vas, flores e especiarias é infusão.

Conhecimento em administra-

ção financeira, marketing, design 

e branding também é necessário 

para quem deseja empreender 

por conta própria. Atualmente, a 

renda principal de Thaís vem da 

atividade como professora no El 

Club del Té. “Para microempreen-

dedores como eu e como muitos 

do mundo do chá que possuem 

profissões ou atividades parale-

las, a falta de tempo acaba sen-

do um grande empecilho para 

o crescimento da marca e é ne-

cessário organizar-se para que o 

trabalho renda frutos mais con-

sistentes”, aconselha.F
o
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T Eduardo Jardim, Pedro Amin, Rodrigo de Araújo e Fernando Caldeira, time da Moncloa
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AINDA FALTA CONHECIMENTO PARA O CONSUMIDOR
A falta de conhecimento sobre o produto ainda é o principal desafio 

na área. “Em alguns casos, os benefícios são amplificados – o chá é re-

tratado como remédio emagrecedor milagroso, por exemplo – e, em ou-

tros, criam-se supostos malefícios pelo consumo regular – por exemplo, 

o chá causa prisão de ventre, o que não é verdade”, alerta. A falta de 

conhecimento pode afetar até mesmo o sabor final do produto. “Ainda 

hoje, no Brasil, o grande equívoco que as pessoas cometem ocorre no 

momento da preparação da bebida, o que, infelizmente, tem uma con-

sequência terrível em termos do produto final. Por mais que qualquer 

profissional produza um blend espetacular, esse trabalho irá por água 

abaixo quando o cliente não o preparar da maneira adequada”, afirma 

Thaís. O tempo de infusão e a temperatura da água devem ser adequa-

dos para cada tipo de folha e de mescla. 

O diretor geral da Tea Shop afirma que ainda há alguns paradigmas a 

ser rompidos, como a ideia de que chá seria uma bebida apenas para 

idosos. O público da rede é composto por jovens adultos, entre 20 e 

45 anos. Outro mito é relacionado ao modo de consumir: quente 

e apenas quando está frio. A Tea Shop tem se esforçado para 

educar o público quanto às diferentes formas e momentos de 

consumir chá: quente, gelado, de manhã, no almoço, à tarde 

e à noite. A ideia é mostrar como a experiência do chá pode 

fazer parte de todos os momentos do dia.

“Assim como um vinho, um chá também tem seu 

ritual. A gente traz isso para a vida prática das pes-

soas”, diz Eduardo Jardim, sócio da Moncloa, franquia 

brasileira com 21 lojas e e-commerce. Para valorizar esse 

ritual, a marca criou a hashtag #MomentTea. “Queremos 

que nossos consumidores tenham seu #MomentTea, que 

traz calma, concentração e alegria ao dia a dia”. O 

sócio da Moncloa afirma que os consumidores da 

marca desenvolvem uma ligação emocional com 

o produto. A Moncloa aposta no Instagram em 

sua estratégia de redes sociais, em especial para 

atrair clientes para o e-commerce. 

Para inserir o chá no cotidiano do consu-

midor, a marca investe em acessórios práticos, 

como xícaras com infusor que podem ser leva-

das para o trabalho e garrafinhas para consumir 

a bebida na academia. Além de trazer praticida-

de, os acessórios adequados impactam no sa-

bor do chá. “A questão do design não é apenas 

pela beleza, mas também pela utilidade. Você 

precisa ter um acessório correto ou não conse-

gue extrair o máximo de sabor e de benefícios”, 

afirma Jardim.

A estratégia tem trazido bons 

resultados. Em 2019, a Moncloa 

alcançou um crescimento de 

37%. A média de crescimento nos 

últimos quatro anos é de 42% e o 

objetivo da marca é chegar a 50 

operações no país. “Não é uma 

moda passageira, é um negócio 

em longo prazo. O consumo de 

chá veio para ficar, porque parte 

de uma mudança de comporta-

mento do consumidor”, avalia.
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A experiência da loja é fundamen-

tal para as vendas. “Todos os elemen-

tos das lojas são voltados para a expe-

riência multissensorial: olfativa, visual e 

gustativa”, afirma Bittencourt. A Tea Shop 

oferece degustações e explora o aroma dos 

chás para atrair clientes. “Trabalhamos com fo-

lhas frescas para proporcionar essa experiência. 

Quanto mais fresca, mais presente o aroma. É diferente 

dos sachês de supermercado, elaborados com a erva seca, o que 

leva a uma perda de sabor”, explica. Já a capacitação da equipe é necessária para 

educar e dar suporte ao consumidor na escolha e no preparo do chá. “O cliente quer 

saber mais e faz perguntas sobre a origem da folha, as propriedades, como pode ser 

tomado. Quando vêm trabalhar conosco, nossos funcionários falam: ‘Eu não sabia que 

tinha tudo isso por trás de uma folha de chá’”.    

Glossário do chá

Chá

Infusão

Blend ou 
mescla

Infusor

Bebida produzida a partir da planta Camellia sinensis. Há seis 
variedades: chá preto, branco, verde, amarelo, escuro e oolong.

Bebida preparada a partir da imersão de ervas, plantas, folhas, 
raízes e frutas na água quente.

Misturas de chás com frutas, especiarias, flores e ervas.

Filtro em que se adiciona o chá, a infusão ou a mescla. Ele deve 
ser mergulhado na água pelo período adequado e ajuda a evitar 
que restem resquícios da planta na bebida. 
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C
ada vez mais, os funcionários procuram por 

ambientes de trabalho onde se sintam à von-

tade, que priorizem a qualidade de vida e em 

que possam ser criativos e dinâmicos. Do outro lado, 

empresas alinhadas ao mercado e atentas às mudan-

ças no mundo corporativo já sabem: não há como 

garantir a continuidade dos negócios sem investir no 

bem-estar dos funcionários.

De acordo com o estudo Tendências Globais de 

Capital Humano de 2018, realizado pela Deloitte, 

TRABALHO ALIADO À

TENDÊNCIA | BRUNA PIRES

Retenção de talentos por meio 
da promoção do bem-estar no 
ambiente corporativo é opção para 
várias empresas no mercado

Qualidade de vida
com 11 mil entrevistados, 86% dos funcionários es-

peram trabalhar em horários flexíveis, 67% querem 

um escritório com design arrojado, 63% dos entre-

vistados gostariam de ter acesso a snacks saudáveis, 

enquanto 60% das pessoas adorariam um programa 

de suporte mental.

Entre as empresas, 61% das entrevistadas afirma-

ram que programas de bem-estar oferecidos melho-

ram a produtividade e os resultados financeiros da 

marca; 60% acreditam que eles ajudam a reter funcio-

nários e 43%, que ajudam a reforçar a missão e visão. 

Ainda, 92% dos executivos entrevistados apontaram 

a atenção aos colaboradores como uma questão im-

portante para as atividades profissionais no futuro.

Pensando nessa necessidade do mercado, surgiu 

a MindSelf. Especializada em programas corporativos 

de meditação e mindfulness, a empresa tem como 
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TENDÊNCIA | BRUNA PIRES

Qualidade de vida

objetivo melhorar a vida de profis-

sionais e o ambiente de pequenas 

a grandes instituições. Foi percor-

rendo anos de suas jornadas exe-

cutivas bem-sucedidas em gran-

des corporações que os sócios 

fundadores, Alexandre Ayres e 

Wagner Lima, perceberam a pos-

sibilidade de mudar a realidade 

dos ambientes de trabalho.

“Levamos o conhecimento e a 

prática da meditação e do mind-

fulness como ferramenta preven-

tiva para a saúde emocional dos 

colaboradores, trabalhando o 

autoconhecimento e aprimoran-

do as habilidades de inteligência 

emocional. A nossa operação é 

baseada em pesquisas do merca-

do americano e europeu, em que 

as práticas já são muito difundi-

das”, afirma Ayres.

Ainda de acordo com o sócio 

fundador, a MindSelf possui três 

diferenciais de mercado: a clareza 

sobre os fatores críticos de sucesso 

para implementar esse tipo de ini-

ciativa no ambiente corporativo; a 

metodologia exclusiva 3P5F, com-

posta de três pilares e cinco fases; 

e a experiência dos sócios como 

executivos no mundo corporativo.

Com uma operação totalmen-

te adaptada, a empresa aborda 

diferentes aspectos relaciona-

dos ao hábito de meditar, com 

produtos e serviços exclusivos e 

uma equipe de instrutores expe-

rientes em diversas técnicas, que 

auxiliam diferentes perfis de pro-

fissionais a lidar melhor com os 

desafios e o estresse, ampliar a 

efetividade no trabalho e melho-

rar seus relacionamentos e toma-

da de decisões.    

DICAS PARA PROMOVER BEM-ESTAR 
NAS EMPRESAS

Qualidade de vida
Mais do que criar oportunidades de crescimento profissional, 
é preciso compreender o colaborador como um ser humano 
que tem necessidades físicas e emocionais. O ponto central 
é humanizar as relações de trabalho para que seja possível 
equilibrar a vida pessoal e profissional. O tempo que se passa 
no ambiente organizacional é extenso. Logo, é fundamental, 
especialmente para as lideranças, relacionar o desempenho 
ao bem-estar das pessoas. Bom senso e flexibilidade são 
palavras-chave para criar um cenário agradável e saudável 
para todos.

Benefícios e incentivos
Valorizar o bem-estar organizacional passa, necessariamente, 
pela criação de programas que dão suporte aos funcionários, 
com benefícios e incentivos. Esse é um investimento de tempo 
e dinheiro, com retorno garantido. Assim, projetos de incentivo 
à saúde têm sido um diferencial nas organizações. Oferecer 
previdência privada, assistência médica, vale-academia, 
ginástica laboral e ações que possibilitam o acesso à prática 
de esportes, por exemplo, faz muita diferença na qualidade de 
vida dos funcionários. Os efeitos desses benefícios impactarão 
positivamente nos resultados da companhia.

Valorização dos funcionários
Empresas que figuram nas listas de melhores lugares para se 
trabalhar mantêm um diálogo aberto com os colaboradores. 
Os canais de comunicação interna (físicos e virtuais, sigilosos 
ou abertos) e as pesquisas de clima também são importantes. 
Essas ferramentas devem ser planejadas com empenho e 
levadas muito a sério, pois são portas de entrada para a opinião 
dos colaboradores e podem dar origem a ações consistentes.

Investimento em gestão de pessoas
O capital humano de uma empresa é o que ela tem de mais 
valioso e é a partir dele que se pode alavancar resultados. 
Por isso, falamos em maneiras de cultivar o bem-estar 
organizacional. O objetivo é garantir a satisfação do 
colaborador e a obtenção de resultados para o negócio. No 
cenário ideal, é assim que as coisas devem funcionar. Dessa 
forma, é muito importante encarar a gestão de pessoas como 
algo relevante a investir na capacitação dos profissionais que 
estão à frente desse trabalho, sendo eles da área de recursos 
humanos ou não.
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O EXECUTIVO 
NÃO FAMILIAR NA 
EMPRESA FAMILIAR

À 
primeira vista, a contratação de um executivo não familiar pode 

parecer um casamento perfeito quando, em dado momento, a 

família não dispõe de membros capazes ou preparados para 

assumir o desafio e, do outro lado, um profissional tarimbado vê a pos-

sibilidade de aplicar sua vasta experiência e deixar a sua marca no ne-

gócio. Contudo, na prática, é muito comum que as coisas deem errado, 

seja porque o familiar não consegue se afastar do dia a dia dos negócios 

e vira um obstáculo à gestão do novo executivo, seja porque conflitos 

familiares acabam tumultuando o ambiente ou mesmo porque há um 

distanciamento entre os propósitos, valores e expectativas da família e 

os do novo gestor.

Em primeiro lugar, a família não deve encarar essa dificuldade como 

um tabu e rechaçar de pronto a ideia de contar com um executivo ex-

terno. Ao decidir contratar um executivo não familiar, um ponto fun-

damental é saber claramente quais são os seus  propósitos, valores e 

expectativas com relação ao negócio e buscar profissionais que sejam 

alinhados com eles. Sem alinhamento cultural com a família empresá-

ria, é muito difícil alcançar o sucesso, por mais capacitado e experiente 

que seja o executivo externo. Além disso, esse profissional precisa ter 

excelentes habilidades relacionais, pois enfrentará certamente relações 

de confiança diferentes das existentes entre familiares. Também precisa 

dessas habilidades para fazer a gestão das diversas expectativas dos 

familiares e, ao mesmo tempo, equilibrá-las com as necessidades dos 

colaboradores e as demandas do mercado.

O executivo não familiar, que atua na empresa familiar, precisa ser 
um agente transformador na organização familiar. Ele precisa apren-

der a administrar as diferentes formas de se relacionar: para cima, com 

o núcleo familiar; para baixo, com seus subordinados; e para os lados, 

com seus colegas. Ademais, esse profissional terá de aprender a decifrar 

as necessidades de seus superiores e traduzi-las para seus subordina-

dos em objetivos e metas da maneira mais pragmática possível. Com-

preender o conceito de governança é fundamental para a continuidade 

e a profissionalização da empresa familiar.

O melhor caminho são a transparência e a adoção de práticas 

que favoreçam a comunicação. Isso ajuda a diminuir eventuais ten-

sões geradas pela ansiedade da família, de um lado, e, do outro, pelo 

desconforto do executivo com intervenções indevidas da família na 

gestão da empresa. Para tanto, ter uma governança corporativa bem 

COLUNISTA

Prof. Luis Lobão 
Especialista em governança 

corporativa e estratégia 
empresarial. Autor da coleção 

Família e Negócios.
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Sem 
alinhamento 
cultural com a 
família, é muito 
difícil alcançar 
o sucesso, 
por mais 
capacitado 
e experiente 
que seja o 
executivo

estruturada, que defina os limites entre propriedade e gestão, é um 

passo muito importante.

O grande desafio é fazer com que os subsistemas familiar, societá-

rio e do negócio tenham uma clara definição dos seus papéis, dos seus 

integrantes, das responsabilidades e dos fóruns de decisão. O início do 

processo de profissionalização é planejar o alinhamento desses sub-

sistemas. Depois, são aplicadas as regras e instrumentos delineadores 

desses papéis e os respectivos responsáveis. Cada empresa e cada 

família têm suas particularidades e o processo de implantação do sis-

tema de governança deve adequar-se a elas, mas, ao mesmo tem-

po, conduzir o processo na direção das boas práticas de governança 

corporativa. Reforçando nosso enten-

dimento, a profissionalização de 

uma empresa familiar consiste 
na criação de metodologias, 
procedimentos e processos 
que darão condições para que 
qualquer um que venha a exer-
cer a gestão do negócio, fa-

miliar ou não, possa realizá-la 

em sua máxima eficiência, en-

quanto age de acordo com os 

valores da empresa. 

Boas vendas, nação 

varejista!    
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ENTREI NA SUA LOJA | LUCIANA LIMA

A BOLSA DE VALORES E 
O VALOR DA BOLSA EM 
TEMPOS DE CORONAVÍRUS

O 
comportamento de uma grande marca, em tempos de 

coronavírus, me fez repensar o valor da bolsa. Não a 

bolsa de valores, em seus baixos e baixíssimos pregões 

e quase diários circuit brakers, mas o quinhão que se paga 

pelos mimos de famosas marcas francesas.

Símbolo de status, luxo e exclusividade, já havia encontra-

do, em outros tempos, filas nas áreas VIP de shoppings em 

busca de uma escandalosa pechincha: uma bolsa por R$ 5 

mil. Achei total absurdo, mas fiquei na minha, afinal o valor 

real da “bolsa joia” era de R$ 15 mil, algo que me excluía 

totalmente daquele mundo.

Diante da pandemia, o grupo francês LVMH, líder mun-

dial do luxo, dono de marcas como Louis Vuitton, Dior e 

Guerlain, passou a usar sua fábrica de perfumes para 

produzir álcool-gel.

Toda a produção foi destinada às autoridades 

francesas, em uma ação, conforme divulgou 

a imprensa local, que será mantida “o 

tempo que for necessário”.

“A Louis Vuitton usará toda 

a sua instalação produ-

tiva de perfumes 

e cosméticos 

( P a r f u m s 

Christian Dior, 

Guerlain e Par-

fums Givenchy) na França para 

produzir grandes quantidades de 

álcool-gel a partir de segunda-fei-

ra”, informava.

Como uma marca de luxo, totalmente fora do meu 
mundo, me arrebatou
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A atitude pode ser lida pelos mais críticos como uma tremenda ação de 

marketing exclusivamente, mas me arrebatou, devo confessar.

A empresa deve colher lá seus lucros no futuro e, quem sabe, manter seu 

prestígio como artigo de luxo em um período pós-crise, que ainda não vis-

lumbramos quando, nem como será. Mas convenhamos: se isso acontecer, 

será merecido.

Ao contribuir, como pode, para que um número maior de pessoas con-

tinue a tomar as medidas corretas para se proteger da propagação do ví-

rus, ela não garante a existência de mercado consumidor no futuro, mas grati-

dão por seu comportamento em um momento em que foi capaz de lidar com o 

risco da falta de um produto essencial na França.

Não, eu não passei a ter dinheiro para pendurar nos ombros uma Dior ou uma 

Louis Vuitton e sair por aí. Conformo-me com a ideia de que, para meu estilo, nem 

cairiam muito bem. Mas passei a ver aquela fila na porta da loja com outros olhos: 

de simpatia total.

Em meio à sacudida da pandemia em todo o mundo, com nossos queridos 

shoppings vazios, lojas fechando, restaurantes vazios e pessoas se afastando, 

senti uma ponta de esperança e, principalmente, aprendizado: é hora de reco-

lhimento, mas também de plantar para, quem sabe, descobrir o real valor da 

solidariedade. 
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CNDL 60 ANOS

F
oi em outubro de 1973, quan-

do Jorge Franke Geyer era 

presidente da Confedera-

ção Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL), que a revista Diretor Lojista, 

que mais tarde passaria a se chamar 

Varejo s.a., começou a circular. O pri-

meiro número trazia na capa a ima-

gem de uma moeda de bronze, mais 

precisamente, uma peça do segundo 

reinado de D. Pedro II (1840-1889). 

Tomando metade da publicação, a 

efígie do imperador, o ano da cunha-

gem (1878) e a inscrição em latim: D. 

Pedro II, com a graça de Deus, impe-

rador constitucional e perpétuo de-

fensor do Brasil.

A pompa da capa tinha razão de 

ser. No início daquele ano, quase dez 

anos antes de o primeiro computador 

pessoal ser lançado e 15 antes da pri-

meira conexão de internet no Brasil, 

as revistas carregavam um peso enor-

me. Sem sites e redes sociais, os pe-

riódicos possuíam grande prestígio e 

responsabilidade.

No caso de uma revista institucio-

nal, a responsabilidade era dobrada. 

As revistas eram os únicos canais de 

expressão das associações de classe. 

Para a Diretor Lojista, era mais que 

isso: a publicação também era um 

A VOZ DO

Em outubro, além da CNDL, que completará 60 
anos, a revista Varejo s.a. comemorará 47 anos 
de criação

 VAREJISTA
Capa da revista Diretor 

Lojista, primeira versão da 
publicação que viria a se 

tornar a Varejo s.a.
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canal de debate e, principalmen-

te, espaço de orientação e ferra-

menta de tomada de decisões.

Isso estava expresso já no pri-

meiro editorial da publicação, em 

que Geyer indicava a função do 

periódico: “A revista Diretor Lojis-

ta não pode resolver nossos pro-

blemas, mas pretende nos ajudar 

a tomar decisões acertadas cada 

vez que tivermos que mudar o 

rumo de nossos negócios”.

Editorialmente, como hoje, 

a revista trazia informações 

de atividades e eventos liga-

dos à entidade. Curiosamente, 

o primeiro número destacou a 

realização da XIV Convenção 

Nacional do Comércio Lojista, 

evento que também acontece 

neste ano. A convenção teve 

uma grande repercussão na im-

prensa, sobretudo em relação 

ao entendimento, por parte do 

Ministério da Fazenda, de que 

o ICMS não deveria incidir so-

bre os acréscimos nas vendas 

a prestações concedidas pelas 

próprias lojas. Uma vitória para 

o setor, informava a matéria.

VAREJO S.A.
Muita coisa mudou desde 

1973. A revista, que nasceu com 

o nome Diretor Lojista, passou 

a se chamar Dirigente Lojista e, 

em 2016, ganhou nova designa-

ção: Varejo s.a. O conteúdo tam-

bém sofreu alterações: de um 

espaço de registros meramente 

institucionais, o periódico tor-

nou-se um veículo com temas 

mais plurais, aberto a assuntos 

variados do universo do comér-

cio e serviços.

“A Varejo s.a. cumpre 
o papel de informar e 
propor novos caminhos 
para o nosso setor.” 
José César da Costa

Matérias voltadas à tecnologia e suas aplicações no dia a dia das 

pequenas e médias empresas ganharam igual destaque das discussões 

políticas e decisões de classe. O mesmo aconteceu com as inovações 

dos modelos de gestão, recursos humanos e visões de negócio. “A revis-

ta acompanha a evolução do varejo e, como acontece nesse setor, está 

em constante transformação”, explica o editor, Humberto Viana.

Com uma tiragem de oito mil exemplares por mês, a Varejo s.a. che-

ga a um público diversificado. Está em consultórios médicos, salas de 

espera e em cada uma das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) do 

Brasil. Na internet, ganhou endereço próprio, perfis nas redes sociais e, 

evidentemente, mais alcance. “Hoje, a revista é um importante veículo 

de informação dos anseios do varejo”, diz o presidente da CNDL, José 

César da Costa. “Com ela, conseguimos levar ao cidadão comum, às 

lideranças varejistas e às mais diversas autoridades do país nossas de-

mandas e conquistas”, diz.

Na opinião do dirigente, a revista segue cumprindo as tarefas para 

as quais foi criada e ainda completa o sistema de comunicação integra-

da da CNDL. “Hoje, a CNDL possui canais na internet, redes sociais e 

mais recentemente montou um estúdio para a produção de conteúdos 

audiovisuais. Cada um deles executa bem o seu papel. A Varejo s.a., 

em especial, carrega a responsabilidade de produzir um conteúdo mais 

analítico, que acaba servindo de base para todas as outras plataformas”, 

explica Costa.

Para o presidente, a publicação dura tanto tempo porque ainda con-

segue levar informação aos cantos mais remotos do Brasil. “Existem lu-

gares em que as pessoas ainda prezam pelo modelo impresso, seja pelo 

apego ao formato, seja pela dificuldade de ter acesso pela internet”, 

afirma. “Mas o mais importante é que, tanto para esses leitores quanto 

para os que acompanham a versão digital da revista, o cidadão, o va-

rejista, tem seu veículo voltado para as coisas do comércio, do varejo e 

do serviço, sempre com o compromisso de informar, instruir e propor 

novos caminhos para o nosso setor”, conclui. 
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INTEGRA CNDL

CDL FLORIANÓPOLIS

Prestes a celebrar 60 anos, a Câmara de Diri-

gentes Lojistas (CDL) de Florianópolis divulgou 

o lançamento da CDL Tech, um espaço dife-

renciado para capacitar empresários com olhar 

no futuro e conectar o varejo inteligente com o 

ecossistema de tecnologia e inovação da cidade.

Criada como um coworking, a CDL Tech servirá 

também como uma plataforma de ensino para aju-

dar pessoas e empresas na execução de projetos 

de inovação. A ideia é estimular a conexão entre 

empresários e a cultura empreendedora por meio 

de cursos, como a primeira turma de startup univer-

sity, uma metodologia criada no Vale do Silício para 

obter subsídios para criação da própria startup.

De acordo com o presidente da CDL Flo-

rianópolis, Ernesto Caponi, 2020 será o ano de 
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^Marcos Brinhosa (vice-presidente), Solange Kuchiniski (superintendente), Ernesto Caponi (presidente) e Mateus Boeri 
(coordenador geral da CDL Jovem) 

preparação da entidade para o futuro. “Criamos 

um espaço hub de conhecimento para aproximar 

o mercado do pequeno e do médio varejo, com 

tecnologias que estimulam o mindset e propor-

cionam soluções inovadoras”, explica. 
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INTEGRA CNDL

CDL-NH REDUZ 
CONTA COM PLACAS 
SOLARES 

EVENTO DA FCDL-PE CAPACITA 
EXECUTIVOS NO NOVO CADASTRO 
POSITIVO

O ganho será potencializado com a troca do 

transformador e a extinção da demanda contra-

tada, o que refletirá em uma redução média de 

mais de 90% na fatura. O investimento foi de R$ 

200 mil. “Mesmo pagando o valor do empréstimo, 

nossa redução atinge 55% em relação ao mesmo 

período do ano passado”, comenta o diretor Finan-

ceiro e de Patrimônio da CDL-NH, Jaime Machado. 

“Estamos muito satisfeitos com o resultado. Essa 

economia nos permitirá reverter em benefícios aos 

associados”, destaca o presidente da entidade, 

Jorge Stoffel. 

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojis-

tas de Pernambuco (FCDL-PE) promoveu, nos 

dias 12 e 13 de fevereiro, o Encontro de Exe-

cutivos de CDLs de Pernambuco, realizado na 

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ca-

ruaru, em parceria com a entidade. Estiveram 

presentes representantes comerciais de mais 

de 30 CDLs do estado.

Conduzido por Ana Paula Santos, do se-

tor de Treinamentos e Capacitação do Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o even-

to teve como objetivo orientar os executivos 

sobre a utilização do novo Cadastro Positivo, 

além de capacitá-los nos novos produtos do 

SPC Brasil.

Com relação ao novo cadastro, foram dis-

cutidos o impacto do banco de dados para o 

consumidor e as empresas, a importância do 

credenciamento de fontes, além da mudança 

no processo de análise de crédito com o Ca-

dastro Positivo. 

“Muitas vezes, as entidades acabam ten-

do dificuldade de entender o novo sistema e 

passar as informações corretas para o con-

sumidor”, comentou Ana Paula. “Mostramos 

por que esse cadastro vai ser um bom negó-

cio para as empresas associadas às CDLs. Por 

isso um encontro como esse é tão importan-

te”, disse.

O evento também desenvolveu treinamen-

to técnico em vendas, com a explanação do 

portfólio de produtos do SPC Brasil, atrelado 

a técnicas de argumentação para prospecção 

e fidelização de clientes. 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo 

(CDL-NH) terminou a instalação do sistema de energia 

fotovoltaica em janeiro.  A tecnologia já está operando 

com 100% de sua capacidade. A MATV Sul e a Solaire 

Energia foram os parceiros escolhidos para essa ino-

vação, cujo resultado vai representar uma redução de 

90% do consumo na conta de energia elétrica.
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CONSTRUÇÃO DE NOVA 
SEDE DA CDL SAPIRANGA
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O trabalho de construção da nova sede da Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL) de Sapiranga está em ritmo acelerado e dentro 

dos prazos previstos. Desconsiderando o mobiliário e acaba-

mento interno, o projeto tem 40% da obra concluída.

A parte estrutural se encaminha para o encerramento e os 

operários trabalham no fechamento e alvenaria, bem como na 

colocação de instalações elétricas e hidráulicas. “Um dos di-

ferenciais do projeto é a entrada de energia, com a previsão 

de instalação de painéis fotovoltaicos para geração autônoma”, 

explica o arquiteto Daniel Hasdnack. “Além disso, o projeto tra-

balha com a colocação de uma cobertura viva no terraço sobre 

o auditório”.

A pré-instalação de equipamentos de climatização e renova-

ção do ar no auditório está adiantada, assim como as negocia-

ções para compra e instalação do elevador. O acompanhamento 

da obra, desde o projeto, execução e conclusão, está sob res-

ponsabilidade da empresa Carlos Brenner & Cia Ltda. 

INTEGRA CNDL

CDL CHAPECÓ 
RECEPCIONA 
NOVOS 
ASSOCIADOS
A Câmara de Dirigentes Lojistas 

(CDL) de Chapecó promoveu 

recepção especial aos novos 

associados que ingressaram 

na entidade nos dois primeiros 

meses do ano. A ação fez par-

te do projeto Boas-Vindas, que 

acolheu cerca de 50 novas em-

presas.

Foi a primeira confraterniza-

ção do projeto, que busca valo-

rizar seus associados, demons-

trar como funciona o sistema de 

consultas de crédito e contribuir 

para a melhoria de rentabilidade 

das empresas. 

De acordo com o coordena-

dor comercial da CDL Chapecó, 

Maurício Duarte, a proposta é 

acolher os novos associados e 

proporcionar um momento de 

troca de conhecimento entre en-

tidade e empresas. “Queremos 

facilitar as atividades e o dia a 

dia dos empresários. Por outro 

lado, também queremos conhe-

cê-los e saber quais são suas 

demandas internas para auxiliá-

-los”, destaca Duarte.

Para o presidente da CDL 

Chapecó, Clóvis Afonso Spohr, o 

projeto é um momento de agra-

decimento aos que acreditam 

no trabalho da instituição. “Essa 

proposta fomenta a importância 

de reconhecer nossos associa-

dos e coloca a entidade à dispo-

sição desses empreendedores”, 

ressalta. 
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FEDERAÇÃO ITINERANTE
Foi dado o pontapé inicial para a nova fase do projeto Federa-

ção Itinerante – Módulo Expansão Comercial, da Federação das 

Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais (FCDL-MG). As 

18 Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) selecionadas para parti-

cipar da nova fase foram recebidas pelo presidente da federação, 

Frank Sinatra. O encontro contou com a participação de 42 repre-

sentantes de CDLs.

Sinatra abriu o evento com um breve momento de reflexão, 

seguido da execução do Hino da Nação Lojista. Após as boas-

-vindas, destacou a importância do projeto e convidou todos ao 

engajamento.

Na sequência, o ex-presidente da FCDL-MG e palestrante 

parceiro, Moacir Muzzi, ministrou a palestra “Liderança pela ins-

piração e gestão pelo associativismo”, mostrando aos presentes 

como o Sistema CNDL pode propiciar o crescimento das empre-

sas e do município onde está inserido.

Para encerrar as atividades, os parceiros Banco de Desen-

volvimento de Minas Gerais (BDMG), TGL e Central de Seguros 

tiveram a palavra. Eles apresentaram as soluções que oferecem 

às CDLs, mostrando novos caminhos para o desenvolvimento 

dessas entidades.

Por fim, o gerente comercial da CDL-BH, Marcelo Carneiro, mi-

nistrou um treinamento sobre estratégias de vendas, captação e 

retenção de associados. 

INTEGRA CNDL

AÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE 
DA FCDL-ES
No início deste ano, o Sul do Es-

pírito Santo foi atingido por for-

tes chuvas, que causaram danos 

catastróficos em algumas cida-

des, destruindo moradias e pre-

judicando diretamente inúmeras 

famílias. O comércio de algumas 

cidades foi afetado e até a sede 

da Câmara de Dirigentes Lojistas 

(CDL) de Alfredo Chaves foi dani-

ficada, ficando impossibilitada de 

funcionar normalmente. 

Com o objetivo de ajudar os co-

merciantes e empresários, as CDLs 

e a Federação das Câmaras de Di-

rigentes Lojistas do Espírito Santo 

(FCDL-ES) se uniram em uma ação 

bem-sucedida de arrecadação de 

móveis e materiais úteis para a re-

construção de imóveis. Ao todo, 

foram recolhidos cerca de dez ca-

minhões com doações. 

“A articulação e organização 

de uma ação como essa reforça a 

importância da união do sistema 

e o uso prático da expressão ‘jun-

tos somos mais fortes’”, afirma o 

presidente da FCDL-ES, Geraldo 

Magela Gobbi Martins.

A ação liderada pelas CDLs en-

volveu lojistas e membros das co-

munidades locais, que deram sua 

contribuição com arrecadação, 

transporte e logística. 
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INTEGRA CNDL

CDL JI-PARANÁ 
COMEMORA  
37 ANOS
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ji-

-Paraná comemora o aniversário de 37 anos 

com a reforma da sua sede. O projeto apresenta 

um novo conceito de sofisticação e enaltece as 

ações da entidade, que sempre honrou o com-

promisso de apoio ao comércio, desenvolvimen-

to do município e suporte aos associados.

“Iniciamos 2020 com um olhar mais atento às 

necessidades dos nossos associados e isso inclui 

atendimento personalizado e ambiente confor-

tável”, frisa a administradora da CDL, Nayara 

Trindade.

Desde 1983, a CDL Ji-Paraná impulsiona o co-

mércio local, promovendo diversas ações, como 

capacitação e palestras com foco em vendas. 

“Para nós, é sempre motivo de satisfação cola-

borar com o crescimento do município. Quere-

mos continuar sendo uma entidade que se preo-
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cupa com o comércio e busca oferecer soluções 

para nossos associados”, diz André Moreira, pre-

sidente da entidade.

Neste ano de 2020, a CDL vem com uma 

gama de novos produtos ao associado, como o 

certificado em nuvem, SPC Conciliador, integrali-

zação do sistema com a plataforma SPC Brasil e 

o Plano Odontológico São Francisco.

Em outra frente, decidiu ampliar os atendi-

mentos para os municípios que não contam com 

essa tecnologia, uma vez que o certificado digi-

tal se faz necessário e obrigatório para o cumpri-

mento de algumas atividades que requerem se-

gurança e autenticidade ao serem transmitidas 

on-line por pessoas físicas ou jurídicas. “Estamos 

em negociação com as CDLs de Cerejeiras e São 

Francisco do Guaporé. A nossa meta é até junho 

inaugurar seis Postos de Atendimento de Ven-

das”, diz a agente de inspeção do certificado di-

gital, Daila Fernanda. 

A CDL Ji-Paraná oferece o serviço de certifi-

cado digital desde o ano de 2012. 
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PALESTRA DE QUALIDADE
NA SUA ENTIDADE

Jovem
CDLCDLFCDLCNDL

Sistema CNDL

O CNDL Recomenda é um rico banco de renomados 
palestrantes e traz funcionalidades para o seu evento.

Curadoria

Notificações

Campanhas

Busca por temas

Mapa digital

Custo zero

www.cndlrecomenda.com.br (chat)
contato@cndlrecomenda.com.br

      51 9 8212-4221

ENTRE EM CONTATO!
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A UNIÃO ENTRE AS 
ENTIDADES É O QUE 
PROMOVE A FORÇA  
DO SISTEMA CNDL, 

GARANTINDO 
RESULTADOS 

EXPRESSIVOS:

NÚMEROS DO 
SISTEMA

CNDL

unidades federativas

(CDLs e Associações Comerciais)
26 milhões
de cadastros de pessoas jurídicas

180 milhões
de cadastros de pessoas físicas

 

50 milhões
de consultas por mês

Presença nas

27

1 milhão
de pontos de venda

90%
dos associados são PMEs

Funcionamento 7 dias
24h por dia

2 mil entidades

 por semana,
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INTEGRA CNDL

01 |  FCDL ALAGOAS | José Leonardo Costa Marques 
(presidente) - (82) 3326-4737 | R. Dr. Luiz Pontes de Miranda, 

36,  4º andar, Sala 409, Centro - CEP 57020-140 - MACEIO/AL

02 |  FCDL AMAZONAS | Ezra Azury Ben Zion Manoa 
(presidente) - (92) 3627-2856 | Rua Rui Barbosa, 156,  

Centro - CEP 69010-220 - MANAUS/AM

03 |  FCDL BAHIA | Pedro Luiz Failla (presidente)  
- (71) 3320-4084 | Rua Carlos Gome, 1063, Ed. CDL, Largos 

dos Aflitos - CEP 40060-410 - SALVADOR/BA

04 |  FCDL CEARÁ | Francisco Freitas Cordeiro (presidente)  
- (85) 3209.2930 | Rua Vinte e Cinco de Março, 988 -  

Centro - FORTALEZA/CEARÁ 

05 |  FCDL ESPÍRITO SANTO | Geraldo Magela Gobbi Martins  
(presidente) - (27) 3223-1353 | Av. Jerônimo Monteiro, 240,  

Ed. Rural Bank Sl. 610, Centro - CEP 29010-900 - VITORIA/ES

06  |  FCDL GOIÁS | Valdir Ribeiro da Silva (presidente) -  
(62) 3216-3860 | Rua 08, 626, 4º andar, Setor Oeste 

CEP 74115-100 - GOIÂNIA/GO

07 |  FCDL MARANHÃO | Maria do Socorro Teixeira Noronha 
(presidente) - (98) 3212-9027 | Rua da Estrela, 508, Centro - 

CEP 65010-200 - SÃO LUIS/MA

08 |  FCDL MATO GROSSO | Ozair Nunes Bezerra (presidente)  
- (65) 3624-8408 | Av. Getúlio Vargas, 750, Centro -  

CEP 78005-370 - CUIABÁ/MT

09 |  FCDL MATO GROSSO DO SUL | Inês Conceição da Silva 
(presidente) - (67) 3320-4000 | Rua Antônio Corrêia, 417, 

Monte Líbano - CEP 79004-460 - CAMPO GRANDE/MS

10 |  FCDL MINAS GERAIS | Frank Sinatra Santos Chaves 
(presidente) - (31) 2532-3300 | Av. Silviano Brandão, 25, 

Sagrada Família - CEP 31030-525 - BELO HORIZONTE/MG

11 |  FCDL PARÁ | Antonio Ferreira Filho (presidente)  
- (91) 3344-2229 | Avenida Governador Magalhães Barata, 351, 

São Braz - CEP 66040-170 - BELÉM/PA

12 |  FCDL PARAÍBA | José Lopes da Silva Neto (presidente)  
- (83) 3243-3069 | Av. Epitácio Pessoa, 753, Loja 03, Bairro 

dos Estados - CEP 58030-000 - JOÃO PESSOA/PB

13 |  FCDL PARANÁ | Samoel Antônio de Mattos Júnior  
(presidente) - (45) 3225-9777 | Av. Brasil, 6459 - Centro - 

Centro Executivo Paraná - 6º andar salas 63/64 

CEP 85801-000 - CASCAVEL/PR 

14 |  FCDL PERNAMBUCO | Eduardo Melo Catão (presidente)  
- (81) 3423-3699 | R. do Riachuelo, 105, 4º andar, Sl 401, Boa 

Vista - CEP 50050-913 - RECIFE/PE

15 |  FCDL PIAUÍ | Domingos Sávio de Almeida Normando  
(presidente) - (86) 3221-6969 | Rua Desembargador  

Freitas, 977, Centro - CEP 64000-240 

TERESINA/PI

16 |  FCDL RIO DE JANEIRO | Marcelo Mérida (presidente)  
(21) 2516-5050 | Rua do Acre, 83, Salas 301/303, Centro 

CEP 20081-000 - RIO DE JANEIRO/RJ

17 |  FCDL RIO G. DO NORTE | Afrânio Ferrreira de Miranda 
Filho (presidente) - (84) 4009-0000 | Rua Cear· - Mirim, 

322, Tirol - CEP 59020-240 - NATAL/RN

18 |  FCDL RIO GRANDE DO SUL | Vitor Augusto Koch  
(presidente) - (51) 3213-1777 | RS Rua Dr. Flores, 240, 2º 

Andar, Conj. 21 - CEP 90020-120   

PORTO ALEGRE/RS

19 |  FCDL RONDÔNIA | Darci Agostinho Cerutti (presidente)  
- (69) 3227-0166 | Av. Carlos Gomes, 1490 - CEP 76801-109 - 

PORTO VELHO/RO

20 |  FCDL SANTA CATARINA | Ivan Roberto Tauffer 
(presidente) - (48) 3251-5100 | R. Almirante  

Alvim, 528, Centro - CEP 88015-380  

FLORIANÓPOLIS/SC

21 |  FCDL SÃO PAULO | Maurício Stainoff (presidente)   
(11) 2678-3772 | Avenida Paulista, 807 conj. 419 Cerqueira 

Cesár - CEP 01311-100 SÃO PAULO/SP

22 |  FCDL SERGIPE | Edivaldo Francisco da Cunha (presidente)  
(79) 3212-7729 | Rua Santa Luzia, 571, São José  

CEP 49015-190 - ARACAJU/SE

23 |  FCDL TOCANTINS | Antônio Davi Goveia (presidente)  
(63) 3213-3845 | Av. Jk Quadra, 110, lote 05, sala C, Plano 

Diretor Sul - CEP 77020-124 - PALMAS/TO

24 |  CDL BOA VISTA | Edson Freitas Bezerra (presidente)  
(95) 3624-1050 | Av. Major Williams, 1863, Centro 

CEP 69301-110 - BOA VISTA/RR

25 |  CDL DISTRITO FEDERAL | José Carlos Magalhães Pinto  
(presidente) - (61) 3218-1500 | SIA Trecho 17, Via I A 04 Lote 

815, Guará - CEP 71200-260 - BRASÍLIA/DF

26 |  CDL MACAPÁ | Adiomar Roberto Veronese (presidente)  
(96) 98801-1102 | Rua Tiradentes, 468, Centro -  

CEP 68906-098 - MACAPÁ/AP

27 |  CDL RIO BRANCO | Istanrley Gadelha da Rocha - 
presidente Av. Ceará, 2351, Dom Giocondo   

CEP 69900-303 - RIO BRANCO/AC

Sistema CNDL

CDLFCDLCNDL Jovem
CDL
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AS NOVAS SOLUÇÕES DE CADASTRO 
POSITIVO DO SPC BRASIL IRÃO 
AJUDAR EMPRESÁRIOS A VENDER 
COM MAIS SEGURANÇA

O 
procedimento já é bem conhecido há muito tempo pelos empresários e consumidores: se alguém de-

seja comprar parcelado em uma loja, mas está com restrição no nome, a venda é negada.

Com a chegada do Cadastro Positivo, pela primeira vez surgiu a possibilidade de que esse cenário 

mude, pois, diferentemente de antes, não apenas o que uma pessoa deixou de pagar será exibido nas análises 

de crédito e, sim, todo seu histórico de pagamento. 

Esse volume de informações promete uma segurança maior nas vendas e o Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC Brasil) criou novas soluções de Cadastro Positivo para embarcar nesse novo momento do mercado de 

crédito do país e facilitar o dia a dia de quem analisa crédito.

Os produtos permitem desde saber se o cliente paga as contas em 
dia até analisar uma pontuação que indica sua probabilidade de 
inadimplência.

Um dos novos produtos é o Score +Positivo. Com 

ele, é possível descobrir por meio de uma nota que 

vai de 1 a 1000 a probabilidade de um consumidor 

pagar por uma compra e diminuir os riscos de não 

receber por ela.

A pontuação é formada com base na combina-

ção entre as informações de Cadastro Positivo e de 

Inadimplência.

Já com o Índice de Comportamento de Gastos, 

o empresário pode descobrir a média de gastos do 

consumidor e seu comprometimento em emprésti-

mos, financiamentos e cartões de crédito.

Também é possível as empresas verificarem se o 

consumidor paga em dia com o Índice de Pontualida-

de de Pagamento e, assim, terem uma certeza maior 

de que receberão pelas vendas no prazo correto.

Dá para saber até mesmo se um potencial cliente 

está buscando crédito em concorrentes com o Índi-

ce de Consultas por Segmento, pois o produto pos-

sibilita ver em quais segmentos ele buscou crédito e 

quais o consultaram nos últimos 12 meses.

SPC BRASIL

É importante citar que, para ter acesso a todos 

esses recursos, é necessário que as informações do 

consumidor estejam completas no Cadastro Positivo. 

Com a solução Movimentação no Cadastro Positivo, o 

analista de crédito consegue enxergar os períodos em 

que cliente esteve ativo e inativo no banco de dados.

O acesso a essas soluções pode ser feito a partir 

da associação ao sistema CNDL, por meio de algu-

ma entidade, como Câmaras de Dirigentes Lojistas 

(CDLs) ou demais representações locais. Para asso-

ciar-se, basta acessar o site do SPC Brasil: www.sp-

cbrasil.org.br/associados/seja-um-associado.  



PARA VENDER
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O SPC Brasil, o maior banco de 
dados da América Latina, combinou 
os dados de inadimplência com as 
informações de pagamentos dos 
consumidores para entregar novas 
soluções de Cadastro Positivo.

Acesse nosso site para saber mais e contrate os novos 
produtos para potencializar sua análise de crédito!
www.spcbrasil.org.br/cadastropositivo/empresas
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