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AGORA, O BURACO É MAIS EMBAIXO

N
ovembro chegou. O mês, 

que é a antessala do Na-

tal, costuma ser o mo-

mento de preparação para a data 

mais aguardada do calendário lo-

jista. É hora de conferir o estoque, 

fazer pedidos, selecionar o time e 

ajustar todos os detalhes que vão 

garantir boas vendas ao varejista.

O problema é que, muitas ve-

zes, no meio do corre-corre, não 

prestamos atenção na peça mais 

importante de todo o processo de 

venda: o consumidor. Fosse em 

outros tempos, um lapso desses 

conferiria não mais que pequenas 

perdas no caixa. Hoje, no entanto, 

o buraco é mais embaixo.

É disso que trata nossa matéria 

de capa desta edição da Varejo s.a. 

A tecnologia, os modelos digitais 

de compra e as infinitas possibilida-

des de realizá-la conferem ao clien-

te um poder inédito. Um exemplo é 

o hábito decisivo de pesquisar pre-

ços e produtos em ambiente on-line 

antes de efetivar a compra na loja 

física. A prática já é feita por quatro 

em cada dez consumidores.    

Isso sem falar na “experiência 

de compra”, o trajeto que o com-

CARTA AO LEITOR

Humberto Viana
Editor

prador percorre, tanto no plano 

físico quanto no virtual, antes de 

fazer sua aquisição. Ou o lojista 

lhe rende uma jornada facilitado-

ra, prazerosa e cheia de significa-

do, ou nem a melhor e mais barata 

das mercadorias será adquirida.

A reportagem tem por base 

uma pesquisa encomendada pela 

Confederação Nacional de Diri-

gentes Lojistas (CNDL), Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 

Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-

cro e Pequenas Empresas (Sebrae) 

e traz dicas urgentes para quem 

ainda não entende a revolução que 

está em curso no mundo do varejo.

Outro destaque é a cobertura 

do Encontro de Comunicadores, 

reunião de gestores do Sistema 

CNDL que levou 40 profissionais 

para Brasília. A reunião serviu para 

capacitar jornalistas e traçar os 

novos passos na gestão de comu-

nicação do sistema.

No compasso das comemo-

rações dos 60 anos da CNDL, 

abrimos espaço para uma bela re-

portagem produzida por Natália 

Persi, jornalista da Câmara de Diri-

gentes Lojistas (CDL) de Patos de 

Minas, que traz a história de Auzô-

nea Rosa Vieira, a primeira mulher 

a presidir uma CDL em Minas Ge-

rais. Pioneira, competente e ainda 

atuante do alto dos seus 90 anos, 

Auzônea pode ser exemplo para 

milhares de empresárias e dirigen-

tes lojistas do Brasil.

Finalmente, na seção Brasília 

40 Graus, trazemos uma entre-

vista com o deputado Edio Lopes 

(PR-RR), relator do Projeto de Lei 

(PL) nº 7.316/2002, que trata do 

uso de assinaturas eletrônicas e 

prestação de serviços de certifi-

cação, em tramitação na Câmara 

dos Deputados. O projeto é tido 

pelo governo federal e pelos se-

tores de tecnologia da informação 

como um dos projetos de maior 

importância para o país.

Com a aprovação do PL, será 

possível atualizar a forma de fazer 

certificações de contratos on-line 

no Brasil, um grande passo para 

preparar o país para as diversas tec-

nologias que já estão se instalando 

no dia a dia do cidadão comum.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

D
iscussões sobre a revolução digital e as transformações que as 

novas tecnologias impõem às empresas fazem parte do dia a 

dia de todos os setores. Esse novo processo está mudando não 

somente nossa vida; os antigos modelos de gestão não cabem mais 

para este novo mundo nem nesta nova era em que vivemos.

A revolução digital proporcionou novas formas de comporta-

mento e consumo. A disseminação da tecnologia permite in-

terações que vão se tornando cada vez mais complexas 

para o varejista e cabe a nós, empresários, entender 

esse novo consumidor exigente e conectado. 

O consumidor procura marcas que demons-

tram coerência entre aquilo que propagam 

e o que são na prática. O usuário final hoje 

tem o poder de opinar, interagir e, princi-

palmente, indicar (ou não) a seus ami-

gos uma empresa com um bom serviço 

ou produto por meio de avaliações ou 

mesmo compartilhar sua experiência 

positiva (ou negativa) com a marca.

Diante desse cenário, surge um 

novo modelo de consumo, com o di-

gital e o real misturados. Um estudo 

encomendado pela Confederação Na-

cional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 

pelo Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC Brasil) e pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empre-

sas (Sebrae) revelou que quatro em 

cada dez consumidores já adotam o 

hábito de pesquisar os produtos no 

ambiente on-line para efetivar a com-

pra em uma loja física.

É frequente nas lojas de vinhos, 

por exemplo, ver pessoas com uma 

garrafa em uma mão e o celular na ou-

tra consultando informações sobre o 

produto. Além disso, o recurso digital 

A ERA DOS CLIENTES
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permite ao comprador buscar dados importantes que influenciam 

o ato da compra, como, por exemplo, os critérios de produção e 

distribuição sustentáveis, cada vez mais prioritários a todas as em-

presas e setores.

O novo cliente é exigente, busca não somente informações so-

bre um produto, mas também o histórico da empresa, informações 

de outros clientes e experiências. Ele quer um atendimento perso-

nalizado e uma interação com o vendedor que vá além da experi-

ência de compra.

Com isso em mente, as empresas precisam criar estratégias de 

negócio para o mundo digital e apostar em uma nova cultura de 

atendimento, com novos treinamentos para os funcionários e estra-

tégias unificadas de on e off-line.  

Em um país onde 99% das empresas são micro e pequenas, tor-

na-se primordial que o empresário se adapte o quanto antes ao 

novo cenário que se impõe. A ele cabe oferecer uma experiência 

de compra compatível com os anseios do seu cliente. A revolução 

digital já começou e a satisfação do consumidor é a prova de fogo 

para o varejista.  

 

 

Abraço,
José César da Costa 
Presidente da CNDL 
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FATOS E DADOS 

A Amazon vai passar a oferecer vozes de celebridades para represen-

tar sua assistente virtual, a Alexa, como forma de atrair mais usuários 

para o serviço. Na estreia da ferramenta, a empresa escolheu o ator 

Samuel L. Jackson. De acordo com a gigante do varejo, o serviço cus-

tará US$ 0,99 para assinaturas feitas em 2019. A partir do ano que 

vem, quando vozes de mais celebridades estarão disponíveis, o valor 

deverá aumentar para US$ 4,99.

Em pesquisa realizada pela consultoria de 

marketing DOM Strategy Partners, a rede de 

fast food Burger King foi considerada a varejis-

ta na categoria de serviços com a melhor repu-

tação entre as que operam no Brasil. A marca 

conquistou 7,51 pontos e foi classificada como 

“forte” na mensuração de valores adotada. O 

McDonald’s e o Outback, com 7,37 e 7,33 pon-

tos, apareceram em segundo e terceiro lugares, 

respectivamente.

Com faturamento superior a R$ 2,576 bilhões, a 

Farmarcas comemora o crescimento de 48% nos 

últimos 12 meses até agosto deste ano, em com-

paração com o mesmo período do ano passado. 

A meta é chegar a R$ 3 bilhões até o fim do ano 

e ser a quarta maior rede do país. Fundada em 

agosto de 2012, a empresa administra 11 redes e 

conta com mais 1.040 lojas. A meta é chegar ao 

fim do ano com 1.200 pontos de venda espalha-

dos pelo país.

A comercialização de vinhos produzidos a partir de uvas 

orgânicas cresceu cerca de 20,0% nos últimos cinco 

anos e já representa 2,8% do mercado mundial. No Bra-

sil, esse avanço foi de incríveis 60,0% nos últimos dois 

anos, conforme dados do Instituto Brasileiro do Vinho. A 

safra do produto no Rio Grande do Sul chegou a 42,9 mil 

litros, uma fatia ainda pequena frente aos 300 milhões 

de litros de vinho convencional esperados para 2019.

VOZ PARA CHAMAR DE SUA 

X-REPUTAÇÃO

VINHOS ORGÂNICOS
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O estudo e-Commerce On, divulgado pela Kantar, apontou que ho-

mens fazem mais compras em supermercados on-line do que mu-

lheres. A pesquisa, realizada em 14 países, analisou mais de cem mil 

compras e o comportamento de 27 mil consumidores no ambien-

te on-line. Entre os clientes, 47% dos homens realizam compras via 

e-commerce – o número registrado pelas mulheres foi de 39%.

O Carrefour já iniciou sua nova plataforma de conteúdo, “Saudá-

vel para Todos”, na qual são ensinadas receitas rápidas e práticas 

que custem até R$ 10 para serem feitas. A iniciativa, que integra 

o movimento Act For Food, é comandada pelo chef Raul Lemos, 

vice-campeão da segunda temporada do Masterchef Brasil, e 

conta com cinco episódios em sua primeira edição.

O programa apresenta receitas de salgados, doces e opções ve-

getarianas, todas preparadas com ingredientes saudáveis. Ide-

alizada pela agência Publicis e com conteúdo produzido pela 

Tastemade, a ação estará disponível até o dia 31 de dezembro no 

site carrefour.com.br/saudavelparatodos.

Estudo encomendado pela First Data avaliou as 

tendências de bens e serviços digitais em 15 países. Os 

serviços sob demanda, como corridas compartilhadas 

e entrega de refeições, são as categorias que mais 

crescem. O Brasil liderou entre os países no número 

médio de vezes que os consumidores utilizaram 

serviços de entrega de restaurante (10,20%), enquanto 

a Malásia ficou em sexto (8,26%) e a América do Norte 

chegou em décimo lugar (4,73%). 

HOMENS NO 
SUPERMERCADO... ON-LINE

CYBER E SAUDÁVEL

FOMINHA
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VAREJO EM NÚMEROS | ANDREA GIARDINO

BOAS PERSPECTIVAS  
PARA O FIM DE ANO NO VAREJO 

F
altam dois meses para as comemorações de fim de ano e o varejo já vem se 

preparando para um dos melhores períodos, que promete aquecer o setor 

com a contratação de novos profissionais. Uma pesquisa realizada em 

todas as regiões do país pela Confederação Nacional de Dirigentes Lo-

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

estimou que aproximadamente 103 mil vagas serão abertas 

até dezembro – um aumento de 43,8 mil postos de tra-

balho em relação ao previsto no ano passado. 

O quadro positivo de contratação para este ano 

reflete a expectativa do varejo de que as vendas se-

jam melhores em relação a 2018. Dados do levantamento 

mostram que seis em cada dez empresários (58,0%) apostam 

que os resultados de 2019 devem superar os do 

ano passado — um aumento de 17 pontos per-

centuais ante 2018. A expectativa é de um cres-

cimento médio de 16,7% nas vendas neste fim 

de ano – em 2018, esse número era de 7,9%.

Metade dos empresários 
entrevistados pretende contratar 
mais neste ano

58% apostam 
que resultados 
de 2019 devem 
superar os do 
ano passado
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CONTRATAÇÕES EM ALTA
Em meio a um cenário mais otimista, foi observado um leve recuo de 72% para 69% no percentual de em-

presários que não têm a intenção de fazer contratações neste fim de ano, incluindo temporários, informais, 

efetivos ou terceirizados. Por outro lado, houve um aumento de 17% para 23% no percentual dos que con-

trataram ou devem contratar ao menos um novo colaborador. A principal justificativa para os reforços no 

quadro de funcionários é atender ao aumento da demanda nesse período do ano, com 88% das menções. 

A pesquisa também revelou que a maior parte (48%) dos empresários consultados deve contratar mais 

neste ano. A boa notícia é que 40% têm a intenção de efetivar os temporários.

PERFIL DAS VAGAS

PROFISSIONAL COBIÇADO

dos lojistas 
pretendem empregar 

temporários

devem abrir vagas 
informais

planejam oferecer 
postos com carteira 

assinada

esperam contratar 
terceiros

52% 49% 45% 28% 

Experiência  
na área.

Idade 
média de 
28 anos.

Remuneração: média de 1,6 salário-mínimo 
ou aproximadamente R$ 1.597.

Funções mais 
procuradas: 

ajudante, vendedor, 
balconista ou 

atendente de loja, 
motorista, caixa e 

estoquista. 

Escolaridade: 
ensino 
médio.
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MOVIMENTO VAREJO | LIDIETH SANCHEZ

MENSAGEM DE 
NATAL

O 
Natal é uma potência para o comércio, uma 

data que estimula o consumo como nenhuma 

outra e que tem o poder de movimentar não 

somente o varejo, mas também a indústria, os serviços, 

o turismo e a hotelaria. Não por acaso, lojistas e empre-

sários se preparam com muita antecedência para aten-

der e atrair seus clientes. No que diz respeito às ações 

de marketing digital, por exemplo, a hora é agora!

Nessa seara, as opções são muitas. WhatsApp, 

Instagram, Facebook, LinkedIn, todos, juntos ou se-

parados, são importantes no trabalho de convenci-

mento do consumidor. Mas existe um veterano de 

muitos Natais que continua com características van-

O e-mail marketing continua 
sendo uma ótima opção para a 
ampliação das vendas

tajosas para o comerciante. Trata-se do bom e velho 

e-mail marketing, um dos recursos mais rentáveis 

entre as ferramentas de ampliação de vendas.

Para começar, o e-mail marketing tem um dos me-

lhores custos-benefícios em relação aos outros meios. 

Os indicadores de ROI, sigla em inglês para retorno do 

investimento, mostram que as mensagens por e-mail 

são superiores a qualquer outro meio; isso porque ele 

tem uma abordagem que se assemelha ao famoso e 

eficiente “vender de porta em porta”. É, essencialmen-

te, uma forma ativa de marketing e funciona como ex-

celente opção para falar com a base compradora.

Outro ponto importante é que o e-mail está à 

mão de todo mundo que está inserido no meio di-

gital. De acordo com o Relatório 2018-2022 do Ra-

dicati Group, até o fim de 2022, serão 4,3 bilhões de 

pessoas com contas de e-mail válidas. Isso se dá por-

que o acesso à ferramenta é um recurso embarcado 

na forma de aplicativo em praticamente todos os  

smartphones e tablets do mundo. 

Além de ser mais barato e presente, o recurso 

continua sendo uma das melhores maneiras de se 

T José Ramos, jornalista 
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comunicar com a audiência na internet e uma for-

ma criativa de apresentar sua empresa ou produto 

a clientes e lojistas. “A ideia do e-mail marketing é 

levar mais conteúdo e promoções exclusivas para os 

clientes”, explica Dayane Vianna, gerente de Rela-

cionamento e Estratégia da All iN. “Trata-se de uma 

comunicação que tem grande poder de fidelização 

entre marca e cliente”, afirma.

Segundo Dayane, o e-mail marketing é muito im-

portante para as empresas pela sua eficiência. Em sua 

experiência, ela registra casos em que o e-mail marke-

ting gera até 30% do faturamento de um e-commerce 

de moda e 15% em e-commerce de outras categorias. 

“Isso acontece porque o cliente permite que a empresa 

entre em contato e, a partir daí, é possível ter todo o 

histórico comportamental dele para segmentar a base 

e impactar esses clientes da maneira correta”, destaca.

Com uma boa base de dados, é possível customi-

zar mensagens e enviá-las apenas para uma parte da 

base de assinantes. Esse nível de personalização é 

apreciado pelos clientes, que se aborrecem quando 

recebem mensagens que não têm nada a ver com 

seus interesses.

Um exemplo é o jornalista José Ramos, que abre 

mensagens de e-mail marketing com frequência e 

diz que não resiste a anúncios de produtos para mar-

cenaria. “Na semana passada, recebi propaganda de 

um pequeno serrote japonês. Já estou aguardando a 

entrega”, diz. 

Ele é um dos que se dizem mais influenciados pelo 

e-mail marketing que outros canais. “Esse material 

costuma me trazer novidades mais detalhadas de 

produtos de empresas com as quais já tratei”, revela.

Ramos se refere ao formato da mensagem. Por ter 

uma área de maior visualização, é possível apresentar 

mais detalhes do produto. O impacto pode ser realça-

do quando os usuários estão navegando em compu-

tadores e notebooks, que possuem telas maiores. 

O e-mail marketing é um canal de comuni-

cação real entre a marca e o cliente. Por meio 

dessa estratégia, é possível:

- Engajar, nutrir e educar clientes.

- Promover conteúdo.

- Vender produtos.

- Desenvolver relacionamentos.

T Dayane Vianna, gerente de Relacionamento e Estratégia 
da All iN, em São Paulo
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PERNAMBUCO RECEBE 
PP 4.0 E DEBATE 
PROTAGONISMO 
EMPRESARIAL, ÉTICA 
E ASSOCIATIVISMO 

A 
Ilha de Itamaracá foi palco, no dia 28 de agosto, de mais um 

encontro do Políticas Públicas 4.0 (PP 4.0) no estado de Per-

nambuco. Cerca de 200 pessoas, entre lideranças do Sistema 

CNDL, empresários e representantes políticos das esferas municipal, es-

tadual e federal, se reuniram para debater o setor varejista.

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de 

Pernambuco (FCDL-PE), Eduardo Melo Catão, conduziu a abertura do 

evento, que fez parte da programação da 26ª Convenção do Comércio 

Lojista de Pernambuco, promovida pela entidade. 

“A união das CDLs [Câmaras de Dirigentes Lojistas] de todo o país 

possibilita a força da mudança. Cabe a nós conduzir e utilizar esse po-

der em prol do crescimento desse setor tão importante para a econo-

mia do país”, afirmou. 

O presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL), José César da Costa, destacou a importância do projeto PP 

4.0 para o fortalecimento do setor varejista no país: “A mobilização do 

Sistema CNDL é fundamental para o fortalecimento das pautas do setor 

junto ao poder público. Atuamos diretamente no Congresso Nacional 

T A especialista em cooperação empresarial, Adriana Loch, fala para os lojistas
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em busca das nossas pautas pelo 

crescimento econômico do país, 

mas é importante essa atuação 

também das CDLs nos estados e 

nos municípios. O PP 4.0 possibi-

lita essa mobilização e capacita-

ção das nossas lideranças para o 

desenvolvimento sustentável de 

negócios e empresas, estimulan-

do os líderes a aplicar e propagar 

tais conceitos dentro de suas es-

feras de influência”.

O encontro foi conduzido por 

Adriana Loch, especialista em 

cooperação empresarial, que de-

talhou os aspectos do associati-

vismo, da colaboração e da mobi-

lização empresarial e falou sobre 

os níveis de competitividade em-

presarial e comportamentos de 

cooperação.

“Precisamos estar prepara-

dos para a atuação ser efetiva, 

saber os fatores que vão influen-

ciar uma votação ou um projeto, 

como, por exemplo, custo finan-

ceiro, tempo de execução, envol-

vimento político, integração com 

outras entidades, motivação dos 

associados e perspectivas de ga-

nhos. Todas essas informações 

fortalecem a atuação”, pontuou. 

Durante a palestra, os partici-

pantes foram convidados a com-

partilhar suas experiências de 

ações locais. “Dessa forma, pode-

mos debater juntos os sucessos 

e onde os erros foram cometi-

dos. A CDL pode participar com 

o poder público local das ações 

de segurança e infraestrutura, por 

exemplo, fundamentais para o de-

senvolvimento do setor varejista. 

O dirigente entende o seu prota-

gonismo e passa a ser um agente 

ativo”, completou Adriana. 

DESENVOLVENDO VAREJO  | MARINA BARBOSA
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JUAZEIRO DO NORTE 
DEBATE O PAPEL 
DO EMPRESÁRIO 
NO AMBIENTE DE 
NEGÓCIOS

A 
importância da mobilização dos empresários varejistas, de for-

ma a estimular uma discussão sobre a necessidade de maior 

protagonismo nas decisões que afetam o setor de comércio e 

serviços, foi o tema central da palestra do Políticas Públicas 4.0 (PP 4.0) 

em Juazeiro do Norte. 

Realizada no dia 18 de outubro, a atividade foi coordenada pelo con-

sultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), Nilmar Paul, que falou sobre questões relevantes como asso-

ciativismo e compliance nos negócios. 

“Temos que trazer a classe política para os nossos debates. A articu-

lação das lideranças do setor junto ao poder público é fundamental para 

o desenvolvimento das pautas de interesse do empresário de comércio 

e serviços. Descobrir os atores principais envolvidos nos processos e 

montar estratégias e as perspectivas de ganho são ações articuladas 

fundamentais nesse processo”, acrescentou. 

T O consultor Nilmar Paul, o presidente da CNDL, José César da Costa, e o presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior

F
o

to
: M

ar
in

a 
B

ar
b

o
sa

Paul destacou a importância do 

protagonismo do empresário e sua 

responsabilidade na mobilização 

em prol do setor varejista: “É funda-

mental o protagonismo do empre-

sário, ele precisa trazer para si essa 

responsabilidade. Precisa identifi-

car os tipos de causa a ser defen-

didos no dia a dia, desde uma lei 

de trânsito que possa afetar a sua 

cidade, de mobilidade urbana, cre-

ches, universidades, seja o que for. 

Existem vários ambientes em que 

você pode mobilizar uma causa. 

Depois disso, é preciso endereçar 

essa causa a alguém e, principal-

mente, resiliência e força de vonta-

de para modificar esse ambiente”.  

Cerca de 80 pessoas participa-

ram do encontro, que aconteceu 

no dia da abertura da 29ª Conven-

ção Estadual do Comércio Lojista 

do Ceará, maior evento promovi-

do pela Federação das Câmaras 

de Dirigentes Lojistas do Ceará  

(FCDL-CE) e que levou para Juazei-

ro do Norte mais de 1.500 pessoas. 

O presidente da Confedera-

ção Nacional de Dirigentes Lojis-

tas (CNDL), José César da Costa, 

abriu a atividade falando sobre o 

propósito do PP 4.0 de contribuir 

para o desenvolvimento varejista 

do estado. 

“Trazemos com o PP 4.0 a 

pauta do empoderamento do 

setor, fundamental para cobrar-

mos dos agentes políticos ações 

que possam beneficiar o vare-

jo. O protagonismo do setor de 

comércio e serviços nos permite 

participar de perto das decisões 

dos agentes políticos. Cabe a nós, 

como lideranças, buscar esse re-

lacionamento em benefício desse 

desenvolvimento”, defendeu. 

DESENVOLVENDO VAREJO  | MARINA BARBOSA
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Cada vez mais, as empresas compreendem a importância da in-

ternet como ferramenta para alavancar suas vendas. Uma pesquisa 

feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) em 2018 mostrou que 72% dos donos de pequenos negó-

cios já utilizam a internet para se relacionar com seus clientes. Em se 

tratando de sites, o número mais que dobrou desde 2015, quando a 

instituição realizou levantamento semelhante.

Mas a criação de uma página na internet exige cuida-

dos, a começar pela sua apresen-

tação, pois ela define a própria 

identidade da empresa. Além 

disso, a ferramenta tem que 

ser de fácil manuseio para que 

o público-alvo tenha um aces-

so mais rápido e sem perda de 

tempo. É fundamental, ainda, 

oferecer informações precisas 

sobre os serviços ou produtos 

ofertados.

Se a intenção é criar uma 

loja virtual, é preciso saber 

qual tipo de tecnologia é mais 

adequado às necessidades, ca-

pacidades e exigências do negócio. Co-

nheça cinco dicas que podem ajudar a 

montar o seu site:

CINCO DICAS PARA CRIAR UMA 
PÁGINA PARA O SEU NEGÓCIO 
NA INTERNET
Orientações do Sebrae mostram que é preciso 
escolher cores sóbrias, aliviar o peso do site e 
dar prioridade à criação da marca

DICAS DO TAG | HUMBERTO VIANA
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DICAS DO TAG | HUMBERTO VIANA

1. Pense como seu cliente
Planeje o site de forma que auxilie seu cliente a tomar a decisão de adquirir seu produto ou 

serviço. Vale testar o protótipo antes de colocar no ar e analisar o que seus concorrentes estão 

fazendo, para que possa se diferenciar.

 

2. Produza conteúdo relevante
Um bom conteúdo é capaz de atrair visitantes, uma vez que a qualidade pode garantir uma 

boa posição no resultado de buscas do Google. Considere produzir textos, fotos e vídeos rele-

vantes. Parte dessa produção pode ser usada nas redes sociais e e-mail marketing.

3. Ofereça serviços
Você pode adicionar uma ampla gama de serviços que façam a diferença para seu clien-

te, como agendamento em restaurantes, bares ou salões de beleza; calendário de even-

tos; enquetes para saber qual produto deve entrar 

em promoção; loja virtual com o catálogo 

de produtos; e até um fórum que ajude a 

resolver dúvidas.

4. Facilite o contato
Ter um formulário de contato é o ponto de 

partida para qualquer site, mas você pode ir 

além deixando o link para que seu cliente fale com 

você diretamente pelo WhatsApp Business. Também 

divulgue as redes sociais em que seu negócio tem 

presença para que os clientes possam acessar.

5. Monitore
Abuse das ferramentas gratuitas que ajudam a enten-

der o comportamento do usuário do seu site: de onde é, 

como chegou até você, o que acessa, quanto tempo usa, quais 

problemas enfrenta e aonde vai. Essas são algumas questões que po-

dem ser respondidas usando ferramentas como Google Analytics, Mou-

seflow e Hotjar. 
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CERTFORUM DISCUTE 
BRASIL DIGITAL COM FOCO 
NO CIDADÃO

O 
futuro da certificação digital nos padrões da Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e sua importância 

para a segurança da digitalização e da desburocratização do 

país foram discutidos no 17º Certforum, que aconteceu em Brasília, 

no fim de setembro.

O evento, que contou com a participação do ministro-chefe da 

Casa Civil, Onyx Lorenzoni, reuniu autoridades, especialistas da área 

de certificação digital e representantes das empresas certificadoras.

Em sua fala, o ministro citou o pujante mercado de certificação 

digital, que emite cerca de 500 mil certificados digitais no padrão 

ICP-Brasil por mês, uma média de crescimento de 30% em relação 

ao ano passado.

Os números, no entanto, ainda não representam o real potencial 

da ICP-Brasil para o pleno desenvolvimento digital do país. De acordo 

com o diretor presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Infor-

mação (ITI), Marcelo Buz, pelo menos os 80 milhões de cidadãos eco-
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T O ministro Onyx Lorenzoni discursa na abertura do Certforum 

BRASÍLIA 40 GRAUS | HUMBERTO VIANA

nomicamente ativos deveriam 

ter em mãos um certificado 

digital até o fim deste governo.

LGPD
O encontro tratou de te-

mas como os casos de vaza-

mento de dados pessoais e 

as formas de proteger essas 

informações, assunto que ga-

nhou grande relevância após a 

promulgação da Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD).

No painel jurídico do even-

to, o certificado digital ICP-

-Brasil foi apresentado como 

uma ferramenta facilitadora 

no âmbito da LGPD, sendo a 

única tecnologia que assegura 

a assinatura digital com pre-

sunção de validade jurídica.

De acordo com a LGPD, a 

coleta de dados do cidadão 

deve ser justificada pelas em-

presas com a finalidade espe-

cífica do seu uso, não poden-

do as informações servir para 

a discriminação da pessoa de 

nenhuma forma. A lei ainda 

apresenta princípios de livre 

acesso e transparência no 

uso dos dados e permite res-

ponsabilizar as empresas por 

quaisquer acessos indevidos à 

base de dados e tratamentos 

indevidos ou ilícitos.

“A ICP-Brasil já está ade-

rente à maioria dos princí-

pios estabelecidos pela lei. 

Os processos que ainda não 

estão totalmente encaminha-

dos podem ser revistos para o 

seu pleno atendimento”, disse 

a advogada especialista em 

LGPD, Vivian Moraes. 
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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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HORA DE 
ATUALIZAR O 

SISTEMA 

A 
certificação digital 

no Brasil foi criada 

pela Medida Provisó-

ria (MP) nº 2.002-2/2001 para 

garantir a autenticidade, inte-

gridade e validade jurídica de 

documentos em forma eletrô-

nica. No entanto, desde que 

foi aprovada, a norma nunca 

passou por uma atualização.

O deputado Edio Lopes 

(PR-RR) é relator do Projeto 

de Lei (PL) nº 7.316/2002, que 

busca trazer nova regulação 

ao tema. A revista Varejo s.a. 

conversou com o parlamentar 

para entender o teor do proje-

to. Confira!

Como está o Brasil no campo da certificação digital?
O Brasil possui uma Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP), que 

é considerada uma das mais seguras e confiáveis do mundo. No en-
tanto, ela está um pouco atrasada em relação aos aspectos técnicos.

Qual é a importância de discutir a certificação digital neste 
momento?

A certificação digital torna as relações nos setores públicos e pri-
vados mais céleres, confiáveis e baratas. O governo caminha nesse 
sentido e este é o momento certo para fomentar a desburocratiza-
ção e agilizar os processos.

Qual novidade o PL nº 7.316/2002 traz para o atual cenário 
de certificação digital?

A legislação brasileira de assinatura eletrônica precisa se adequar 
a termos como internet das coisas, inteligência artificial, blockchain 
e até computação quântica, que estarão cada vez mais presentes no 
nosso mundo. Esse é o principal sentido do PL.

Outro aspecto é o ajuste da nossa legislação à europeia, asiática e do 
Mercosul, o que vai facilitar tratados e transações de comércio exterior.

Qual será o impacto do PL para o cidadão comum?
A segurança de dados, a desburocratização e a digitalização dos 

serviços públicos e privados. O cidadão não perderá mais tempo 
com serviços físicos do balcão.

Como o PL trata da questão da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD)?

A lei que iremos propor será a única totalmente adequada ao texto 
atual da LGPD. Ela entrega ao cidadão o controle exclusivo dos seus 
dados. Isso vem do próprio uso da tecnologia de certificação. Só o ti-
tular de um certificado terá o controle exclusivo do seu dispositivo. 
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O resultado do PIB muda as projeções de  crescimento  
para 2019?

Os resultados vieram acima das expectativas de mercado. Com 
isso, espera-se crescimento do PIB em torno de 0,85% em 2019, 
pouco acima dos 0,81% projetados para o período.

Alguns analistas revisam o crescimento de 2020 para 
baixo. Qual é a projeção da Secretaria de Política 
Econômica?

Discordamos. A estimativa da secretaria para o PIB de 2020 
consta na grade de parâmetros do orçamento de julho de 2019, que 
aponta um crescimento de 2,2%.

O que a secretaria pretende fazer para aumentar a 
produtividade da economia?

O governo vem adotando várias medidas. Estamos reduzindo entra-
ves à atividade empresarial, avançando nas privatizações de empresas 
estatais e concessões de serviços de infraestrutura, conferindo maior 
abertura da economia à entrada de bens, serviços e capitais estrangei-
ros etc. Além disso, cabe ressaltar que, no âmbito do novo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o chamado “saque-aniversário” 
deverá produzir efeito semelhante ao de uma desoneração do fator 
trabalho, contribuindo para resolver um problema de má alocação de 
recursos na economia. Destacam-se também os esforços para a imple-
mentação do Acordo Mercosul-União Europeia, a abertura do mercado 
de gás e do mercado de aviação. Além disso, com o ajuste fiscal, procu-
ra-se recompor a capacidade de investimento do setor público.

E o que está sendo feito para aumentar a taxa de 
investimento do país?

Temos implementado medidas que promovem o ambiente fiscal 
e o avanço na produtividade da economia, o que melhora o ambien-
te de negócios e amplia a confiança dos agentes econômicos. O go-
verno tem buscado retomar o crescimento sustentado da economia 
brasileira por meio das propostas de reforma e medidas de política 
econômica que incentivem aumento dos investimentos, da produti-
vidade e do emprego.

Como avalia o impacto de uma eventual desaceleração da 
economia mundial sobre o Brasil?

Historicamente, em momentos de desaceleração mundial, o Bra-
sil enfrentou dificuldades em suas exportações. Assim, é possível 
que a desaceleração do crescimento mundial produza efeitos nega-
tivos no crescimento brasileiro. Por isso, as reformas econômicas se 
fazem ainda mais necessárias. 

2020 COM 
UM PIB DE 
VERDADE 

E
m agosto, o Instituto 

Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE) 

divulgou o resultado do Pro-

duto Interno Bruto (PIB) do 

segundo trimestre de 2019. 

Os números indicaram uma 

variação positiva de 0,4%. Na 

comparação com igual perío-

do de 2018, o indicador subiu 

1,0%. O resultado foi acima 

das expectativas do merca-

do e afastou o risco de uma 

recessão. Agora, o governo 

começa a pensar em 2020, 

para quando espera um cres-

cimento de 2,2%. A Varejo s.a. 

conversou com o secretário 

de Política Econômica, Adol-

fo Saschida, para saber como 

o governo pretende chegar a 

esse resultado.
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SEMINÁRIOS, REUNIÕES E 
HOMENAGENS

O 
mês de outubro foi movimentado em Brasília. As atividades da 

Confederação Nacional de Diretores Lojistas (CNDL) tiveram 

início já no dia 7, quando o presidente da entidade, José César 

da Costa, participou da reunião com o secretário especial da Previdên-

cia Social, Rogério Marinho, em que debateram com representantes do 

setor produtivo o impacto do trabalho aos domingos e feriados. No 

encontro, Costa apresentou dados da pesquisa Desafios do Varejo e 

números sobre a contratação de temporários para o fim do ano.

No dia seguinte, o presidente da CNDL assistiu ao seminário Ci-

dades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, exibido na Câmara dos 

Deputados. O membro do Conselho Fiscal da entidade e secretário 

de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro (CE), Mi-

chel Oliveira Araújo, participou do evento como integrante do painel 

“Uso de tecnologias inteligentes e sensitivas”.

No mesmo dia, Costa compôs a mesa de reunião da bancada 

do estado de Minas Gerais com o governador Romeu Zema. No en-

contro, parlamentares e secretários discutiram com Zema as ações 

dentro do Congresso Nacional para o desenvolvimento do estado.

O presidente da CNDL, acompanhado do diretor da entidade e 

presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Pa-

CNDL marcou presença em diversas 
atividades em Brasília no mês de outubro

BRASÍLIA 40 GRAUS | HUMBERTO VIANA

raná (FCDL-PR), Samoel Mattos, 

participou na manhã do dia 9, no 

plenário da Câmara dos Deputa-

dos, da sessão solene em home-

nagem às micro e pequenas em-

presas. A solenidade, requerida 

pelos deputados Darci de Matos 

e Vinicius Farah, contou com a 

presença de parlamentares, re-

presentantes do governo e lide-

ranças do setor empresarial de 

todo o país.

Estiveram presentes o pre-

sidente do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas (Sebrae), Carlos Melles, o 

ex-deputado federal Luiz Carlos 

Hauly, o diretor técnico do Se-

brae, Bruno Quick, o secretário 

especial de Produtividade, Em-

prego e Competitividade, Carlos 

Alexandre da Costa, o deputado 

Darci de Matos, que presidiu a 

sessão solene, o subsecretário de 

Estado de Desenvolvimento Re-

gional, Fernando Passalio, entre 

outras autoridades. 
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T O presidente da CNDL, José César da Costa, e o secretário especial da Previdência Social, Rogério Marinho 
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CÂMARA HOMENAGEIA 
MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS

U
ma sessão solene na Câmara dos Deputados homenageou 

o Dia da Micro e Pequena Empresa (MPE), que ocorreu no 

último dia 5 de outubro. O evento contou com a presença 

de várias autoridades e parlamentares, além de representantes do 

segmento, como o presidente da Confederação Nacional de Diri-

gentes Lojistas (CNDL), José César da Costa, o presidente do Ser-

viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 

Carlos Melles, e o secretário especial de Produtividade, Emprego e 

Competitividade, Carlos Alexandre da Costa.

O presidente da CNDL lembrou a importância do setor para 

o país e destacou o número de empregos que são gerados pelas 

MPEs. “De cada dez empregos, oito estão nas pequenas empresas. 

Só em 2018, as pequenas e médias empresas foram responsáveis 

pela criação de mais de 580 mil vagas, um aumento de 67% em re-

lação a 2017”, disse. “Essa homenagem é mais do que justa e mostra 

o comprometimento da Câmara com os pequenos e médios empre-

sários, verdadeiros motores da economia brasileira”, concluiu.

Em mensagem ao plenário, o presidente da Câmara dos Deputa-

dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ressaltou a responsabilidade do poder 

público na defesa dos pequenos negócios: “É preciso criar um am-

biente regulatório favorável ao empreendedorismo e essa tarefa está 

a cargo do poder público”.

Presidente da CNDL elogia iniciativa da Casa 
e lembra o peso das MPEs na economia

BRASÍLIA 40 GRAUS | HUMBERTO VIANA

Várias lideranças partidárias 

lembraram a importância dos 

empreendedores brasileiros. Para 

o senador Jorginho Mello, presi-

dente da Frente Parlamentar Mis-

ta das MPEs, nunca o Brasil teve 

tantas oportunidades como as 

que existem atualmente para os 

pequenos negócios. “São esses 

empreendedores que seguram 

o tranco e a nossa grande moti-

vação é, com o Sebrae, ajudar a 

destravar o país”, observou.

Ele também pediu mobilização 

para derrubar o veto presidencial 

ao Refis e para a aprovação do Pro-

jeto de Lei Complementar (PLP) nº 

420/2014, que, entre outras pro-

postas, cria a empresa simples de 

crédito, “para ver se a gente con-

segue ter mais brasileiros que em-

prestem dinheiro para reduzir um 

pouquinho o valor dos juros”.

Segundo o secretário espe-

cial de Produtividade, Emprego e 

Competitividade do Ministério da 

Economia, a prioridade do gover-

no para os pequenos negócios é 

apoiar a produtividade e desbu-

rocratizar os serviços destinados 

ao segmento. “É preciso dar-

mos oportunidades para o setor, 

como a oferta de crédito e um 

ambiente mais simples para os 

negócios”, ressaltou.

O presidente do Sebrae desta-

cou a importância do Congresso 

Nacional na aprovação, por una-

nimidade, de todos os projetos 

que beneficiaram as MPEs nos 

últimos anos: “Os deputados e 

senadores nunca faltaram com as 

MPEs e todas as propostas que 

por aqui passaram foram aprova-

das por unanimidade”. 
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T Lideranças políticas e empresariais na sessão solene na Câmara dos Deputados 
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COMO INOVAR NO 
VAREJO PET

O 
mercado pet no Brasil fechou 2018 com um faturamento de R$ 

20 bilhões, se consolidando como o segundo maior mercado do 

mundo. Neste ano, pela primeira vez, ultrapassamos o Reino Uni-

do e estamos abaixo apenas dos Estados Unidos, que detêm 50% desse 

mercado.

As grandes redes, muitas vezes com aporte de capital americano, 

vêm dominando esse nicho no país. Com grande volume de investimen-

to, lojas cada vez maiores, alto nível de organização e grande capacida-

de de estoque, também têm dominado as vendas pela internet.

Para que as pequenas e médias empresas não sucumbam frente às 

gigantes, é necessário que, como em qualquer outro setor, tenham um 

diferencial, um serviço novo, personalizado e com atendimento de ex-

celência que faça o cliente voltar à loja. É preciso que o empresário 

explore os pontos fortes do pequeno negócio, como, por exemplo, a 

proximidade com o cliente final e a intimidade com o consumidor. 

Ser pequeno não significa ser amador. Muitas vezes, o proprietário 

acaba sendo um “faz-tudo”, o que resulta em uma administração inefi-

ciente. Nesses casos, é preciso descentralizar os serviços contratando, 

na medida do possível, mais colaboradores para que haja maior atenção 

aos detalhes da gestão do negócio.

Além disso, as pequenas e médias empresas devem inovar cons-

tantemente, oferecendo serviços como assinaturas, planos de saúde, 

planos de benefícios, seguros, venda de produtos naturais, brinquedos 

inteligentes e outras tendências do mercado.

Se o empreendedor tem mais recursos, é fundamental buscar aper-

feiçoamento nas melhores práticas do mundo corporativo. Assim, os 

investimentos devem passar pela capacitação da equipe, adoção de 

tecnologia, parcerias que possam servir de vitrine para o seu negócio, 

sem falar da parte de comunicação, o que abrange um bom plano de 

mídia, desenvolvimento de conteúdo para a internet, incluindo as redes 

sociais, e um bom relacionamento com a imprensa.

Mas nada disso vai funcionar se o empresário não oferecer segu-

rança e atenção ao seu principal cliente: os pets. Um carinho especial 

e tratamento amoroso e respeitoso são os melhores caminhos para a 

fidelização do cliente.

Que o mercado continue crescendo, prosperando e nos trazendo 

sempre mudanças positivas num cenário econômico no qual possamos 

transformar dificuldades em criatividade. 

EMPREENDEDORISMO JOVEM

Nada 
funciona se 

o empresário 
não oferecer 

atenção ao 
seu principal 

cliente: os pets

Bruno Freitas 
Médico veterinário e 

empreendedor com MBA em 
Liderança, Inovação e Gestão 3.0 

pela PUCRS. Presidente da CDL 
Jovem de Volta Redonda (RJ).
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SPC BRASIL DEBATE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E 
CADASTRO POSITIVO

M
ais de 170 executivos de empresas do varejo e de institui-

ções de crédito de várias partes do país estiveram reunidos 

no último dia 15, em São Paulo, para debater os desafios do 

varejo na era da transformação digital. No centro das discussões, o 

Cadastro Positivo. 

Para discutir os impactos econômicos desse novo modelo de banco 

de dados sobre histórico de pagamentos, o presidente do Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC Brasil), Roque Pellizzaro Junior, mediou um 

painel com especialistas no assunto, como o presidente da Associação 

Nacional de Bureaus de Crédito (ANBC), Elias Sfeir; Hildo Gonçalves, 

presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Finan-

ciamento e Investimento (Acrefi); e Roberto Azevedo, presidente do 

Banco Semear. 

Pellizzaro Junior chamou atenção para as diferenças do modelo de 

Cadastro Positivo no Brasil em relação ao de outros países: “Diferente-

mente das demais economias, em que o consumidor escolhe o birô que 

vai armazenar seus dados, no Brasil, a informação vai para todos eles”. 

Também afirmou que a assertividade promovida pelo Cadastro Positivo 

vai melhorar o desempenho das vendas, trazendo mais segurança. “Ao 

melhorar os negócios, haverá um redesenho na competição da oferta 

de crédito”, completou.

Outro painel debateu a disrupção dos modelos de concessão de crédi-

to. O debate foi mediado pelo representante da Ricardo Eletro, Jony Cha-

gas, e contou com as contribuições 

de Moacir Carlos Engelmann, da 

Via Certo Financiadora; Leonardo 

Lima Bortolini, da financeira Ago-

raCredi; Luis Aberto Francischini 

Filho, especialista em crédito e co-

brança; e Paulo Santos, consultor 

de crédito e cobrança.

TRANSPARÊNCIA NO USO 
DAS INFORMAÇÕES

Os executivos da Eletrozema 

(Virgínia Moreira), Novo Mundo 

(Murilo Bacciotti), FortBrasil (Gus-

tavo Salione), Trigg (Wellington  

Alves) e DM Card (Leninha Du-

artte) falaram sobre o uso da in-

teligência artificial para mitigar 

riscos. Algumas tendências sobre 

como as novas tecnologias estão 

transformando o mercado foram  

apresentadas.

A gerente jurídica do SPC Bra-

sil, Vivian Moraes, discorreu sobre 

o Cadastro Positivo e a Lei Geral 

de Proteção de Dados (LGPD), 

que entrará em vigor em agosto 

do próximo ano. Na ocasião, ex-

plicou seu funcionamento e como 

a LGPD caminha lado a lado com 

o Cadastro Positivo. “Ambos têm 

como finalidade a proteção ao 

crédito. O desafio das empresas é 

adotar mecanismos que assegu-

rem um melhor controle e maior 

transparência no uso dos dados 

pessoais”, destacou. 
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SPC BRASIL SE ASSOCIA À 
FINTECH PARA ATUAR NO 
MERCADO DE REGISTRO DE 
ATIVOS FINANCEIROS 

O 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) entrou com um pe-

dido de homologação no Banco Central para operar como uma 

entidade registradora no recém-criado mercado de duplicatas 

eletrônicas e de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs). O ingresso no se-

tor será por meio da criação de uma nova empresa sociedade anônima 

formada com a start-up Grafeno Digital, fintech que atua no desenvol-

vimento de soluções que simplificam processos financeiros por meio de 

tecnologias emergentes. 

A expectativa é de que a entrada do SPC Brasil nesse segmento crie 

mais dinamismo e segurança e estimule a competição no mercado, que 

conta com apenas duas empresas homologadas pelo Banco Central. “O 

mercado de duplicatas eletrônicas é bastante promissor no país e, com 

sua regulamentação, possui grande potencial de transformar o setor fi-

nanceiro, injetando mais crédito na economia, garantindo segurança na 

antecipação de recebíveis e simplificando as transações comerciais entre 

empresas”, afirma o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

Após apreciação do pedido pelo Banco Central e posterior autoriza-

ção, o SPC Brasil estima que poderá levar aproximadamente seis meses 

para implementar o modelo de negócio e começar a operar. 

CONTROLE DE RECEBÍVEIS
A escolha da Grafeno Digital como parceira nessa empreitada vai 

permitir o desenvolvimento de soluções a partir de uma plataforma 

100% digital e que reúne todas as especificações jurídicas que garantem 

a solidez e segurança para o registro das duplicatas, sendo responsável 

pelo controle de recebíveis de ponta a ponta, desde a cobrança, verifi-

cação de validade até o registro, incluindo a transferência de titularida-

de, acompanhamento de liquidações e conciliação entre as partes.

A parceria nasce com o objetivo de reduzir as fraudes e aumentar a 

segurança do crédito no mercado de recebíveis, reforçando o propósito de 

levar confiança e mais transparência para as relações entre as empresas.

“Trata-se de uma revolução 

que vai sedimentar um mercado 

promissor de emissão e negocia-

ção de títulos e o SPC Brasil, com 

toda a sua bagagem de seis déca-

das como fonte confiável de infor-

mação na análise de crédito e em 

soluções digitais, não poderia fi-

car de fora desse momento trans-

formador”, diz Pellizzaro Junior.

“O registro eletrônico da dupli-

cata dará mais segurança às ope-

rações e sustentará sua garantia 

de recebimento. Isso poderá evi-

tar fraudes, como, por exemplo, 

que um fornecedor use uma mes-

ma duplicata para antecipar os re-

cursos em mais de uma instituição 

financeira. Já as empresas de me-

nor porte poderão destravar o uso 

de duplicatas como garantia junto 

aos bancos e demais instituições 

financeiras na obtenção de recur-

sos para capital de giro, ao mes-

mo tempo que minimizarão riscos 

operacionais, fraudulentos e co-

brança de taxas”, analisa. 
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SUA EXCELÊNCIA, 

o consumidor
Com um celular na mão e um desejo na 
cabeça, o cliente passa a ser senhor absoluto 
no ato da compra

E
les são exigentes e não aceitam desaforo. São em número cada 

vez maior, estão em todos os cantos do planeta e poucos são 

os que sabem entendê-los e agradá-los. Esse é o novo consu-

midor, um desafio para a maioria dos empresá-

rios e um pesadelo para aqueles que ainda 

sentem saudade do cliente complacente 

que ficava feliz com uma simples transação 

de compra e venda. Pois o mundo deu voltas 

e colocou todos, empresários e consumidores, 

em um novo campo de relacionamento.

O que aconteceu? A resposta é fácil: tecno-

logia. A revolução digital proporcionou novas 

formas de comportamento e consumo. A disse-

minação da tecnologia permite interações que 

vão se tornando cada vez mais complexas para o 

varejista. Toda a cadeia envolvida nas relações de 

consumo tem sido impactada, desde produtores e 

indústria, passando pelos lojistas, até o consumi-

dor final. Essa é uma realidade que ninguém pode 
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negar, pois muitas inovações já 

estão disponíveis e começam a 

ser adotadas de forma massiva, 

como os aplicativos de compra 

e pagamento em substituição 

ao uso do cartão ou dinheiro.

E essa maré de mudança 

só tende a crescer. Até 2021, o 

Brasil terá 67,4 milhões de com-

pradores pela internet, o que re-

presentará 44% dos internautas, 

consumidores multiplataformas 

e que prezam pela economia de 

tempo, autonomia, comodidade 

e uma compra vantajosa e mais 

simplificada. 

Nesse contexto, um estudo 

encomendado pela Confedera-

ção Nacional de Dirigentes Lojis-

tas (CNDL), Serviço de Proteção 

ao Crédito (SPC Brasil) e Servi-

ço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (Sebrae) 

revelou que quatro em cada dez 

consumidores já adotam o hábi-

to de pesquisar os produtos no 

ambiente on-line para efetivar a 

compra em uma loja física. Essa 

característica de trafegar entre 

canais digitais e não digitais, de 

modo fluido, utilizando o melhor 

dos dois mundos, é o que tem 

sido chamado omnichannel ou 

comportamento multicanal.

Se tudo isso é natural para 

muitas pessoas, ainda não é tão 

natural para as marcas. Para en-

tender como essas novas tecno-

logias e soluções impactam as 

jornadas de compra e quais são 

os reflexos para os varejistas, o 

estudo ouviu homens e mulheres 

de todas as classes econômicas, 

acima de 18 anos, residentes nas 

27 capitais do país.

OMNICHANNEL
O conceito de omnichannel nunca esteve tão em evidência e impac-

tando tanto os hábitos de compra dos consumidores. Ele se refere à in-

tegração de lojas físicas, virtuais e compradores. Essa tendência é uma 

evolução do conceito de multicanal, pois é completamente focada na 

experiência do consumidor nos canais existentes de determinada marca.

Essa condição está expressa na pesquisa da CNDL, SPC Brasil e Se-

brae, que mostrou que 40% dos consumidores já adotam o hábito de 

pesquisar os produtos no ambiente on-line para efetivar a compra em 

uma loja física, o que permite comparar preços e características de di-

versos itens antes ou no momento da compra.

Outros 30% preferem uma interação totalmente on-line, pesquisan-

do e comprando os produtos pela internet. O hábito de ir até os pontos 

de venda, que no passado eram a única forma de comprar e pesquisar 

produtos, hoje está presente na vida de apenas 19% dos entrevistados. 

Para o diretor de Marketplace da Associação Brasileira de Comércio 

Eletrônico (ABComm), Carlos Alves, com a tecnologia os clientes estão 

muito mais bem informados e com um poder absoluto na hora da com-

pra. “O acesso à informação é tal que, hoje, os próprios consumidores se 

tornaram a fonte mais confiável no processo de compra”, diz.

Hábitos de pesquisa e compra do consumidor brasileiro 

Como o consumidor pesquisa e compra os produtos 

Fonte: CNDL, SPC Brasil e Sebrae
Nota: *As informações não somam 100% por se tratar de respostas múltiplas.

Pesquisam os produtos no 
ambiente on-line para efetivar a
compra em uma loja física

40%

Pesquisam e compram os 
produtos pela internet30%

Pesquisam e compram os 
produtos nos pontos de venda19%
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É verdade que esse hábito é mais comum na compra de alguns pro-

dutos. Os itens que se destacam com maior frequência de pesquisa e 

compra utilizando tecnologias, como internet, aplicativos, dispositivos e 

redes sociais, são os eletrônicos/informática (37,3%), eletrodomésticos 

(32,3%), moda e vestuário (20,1%) e produtos de beleza, cosméticos e 

perfumes (16,3%).

A EXPERIÊNCIA DE COMPRA
A verdade é que o mercado digital trouxe uma variedade muito 

maior de concorrentes, com muitas opções de preços e serviços. No en-

tanto, o custo não é mais o único fator na decisão de compra. Agora, a 

experiência do cliente para adquirir um produto é tão relevante quanto 

o próprio produto.

O executivo-líder da área de Soluções para os Mercados de Varejo 

da IBM Brasil, Ênio Garbin, diz que o novo consumidor sabe do potencial 

de cada canal e espera que o varejista também entenda isso. “Ele quer 

que o lojista se comunique de forma relevante e espera reconhecimento 

e personalização no atendimento”, ensina.

Alves concorda e diz que o varejista precisa encontrar soluções para 

quem busca uma vivência na hora da compra. “Uma boa experiência é hoje 

um dos mais importantes fatores de decisão de compra. De que adiantam 

diversos canais de comunicação com a loja se o atendimento, informação 

ou resolução de problema não são bem realizados?”, pergunta.

Segundo o especialista, expe-

riência de compra não é a mesma 

coisa que comprar. “A frase parece 

estranha, mas a verdade é que muita 

coisa pode afastar o consumidor do 

momento em que ele busca ou en-

contra um produto que o interessa”, 

diz. “A interação do cliente é com-

plexa e passa por diversas etapas 

racionais e emocionais”, continua.

“A experiência do cliente é tão 

importante que, quando é bem 

realizada, mesmo que a venda 

não se concretize no momento, 

pode ser feita mais adiante, às 

vezes até em outro canal que 

Saiba garantir uma boa 
experiência de compra 
para seu cliente

A maneira como você trata 
o aspecto visual da sua loja 
dirá quem você é. A vitrine, o 
ambiente e a decoração podem, 
por si só, atrair o comprador para 
conhecer seu produto.

Decisões de compra têm um 
componente pouco racional. 
Fatores que envolvem os cinco 
sentidos, como apelo visual, aroma, 
degustações e escolha da música 
ambiente, podem garantir a compra.

Visual da loja

Marketing 
sensorial

 

RESPOSTAS  POR ITEM SEMPRE ÀS VEZES NUNCA

37% 50% 13%

32% 52% 16%

Moda/vestuário

Produtos de beleza,
cosméticos, perfumes

Eletrodomésticos

Eletrônicos/informática

20% 55% 25%

16% 53% 31%

Medicamentos

Serviços de beleza e estética

13% 50% 37%

13% 46% 41%

Alimentos 11% 42% 47%

Frequência de uso de tecnologia para
pesquisa e compra de produtos e serviços

Fonte: CNDL, SPC Brasil e Sebrae
Nota: * Internet, aplicativos, dispositivos eletrônicos, redes sociais etc.
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Fatores importantes para uma empresa
se destacar no mercado 

Fonte: CNDL, SPC Brasil e Sebrae
Nota: *As informações não somam 100% por se tratar de respostas múltiplas.

Agilidade e rapidez 
de atendimento

63%

Loja com wi-fi grátis

42%
Catálogos virtuais

42%

Possibilidade de fazer a compra on-line e 
retirar o produto em uma loja física

55%

Atendimento 
personalizado

38%

Trate seus canais de comunicação 
com o cliente como pontos de 
venda. Se sua empresa tem um 
app, use-o como ferramenta de 
vendas, espaço para reclamações 
e disparo de promoções.

Se sua prateleira não obedece 
a uma lógica amigável, seu 
estoque não é abastecido 
com inteligência e seus 
produtos não são entregues 
no prazo prometido, você não 
tem chances com o cliente 
omnichannel. 

Atendimento com 
recursos tecnológicos 

Organização e 
logística

não o digital. Por isso, operações 

multichannel e omnichannel são 

uma tendência impossível de ig-

norar”, afirma.

AGILIDADE E ATENDIMENTO
A pesquisa da CNDL, SPC 

Brasil e Sebrae também reve-

lou que, com a evolução das 

tecnologias, de modo geral, o 

tempo parece mais curto e os 

consumidores não se mostram 

dispostos a esperar muito por 

um atendimento, tendendo a 

migrar para outras marcas mais 

ágeis, por isso a importância de 

adotar tecnologias que tornem os processos da empresa mais rápi-

dos e eficientes.

Nesse sentido, tecnologias e experiências multicanais são funda-

mentais para que as marcas se destaquem na preferência. Entre os fa-

tores considerados mais importantes para uma empresa se destacar no 

mercado, agilidade e rapidez no atendimento são citadas por 63% dos 

entrevistados.

A experiência multicanal é reforçada por 55% dos consumidores, que 

afirmaram esperar a possibilidade de fazer a compra on-line e retirar o 

produto em uma loja física. Ainda, 42% desejam que as lojas tenham 

Wi-Fi grátis, 42%, a disponibilização de catálogos virtuais e 38%, atendi-

mento personalizado, considerando gostos e interesses.

Da diferença no atendimento entre os canais de venda on-line e os 

departamentos da sua loja física, o e-commerce brasileiro ainda tem um 

longo caminho a percorrer.

Pesquisa da ABComm, realizada em parceria com a Brazil Panels, re-

velou alguns entraves. Um deles é a política de preços: 75% dos vende-
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dores não quiseram ou não puderam equiparar preços com a loja virtual 

para não perder a venda.

O estudo indicou que, em alguns casos, os vendedores se mostra-

ram agressivos ao constatar que os compradores estavam comparando 

preços pelo celular. Aliás, o percentual de “vendedores agressivos” au-

mentou de 8% em 2014 para 17% em 2017.

Para Alves, esse é um ponto-chave de melhoria do varejo: capacitar 

o time de vendas das lojas físicas. “É importante que o profissional não 

encare o e-commerce como seu concorrente e entenda a experiência 

do cliente com a marca para a qual trabalha”.

Nesse ponto, a escolha do profissional da loja física é fundamental. 

Para a CEO da SKS CX Customer Experience Consultancy, Stella Kochen 

Susskind, o varejista ainda tem a visão ultrapassada de que apenas um 

treinamento básico prepara as equipes para atender aos seus clientes. 

“A preparação para atender ao consumidor omnichannel, que compra 

em diversos canais, começa na seleção correta dos funcionários. Há 

perfis diversos para cargos distintos”, diz.

Para Stella, também é fundamental que o lojista realize pesquisas para 

atender aos anseios do consumidor exigente. “Hoje, existem várias maneiras 

de o lojista entender a experiência desejada pelo cliente”, explica. “Pode-se 

usar a técnica do cliente oculto, pesquisa de satisfação via QR code, folhetos 

com perguntas diretas, SMS, e-mail, WhatsApp etc. É simples e potente!”.

Segundo a CEO, ao contrário do que se pensa, a medição não é 

tão custosa quanto se pensa e 

está ao alcance de todos: “Toda 

medição deve ser customiza-

da e adequada à realidade do 

cliente. Pequenos varejistas têm 

redes menores e, consequente-

mente, amostras menores”.

De qualquer forma, o que não 

muda com o passar do tempo, 

a despeito das tecnologias, é a 

visão de que todos são clientes 

em potencial. De acordo com 

Stella, um dos erros mais co-

muns do varejista continua sen-

do o descaso com o potencial 

de compra de cada indivíduo. 

“É um erro achar que o cliente 

está apenas olhando ou dando 

uma passadinha”, diz. “As equi-

pes devem acreditar e investir 

em cada cliente como único. 

Não podemos nos dar ao luxo 

de perder um único!”, conclui. 

T Equipes devem investir no cliente como se ele fosse o único
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E
m tempos em que o e-commerce vem ganhando cada vez mais 

força e as lojas virtuais já conseguem atender à maioria das ne-

cessidades dos clientes, sua loja física precisa ser mais do que 

apenas um ponto de venda. É preciso proporcionar uma experiência 

que agregue valor para o cliente. Nesse sentido, a tendência da vez é o 

varejo de nicho.

Durante o 2º Simpósio de Varejo e Shopping, realizado pela Associa-

ção Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop) em Punta Del Este, no 

Uruguai, a diretora de Varejo e Shopping do Ibope Inteligência, Márcia 

Sola, apontou a especialização do varejo como uma das cinco principais 

tendências de consumo que devem se consolidar até 2022. “O futuro é 

o mercado de nicho, o varejo especializado”, afirmou.

TENDÊNCIAS | MARIA CLARA

LOJAS MENORES E ESPECIALIZADAS 
PODEM DESBANCAR GRANDES REDES 
DE SUPERMERCADO

Conheça o case da Ecoville, a rede de 
franquias de produtos de limpeza que soube 
explorar o varejo especializado

“O atendimento 
personalizado 
identifica as 
necessidades dos 
clientes”,
Leonardo Castelo
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TENDÊNCIAS | MARIA CLARA

A estratégia do varejo de ni-

cho prioriza o atendimento quali-

ficado ao cliente. Por isso, conhe-

cer profundamente os produtos 

e realizar uma venda consultiva 

é fundamental. São as equipes 

que atuam como especialistas e 

ajudam o consumidor a realizar 

a melhor opção de compra que 

conquistam o público.

Outra tendência que tem tudo 

a ver com a experiência do cliente 

em lojas físicas são os minimerca-

dos, em que donos e clientes se 

conhecem pelo nome e chegam 

até a criar vínculos emocionais. A 

praticidade, a agilidade e a pro-

ximidade geográfica são trunfos 

tanto das lojas especializadas 

quanto dos mercadinhos de bair-

ro, que crescem a cada ano. Só 

no estado de São Paulo, o núme-

ro de mercadinhos saltou 62,6% 

em quatro anos – de 13,9 mil em 

2014 para 22,6 mil em 2018.

A Ecoville, rede de franquias 

de produtos de limpeza, soube 

identificar a oportunidade certa 

para se beneficiar das duas ten-

dências. “Observando aqueles 

tradicionais carros de produtos 

de limpeza que passam pela vi-

zinhança anunciando produtos, 

notamos que o setor tinha po-

tencial para profissionalização e 

expansão. Foi então que investi-

mos no negócio de venda porta 

a porta e, em seguida, nas lojas 

físicas”, conta Leonardo Castelo, 

presidente e cofundador da rede. 

Ele ressalta que entrar no merca-

do tradicional seria mais difícil: 

“Se entrássemos no mercado tra-

dicional de venda para supermer-

cados, não duraríamos um dia. As 

grandes concorrentes quebram 

as pequenas. Foi aí que vimos que havia um mercado enorme a ser ex-

plorado no segmento de venda direta ao consumidor”.

Somente de 2018 para 2019, a rede cresceu 93% com o número de 

franquias vendidas e possui uma média de 15 inaugurações por mês de 

novas unidades. Além disso, neste ano, o estande da Ecoville durante a 

Expo ABF, maior feira de franquias do país, realizada em junho, em São 

Paulo, recebeu cerca de cinco mil pessoas interessadas em conhecer 

mais o negócio. Castelo não tem dúvidas de que todo esse sucesso é 

resultado de um dos diferenciais mais marcantes da loja: o atendimen-

to. “Basta alguns minutos na loja para sentir o porquê de tanto suces-

so. Com um atendimento personalizado, os especialistas em limpeza 

conseguem entender exatamente quais são as necessidades dos clien-

tes, dar orientações completas sobre o uso de determinados produtos, 

composição e indicações”, conta. 

Embora os supermercados sejam grandes centros de consumo que 

concentram um amplo mix de mercadorias, eles não atendem com a 

profundidade que o cliente precisa. Já as lojas de nicho disponibilizam 

um portfólio que está de acordo com as necessidades do consumidor. É 

o que explica Selma Dias, 56 anos, cliente da Ecoville (Unidade Vila Ré): 

“Eu gosto muito de comprar na Ecoville, porque tenho um atendimento 

diferenciado, tenho toda a atenção dos vendedores, eles me ajudam e 

falam qual é o melhor produto para cada problema que apresento, ex-

plicam como usar, como diluir e quais cuidados devo ter, além de sem-

pre ter alguma novidade, coisa que eu adoro! No mercado, não temos 

essa assistência toda, os produtos só estão nas prateleiras”. 

T Leonardo Castelo, presidente da Ecoville
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CARTEIRA DE TRABALHO 
AGORA É DIGITAL

N
a era em que vivemos, a tendência é 

que todos os documentos, aos pou-

cos, passem ao formato digital. E 

não poderia ser diferente com a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS). A novi-

dade traz inicialmente como benefícios a agi-

lidade na solicitação do documento e acesso à 

informação de qualificação civil e contratos de 

trabalho pela integração de diversos bancos de 

dados do governo federal. O objetivo é facilitar a 

vida dos trabalhadores, que terão o documento 

à mão sempre que precisarem fazer uma consul-

ta. Todas as experiências profissionais formais es-

tarão no aplicativo.

Segundo o Ministério do Trabalho, os 

benefícios esperados com a CTPS digi-

tal são: maior aproveitamento das vagas 

disponíveis, reduzindo o tempo médio de 

atendimento; agilidade no acesso às infor-

mações trabalhistas consolidadas em um 

único ambiente, possibilitando ao trabalhador 

fiscalizar seus vínculos trabalhistas; e integração 

das bases de dados do Ministério da Economia. 

Na verdade, o aplicativo já existe desde 2017, 

mas não era obrigatório. A partir da entrada em 

vigor da Medida Provisória (MP) da Liberdade 

Econômica, para a contratação dos empregados, 

o documento físico deixou de ser imprescindível. 

Para a advogada especialista em direito do 

trabalho, Polyana Caggiano, a CTPS digital certa-

mente aumentará a segurança trabalhista, tanto para 

empregados quanto para empregadores. “A principal 

MOVIMENTO VAREJO | BRUNNA PIRES

O aplicativo da CTPS digital já existe 
desde 2017, mas, com a MP da Liberdade 
Econômica, o documento físico não 
é mais necessário
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MOVIMENTO VAREJO | BRUNNA PIRES

vantagem da implementação da CTPS digital é a redução da burocra-

cia, principalmente para as empresas que dependiam da entrega do 

documento físico para poder efetivar uma contratação. De igual forma, 

a medida facilita o acesso ao mercado de trabalho, uma vez que, por 

meio do fornecimento do CPF do empregado, se pode realizar todo 

procedimento que envolve admissão, demissão, licença-maternidade e 

até auxiliar no pedido de aposentadoria”, ressalta.

Segundo ela, outra vantagem é o poder que o empregado terá de 

acompanhar em tempo real o que está sendo anotado, conseguindo 

conferir todas as informações pelo aplicativo on-line, que facilita a vi-

sualização das informações, atualizações etc. Ainda, a CTPS digital traz 

maior segurança às pessoas, pois o fato de não ter que portar o docu-

mento físico elimina possibilidades de perda, furto ou roubo.

Além de poder acompanhar dados como salário, função e demais 

alterações e controlar se o empregador anotou corretamente a data do 

início do vínculo empregatício, a funcionalidade digital auxiliará os em-

pregados que buscam aposentadoria, pois reunirá dados que antes não 

eram interligados, otimizando tempo e acarretando maior segurança e 

veracidade de informações.

Não se pode esquecer de que o sistema é seguro, pois é desenvol-

vido pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Data-

prev). O documento digital é capaz de impedir e minimizar golpes que 

envolvam a falsificação do documento físico, bem como é responsável 

por dificultar, ou mesmo impedir, fraudes envolvendo seguro-desem-

prego ou perante o INSS, além de reduzir uma série de discussões em 

âmbito judicial acerca de danos morais e materiais oriundos do extravio 

da CTPS física.

Não menos importante é a questão ambiental. O documento digital 

alia tecnologia e sustentabilidade, uma vez que a redução da emissão 

de CTPS física minimiza impactos ambientais ocasionados pelo uso ex-

cessivo de papel e outros recursos necessários para sua produção. 

A emissão da CTPS digital não tem custos, sendo acessível a todo 

e qualquer cidadão; até mesmo os gastos com a foto, que antes saíam 

do bolso do empregado, não existem mais. Além disso, a nova versão 

leva em torno de 15 a 20 minutos para ficar pronta, otimizando ainda 

mais o tempo, que nos dias de hoje é tão precioso. Por fim, as palavras 

que resumem o tema são economia, acessibilidade, sustentabilidade, 

desburocratização e praticidade. Ademais, certamente os frutos da im-

plementação dessa medida não tardarão a ser colhidos de forma ampla 

pela sociedade. 
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A NOVA ADOLESCÊNCIA: 
CABELOS BRANCOS, 
IMEDIATISMO E 
ENERGÉTICOS

D
e acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o núme-

ro de idosos será três vezes maior no Brasil até 2050. Essa é uma 

discussão atual; o país está envelhecendo, por isso o tema está 

na agenda de governo – como exemplo, temos a tramitação da reforma 

da previdência. O governo não está preparado para esse novo perfil so-

ciodemográfico. Nem o governo, nem o mercado.

Em um país em que se chama maioria de minorias, os maduros fa-

zem coro com os grupos marginalizados. Vou tentar dar voz a esse gru-

po tão pouco percebido.

Imagine uma carta dos indivíduos longevos:
“Apesar de tanta mudança, vivemos a ditadura da neotenia. Juven-

tude deixou de ser uma idade ou fase cronológica para ser um estilo de 

vida. Pois é, somos mais velhos e mais jovens ao mesmo tempo. Para-

doxalmente, temos mais dinheiro no bolso e mais energia para gastar: 

somos a geração Red Bull. Ajudamos a criar nossos netos, pagamos 

algumas contas dos nossos filhos e seguimos caminhando tentando nos 

fazer entender. Dificilmente nos enxergam com a leveza que temos e 

a nossa sabedoria pouco é valorizada. Quando somos representados, 

ainda erram na mão: já fomos representados tricotando, com cabelos 

coloridos e armação de óculos exagerada. Não é porque assumimos 

a idade que precisamos assumir cabelos brancos; essa é uma escolha 

pessoal, não nos venha com outra ditadura. O fato de termos vivido a 

era analógica nos capacita a entender diversos fenômenos sociais. En-

tendemos que hoje conseguir ler livros inteiros é uma grande habilidade. 

Conseguimos ter senso crítico e fazer sinapses muito bem. Quando 

dizemos somos solteiros, logo nos percebem como os tios que buscam 

uma novinha. Se somos mulheres, somos percebidas como solitárias. 

Pois é, parece que vivemos num mar de carência, por isso somos pre-

sas fáceis a quem nos agrada. Vendedores, a turma da academia e os 

médicos. Ser mais velho é confundido com ser criança; muita gente nos 

chama por apelidos no diminutivo ou fazendo voz de neném, como se 

fossemos cachorros e bebês...”

Brincadeiras à parte, a demanda dos longevos é crescente. Se você está 

precisando se conectar com os consumidores do futuro, se liga que não é só 

entender a geração do amanhã, mas talvez olhar para a geração do agora. 

Preste atenção nos seus pais e avós, você verá um mar de possibilidades.    

COLUNISTA

Hilaine Yaccoub
Antropóloga

Agora, os 
maduros 

fazem coro 
com os grupos 

marginalizados
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O PODER DAS  
PALAVRAS POSITIVAS

T
alvez não consigamos dimensionar como pode ser impactante 

em nossos relacionamentos a utilização de palavras positivas. 

Considero uma ferramenta importante para melhoria das nos-

sas relações e indispensável para a qualidade da nossa comunicação 

interpessoal. 

Você já percebeu que todo dia temos a tendência de nos queixar e 

criticar tudo que nos incomoda? Se está calor, frio ou chovendo, as fa-

mosas filas no supermercado, aeroporto, restaurante ou se temos muito 

trabalho. Concentrando toda nossa energia em aspectos que nos inco-

modam, focamos a nossa atenção no negativo, com isso torna-se difícil 

a possibilidade de mudar aquilo que não nos agrada. 

Que tal utilizarmos palavras positivas? Com certeza, as possibilidades 

se abrirão ao nosso redor e o nosso cérebro será afetado positivamente. 

De fato, se ele receber mensagens positivas, responderá de maneira dife-

rente do que se ficarmos repetindo palavras e mensagens desagradáveis. 

Existe poder nas palavras positivas. Elas têm a capacidade de me-

lhorar o nosso humor. O escritor inglês William Gerald Golding escreveu: 

“Precisamos reivindicar o valor da palavra, uma ferramenta poderosa que 

pode mudar o mundo mesmo nesta época de satélites e computadores”.

Para colocarmos em prática o uso de palavras positivas, apresento 

aquelas que considero as mais fáceis para nosso uso cotidiano.

Olá!: expressão que já na pronúncia demonstra uma satisfação de 

iniciar um contato ou uma aproximação mais leve e agradável.

Esperança: não sabemos o que o futuro nos reserva, mas esta pala-

vra é a única coisa que nos liga a ele.

Bom/ótimo: produz uma reação de positividade e transmite uma 

sensação de felicidade.

Como?: fazer uma pergunta com esta palavra demonstra o seu inte-

resse em algo, no que quer aprender ou como pode ajudar.

Impressionante/excelente: as situações na vida podem ser muito 

mais que boas. Estas palavras transmitem nosso entusiasmo de forma 

muito maior do que esperamos. 

Sim: utilizar mais esta palavra tem o sentido de adotar uma atitude 

“sim” perante tudo que nos cerca. Saiba que, num mundo de muitos 

“nãos”, haverá sempre espaço para um “sim”.

Uma mudança na nossa comunicação, como a utilização de palavras 

positivas, possibilita gerar um discurso otimista. Treinar, praticar e incor-

porar o uso delas em nossa rotina com certeza afetará a nossa visão e a 

forma de enxergar o mundo em que vivemos. 

Uau! Obrigado por ter lido! 

Que tal 
utilizarmos 

palavras 
positivas? Com 

certeza, as 
possibilidades 

se abrirão ao 
nosso redor 

COLUNISTA

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). 



LIVROS 

CASOS DE FAMÍLIA

D
os tipos de empresa, as que são comandadas por famílias são as 

mais antigas e comuns. Chega a ser natural. Casais fazem econo-

mia, fundem a poupança para abrir suas lojas, filhos se dividem 

em funções de atendimento e gestão, irmãos e irmãs mais novos dividem 

o tempo entre a escola e funções da empresa e assim vai se dando o 

casamento entre o trabalho e o aconchego doméstico. Tal proximidade 

entre sócios tem lá suas peculiaridades, vantagens e desvantagens que, 

se não forem entendidas, poderão comprometer todo o negócio.

Foi pensando nesse nicho que a editora Autografia lançou neste ano 

a coleção Família e Negócio, organizada e escrita por Luis Lobão, es-

pecialista em governança corporativa. O trabalho é dividido em cinco 

volumes, que tratam de assuntos como ferramentas para es-

truturar a governança na empresa familiar, protocolos fami-

liares e acordos de acionistas. Eles são a primeira etapa de 

uma série monumental de 17 livros que Lobão está produ-

zindo. “Será a obra mais completa sobre empresas familiares 

e seus desafios”, diz o escritor.

De fato, Família e Negócio é uma obra de grande relevân-

cia, fruto da experiência que o autor acumulou ao longo de 

20 anos de trabalho como consultor de empresas familiares. 

“Fui organizando meu material de consultoria e, quando vi, 

tinha um vasto conteúdo que poderia ser compartilhado por 

milhares de empresas familiares”, conta.

Segundo ele, as principais diferenças entre um negócio 

próprio e o familiar são a profissionalização e o horizonte tem-

poral das decisões: “Na empresa não familiar, existe um 

forte senso de meritocracia; em contrapartida, a 

visão tende a ser de curto prazo. Já na empresa 

familiar, o horizonte temporal é maior, mas existe 

dificuldade de praticar a meritocracia”.

Lobão também lembra que as empresas 

familiares conseguem resultados melhores no 

médio prazo. “Elas têm um universo temporal 

maior e preocupação com a sustentabilidade e 

o legado”, explica.

Com tanta informação, o autor não tem tanto es-

forço em apontar um dos problemas mais comuns nesse tipo de 

empresa. “Sem dúvida, é o momento da sucessão”, afirma. “Quando 

falamos em sucessão, estamos 

falando em preparar alguém que 

estará à frente do negócio, da fa-

mília e do patrimônio. Isso tem 

que se dar em um processo que 

envolve até mesmo a preparação 

de quem será sucedido”, relata.

O quinto livro da série será 

lançado neste mês e terá como 

tema “Executivo não familiar na 

empresa familiar”. “Com este 

número, esperamos contribuir 

para melhorar um grande pro-

blema nas empresas, que é 

como construir uma relação de 

valor com profissionais do mer-

cado”, finaliza. 

Luis Lobão começa a lançar obra monumental 
sobre empresas familiares 
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EMPRESAS QUE ADOTAM 
FERRAMENTAS DE GESTÃO  
REDUZEM CUSTOS EM ATÉ 80%
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A 
integração dos sistemas utilizados pelas empresas se torna cada 

vez mais necessária para que o gerenciamento de atividades seja 

feito de forma prática, além de reduzir custos, mapear proces-

sos, estruturar e padronizar dados, armazenar informações, entre outras 

ações que permeiam o gerenciamento dos varejistas nos negócios. 

Tanto os pequenos quanto os grandes varejistas buscam cada vez 

mais zerar o índice de perdas, com sistemas eficientes, ou seja, um siste-

ma que promova a gestão desde o faturamento até o balanço contábil, 

de compras a fluxo de caixa, de apuração de impostos a administração 

de pessoal, de inventário de estoque a contas a receber, do ponto dos 

funcionários ao controle do maquinário da fábrica.

A Bluesoft, referência no desenvolvimento de soluções de tecnologia 

para o setor varejista, criou o Planejamento dos Recursos da Empresa 

(ERP), um sistema de gestão empresarial que ajuda no controle total de 

Agilidade, eficiência e organização são 
pontos que mostram melhorias com o uso de 
softwares de processos

informações, integrando e ge-

renciando dados, recursos e 

processos para que as compa-

nhias tenham maior assertivi-

dade na tomada de decisão 

e sucesso nos negócios. 

O ERP Bluesoft é na 

nuvem; então, para sua 

operação, é necessário 

apenas internet. “Com o 

nosso sistema, ele só pre-

cisa estar on-line. Isso 

gera uma economia de 

cerca de 80% para o va-

rejista, que tem a vantagem 

de acessar informações a qual-

quer momento, inclusive, na pal-

ma da mão”, explica André Faria, 

CEO da empresa.

INOVA VAREJO | MICHELLE MACEDO
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RESULTADOS
Antes de adotar um software de gestão, a rede Barbosa Supermer-

cados tinha apenas duas lojas em São Paulo. Hoje, são mais de 30 es-

tabelecimentos, entre eles, na capital paulista, Tatuí, Osasco, Jandira, 

Rio Claro e Sorocaba. “Conseguimos visualizar on-line e na palma da 

mão a situação da empresa, como as vendas, o desempenho das 

lojas, os produtos mais vendidos etc. Ter essa liberdade dá uma boa 

vantagem competitiva para qualquer negócio”, conta Hélio Pereira, 

gerente de Tecnologia da Informação da rede.

De modo semelhante, a rede Da Praça Supermercados passou 

por melhorias e apostou na adoção do software ERP para crescer 

e estruturar. Na época, a marca contava com apenas 18 lojas e o 

maior desafio era a integração das áreas. Atualmente, são 30 lojas 

na cidade de São Paulo, Atibaia e Bragança Paulista, com mais de 

1.600 empregos diretos.

“Foi por conta do ERP que pudemos crescer e expandir de forma 

segura e firme. A informação em tempo real e a integração das áreas 

foram fundamentais para que pudéssemos tomar uma decisão mui-

to mais assertiva, por exemplo. Como toda a solução é feita na 

nuvem, temos à disposição informações cruciais na palma 

da mão. Se não fosse isso, além da falta de conectivida-

de, teríamos um custo médio excedente de R$ 200 

mil só de compra de infraestrutura”, explica Arandir 

Ferreira, responsável pela área de tecnologia da in-

formação.

É possível perceber que a modernização de 

processos internos, como o uso de softwares 

de gestão, vai deixar de ser uma opção para se 

tornar uma necessidade. Pequenas, médias e 

grandes empresas precisam investir sempre 

em tecnologia para manter uma linha de 

crescimento satisfatória nos negócios.

Uma estratégia fundamental para os va-

rejistas é adotar algumas soluções que 

hoje se tornaram básicas, como a integra-

ção de loja física com on-line (e-commer-

ce) e melhoria na experiência do consu-

midor e nas operações, de forma geral. A 

tecnologia, somada a formatos já pratica-

dos no comércio, pode entregar serviços 

e soluções para os clientes, fidelizando-os 

às marcas e resultando em melhoria. 

INOVA VAREJO | MICHELLE MACEDO
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APLICATIVO CONECTA VAREJISTAS E 
MOTORISTAS DE CAMINHÃO

C
onectar varejistas e motoristas de pequenos caminhões para entregas de 

carga, cortando custos para as empresas. Essa é a missão da Vuxx, start-

-up criada por Felipe Trevisan em 2016. “O mercado sob demanda é muito 

fraco no setor de cargas no Brasil, então as empresas acabam optando por uma 

frota própria. Só que isso leva a gastos com investimentos, gerenciamento de 

motoristas, algo que está fora do core do negócio do varejista”, diz ele. 

Para resolver esse problema, a Vuxx oferece um aplicativo que conecta va-

rejistas com motoristas de Veículos Urbanos de Carga (VUCs) e pequenos ca-

minhões. Ao acessar a plataforma, o usuário deve informar os dados das mer-

cadorias e o tipo de veículo que deseja contratar. Em 15 segundos, o aplicativo 

define a melhor rota de entrega e faz cotação de preço. Após a aprovação do 

orçamento, a demanda de entrega é enviada ao motorista disponível.

O serviço promete a retirada do produto em menos de uma hora após apro-

vação do orçamento. “O varejista enxerga em tempo real tudo que está aconte-

cendo. Oferecemos rastreamento, estimativa de tempo e o processo de entrega 

é comprovado digitalmente”, explica Trevisan. Segundo o CEO da Vuxx, o apli-

cativo pode reduzir custos em até 30% para o varejista. “Além de baratear o fre-

te, as lojas físicas podem ser abastecidas numa frequência muito maior”, afirma. 

A Vuxx, anteriormente batizada de Gadle, está presente em toda a Grande 

São Paulo, Baixada Santista, três cidades do interior de São Paulo (Bauru, São 

José do Rio Preto e Ribeirão Preto) e Belo Horizonte. A empresa atende princi-

palmente aos setores de decoração, móveis, linha branca, alimentos e bebidas, 

indústria têxtil e moda. Com 200 empresas cadastradas, quer chegar a 400 até 

o fim do ano. 

O aplicativo conta com 700 a mil motoristas cadastrados e dez mil motoris-

tas em fila de espera. O processo de seleção é rigoroso. “Os motoristas passam 

por análise de experiência e histórico. Após a seleção, fazemos um treinamento. 

Eles também podem receber avaliações dos varejistas pelo aplicativo”, relata. 

Com graduação em Engenharia Naval e mestrado em Logística, Transporte 

e Pesquisa Operacional, ambos pela Universidade de São Paulo (USP), Trevisan 

trabalhou como caminhoneiro durante um intercâmbio na Austrália, em 2008. 

“Minha experiência foi superimportante para a essência do negócio: a empatia 

pelo caminhoneiro. Entendemos a dificuldade das entregas e aplicamos isso no 

nosso sistema de suporte, treinamentos e nossa tecnologia”, afirma.

Vuxx promete reduzir em até 30% os custos do 
varejista com transporte de carga 

STARTUP | AMANDA VENICIO
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 A Vuxx disponibiliza, por exemplo, um chat para que o cami-

nhoneiro receba suporte do aplicativo em tempo real. “O siste-

ma também aprende os padrões de entrega para ajudar o cami-

nhoneiro a ter um serviço de excelência e satisfazer o varejista”, 

exemplifica o CEO.

A empresa angariou um milhão de dólares de investidores 

como Ariel Lambrecht, da Yellow, e Guilherme Weege, CEO do 

Grupo Malwee, em janeiro deste ano. A expectativa é de expan-

são para outra capital do Brasil em 2020. 

Imagem: www.vuxx.com.br
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A COMUNICAÇÃO 
VIRTUAL VAI IMPACTAR 
TODOS OS RAMOS DE 
NEGÓCIOS

E
stão cada vez menores as fronteiras entre o mundo real e o am-

biente virtual. Os avanços tecnológicos da comunicação digital 

reproduzem, com impressionante similaridade, o mundo real. A 

palavra do momento é presença, a sensação de estar no mesmo lugar 

de outra pessoa. O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou há 

poucos dias a chegada em breve da combinação de óculos de Realida-

de Virtual (RV) com óculos de Realidade Aumentada (RA). 

“Queremos colocar as pessoas no centro da experiência”, adiantou 

ele, que também vai lançar a nova rede virtual Horizon, um novo am-

biente social em RV. Nós já estamos acostumados com o fato de o Face-

book e o Instagram serem uma espécie de praça pública digital; agora, a 

empresa quer criar o equivalente virtual de uma sala de estar.

Você pode anotar: logo também serão reduzidas as fronteiras entre 

o ambiente da loja física do varejo e a loja virtual. O Facebook quer ofe-

recer esse ambiente de presença e de intimidade e promete que será 

algo diferente do que se conhece na computação.

É a disrupção chegando ao varejo, com enorme potencial para mu-

dar hábitos de clientes e consumidores. Ainda há receios a ser vencidos 

e os aprendizados e oportunidades ficarão mais claros com o tempo. 

A tecnologia abre infinitas possibilidades para lojistas proporcionarem 

experiências virtuais que trazem a sensação de presença física. 

Zuckerberg acredita que a tecnologia não irá substituir o mundo real, 

mas funcionará como complementar. Ele aposta que, mesmo no futuro, 

a forma de interação mais rica com pessoas ainda será ao vivo, mas que 

a tecnologia cumprirá um importante papel quando não houver a pos-

sibilidade de estar junto fisicamente. Nesse caso, as pessoas poderão 

estar na mesma sala presencialmente, na mesma loja física e ver seus 

hologramas interagindo com pessoas reais.

Como já abordado aqui neste espaço, em breve o mundo do varejo 

será omniever, com digitalização dos pontos de varejo e a consolidação 

do conceito omnichannel. No contexto de hiperconectividade atual e 

com a chegada do 5G, jornadas físicas de consumidores serão identifi-

cadas on-line, transformando o consumo em experiências reais, com a 

gestão de dados on/off.

Bem-vindo ao futuro! 

Logo serão 
reduzidas as 

fronteiras entre 
o ambiente da 

loja física e a 
loja virtual

Patrícia Marins e Miriam Moura
Patrícia Marins é sócia diretora 

do Grupo In Press. Miriam Moura 
é diretora de Consultoria e 

Treinamentos da In Press Oficina.
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ENTÃO, É NATAL

À
s vésperas do fim de ano, a multidão se aperta, com suas sa-

colas, na rua 25 de março e adjacências. A cena se repete nos 

centros comerciais Brasil afora. Quem é que não gosta de pre-

sentear – e de se presentear – nessa época do ano?

Estamos próximos da data comemorativa que, certamente, é a mais 

importante para o varejo. As expectativas dos empresários estão altas. 

Pesquisa conduzida pelo SPC Brasil mostrou que 58,0% dos varejistas e 

prestadores de serviços esperam um fim de ano melhor para as vendas. 

Poucos (9,0%) acreditam que teremos um fim de ano pior. Em 2018, a 

expectativa de vendas melhores era compartilhada por 41,0%, ou seja, 

menos da metade desses empresários. 

O que aconteceu, afinal, entre um ano e outro? Vimos a confiança 

do brasileiro aumentar; a economia caminhar para frente, apesar de seu 

passo lento; e o volume de vendas do varejo crescer, apesar do ritmo 

aquém do desejado. Os dados mais recentes do IBGE apontam que, de 

janeiro a agosto de 2019, o varejo avançou 1,4%.

Gostaríamos que o avanço fosse maior, mas prefiro deixar esse tema 

para outra coluna. Antes, vamos olhar para o que resta de 2019. A mes-

ma sondagem que constatou a melhora das expectativas com as ven-

das de fim do ano também investigou a intenção de contratação de 

mão de obra e o preparo do estabelecimento.

Quase metade (47,0%) dos empresários confirmou que está se pre-

parando para receber o movimento de fim de ano, mas um percentual 

parecido (43,0%) diz não estar se preparando no momento. As formas 

de preparo variam: 43,0% estão ampliando estoques; 42,0% estão inves-

tindo na divulgação; 30,0% estão apostando na variedade de produtos, 

entre outras medidas.

Para reforçar o quadro de funcionários, 22,6% pretendem contratar 

mão de obra pensando nas vendas de fim de ano. Estima-se que 103 mil 

vagas foram ou serão abertas nas próximas semanas. Entre aqueles que 

irão contratar, 52,0% farão contratação temporária.

A Black Friday, que ocorre neste mês, também exige um preparo 

prévio. O evento é cada vez mais esperado pelo consumidor que busca 

promoções e quer fugir das filas e multidões. De acordo com a sonda-

gem, 21,3% dos empresários de varejo e serviços estão se preparando 

para a data, percentual bem maior do que o observado em 2018 (11,2%).

As datas comemorativas beneficiam todo o varejo, mas quem se 

mobiliza pode sair na frente. Em vez de esperar que o consumidor entre 

pela porta do estabelecimento, vá em busca dele, procure encantá-lo. E 

ele voltará mesmo depois do Natal. 

Em vez de 
esperar que o 
consumidor 
entre pela porta, 
vá em busca 
dele

Marcela Kawauti
Economista-chefe do 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil)
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“NOVAS TECNOLOGIAS” 
SÃO BEM-VINDAS. MAS E 
AQUELE CAFEZINHO?

E
liminar o fator humano é modernizar? Na onda das “novas tecnologias”, que 

permitem ao ser humano entrar em uma loja e adquirir produtos sem precisar 

ter dinheiro no bolso, cartão de crédito na mão ou mesmo estabelecer contato, 

nem mesmo visual, com algum vendedor, essa é uma questão ainda a ser respondida. 

Em minha primeira experiência em uma loja física repleta das novas parafernálias, 

percebi que esses brinquedos para adultos não garantirão, por si só, uma melhoria na 

experiência de consumo. No fim de tudo, contou a velha e boa gentileza.

Ao ser apresentada a multimarcas de cosméticos importados, a 

principal vantagem, afirmou a dona do espaço, era que eu não 

precisaria nem falar com alguém, só se quisesse. 

Segundo ela, eu poderia acessar a gama de produtos ofe-

recidos pela tela gigante de um terminal implantado na 

parede da entrada da loja e pagar com os dados já re-

gistrados no telefone celular. A grande vantagem dis-

so tudo: ficaria livre das costumeiras insistências de 

vendedores ávidos por suas comissões. 

Após acionar o QR code do produto, já 

pago pelo celular com o cartão cadastra-

do, dei início à retirada. Dirigi-me a uma 

imensa torre, localizada no meio da loja, 

na qual um braço mecânico busca minha 

caixinha e me entrega a encomenda. 

É inegável que a nova tecnologia me 

permitiria driblar tudo que se classifica 

como mau atendimento. Também não 

se pode negar que possibilita ao clien-

te continuar olhando, experimentando 

ou até ir embora da loja, sem que isso 

se transforme em uma satisfação a ser 

dada.

Mas e aquele bom atendimento? 

Onde haverá espaço para ele? 

Com o produto na mão, me dirigi ao 

fundo da loja e uma das funcionárias me 
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perguntou se era para presente. Disse que sim e ela se deu ao trabalho 

de fazer um lindo pacote, me oferecer um copo d’água e ainda perso-

nalizar na fita do embrulho uma dedicatória com o nome de quem eu 

iria presentear. Imprimiu a mensagem na hora na fita dourada, que se 

transformou em laço. 

Nada mais humano que isso! Nada mais gentil que isso! 

– Você aceita um café? – perguntou a funcionária com um largo sor-

riso nos lábios.

– Claro, obrigada! – respondi, já sentindo o cheirinho e ouvindo o 

barulhinho da máquina vertendo a água quente.

Prova de que a tecnologia só deve valer para substituir os vícios de 

um mau atendimento. A atenção, a sensibilidade e a vontade de agradar 

o cliente são valores insubstituíveis. 
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REUNIR PARA 
QUALIFICAR

Encontro de Comunicadores da 
CNDL leva qualificação para 48 
profissionais do sistema 

O 17º Encontro de Comunicadores do Sistema CNDL, 

realizado no início de outubro, em Brasília, reuniu 48 

profissionais para discutir, aprender e vivenciar o que 

há de mais avançado no universo da comunicação 

digital. Temas como performance nas redes sociais, 

mensuração de resultados e podcasts foram apre-

sentados para gestores de 33 Câmaras de Dirigentes 

Lojistas (CDLs).

A reunião faz parte do projeto de comunica-

ção integrada desenvolvida pela In Press Oficina 

para a Confederação Nacional de Dirigentes Lo-

jistas (CNDL), um plano que desde 2016 orienta 

as lideranças do sistema para unificar discursos, 

identificar e atenuar gargalos da comunicação 

institucional.

Na abertura do evento, o presidente da CNDL, 

José César da Costa, falou sobre a importância do 

encontro: “O trabalho de cada um de vocês é fun-

damental para levar informações para o público e 

o mercado sobre os temas do varejo. Esta reunião 

demonstra o quanto valorizamos e priorizamos essa 

área dentro do sistema”.

Para ele, o aperfeiçoamento dos comunicadores 

das CDLs está inserido nas bases da diretoria da 

CNDL. “Temos três pilares que guiam nosso trabalho: 

união, proximidade e inovação. Sabemos que o papel 

de vocês é vital para o desenvolvimento e fortaleci-

mento desses pilares”, afirmou.

A sócia diretora do Grupo In Press, Patrícia Ma-

rins, falou sobre a maturidade dos Encontros de Co-

municadores: “É muito bom ver que chegamos à 17ª 

edição do nosso evento. Quando começamos com 

esse projeto, queríamos fortalecer a ideia de comu-

nicação integrada e construir a imagem do varejo e 

do Sistema CNDL. É um orgulho nos reunirmos mais 

 T O vice-presidente, Ivan Tauffer, o presidente, José César da Costa, e o diretor da CNDL, Samuel Mattos
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uma vez para seguir com a ideia de estimular e capa-

citar as CDLs de todo o país”.

MERGULHO NO DIGITAL
A primeira etapa do encontro aconteceu no dia 

1º de outubro e abordou as funcionalidades das re-

des sociais. O consultor de e-commerce e marketing 

digital da Your Commerce, Diogo Santana, abriu a 

sequência de palestras com uma exposição sobre as 

maneiras de criar campanhas de performance nas 

redes sociais.

Para Santana, as redes são os maiores incenti-

vadores de compra no varejo. Mostrando cases de 

sucesso e apresentando ferramentas e técnicas de 

leitura de relatórios, o especialista exibiu o potencial 

do Facebook e Instagram para impulsionar renda e 

alavancar marcas.

Já o gerente de Mídias Digitais da In Press Ofi-

cina, Felipe Zulato, apresentou aos participantes as 

técnicas e ferramentas de mensuração das redes so-

ciais. Segundo ele, esse é um conhecimento básico 

na operação de redes, mas esconde diversas arma-

dilhas. “As redes sociais têm a grande vantagem de 

medir tudo, mas isso poderá ser uma desvantagem 

se o operador do canal não souber o foco do seu 

trabalho”, afirmou. “É preciso definir qual será o ob-

jetivo das redes antes de escolher a métrica que será 

utilizada”, ensinou.

Outra apresentação bastante esperada foi a ofi-

cina de podcasts. A diretora de Conteúdo e Treina-

mento da In Press, Miriam Moura, levou aos comu-

nicadores do Sistema CNDL as potencialidades do 

formato de áudio, que voltou com toda a força em 

2019. Miriam mostrou as diferenças entre os arqui-

vos de podcast e os modelos tradicionais de áudio, 

como os feitos para rádio.

Por sua vez, as psicólogas Fabi Hillerman e Bia 

Brandão falaram sobre comunicação não violenta, 

um processo de entendimento mútuo que pode ser 

aplicado nos processos de comunicação. “A comuni-

cação não violenta nasce da ideia de que a violência 

física tem origem em processos de linguagem”, ex-

plicou Fabi. “Vendo dessa forma, é possível promo-

ver a alta qualidade de conexão por meio da lingua-

gem não violenta”, continuou.

No segundo dia de atividades, o diretor de Arte 

da In Press Oficina, Bruno Castro, demonstrou a im-

portância do design nos processos de comunicação, 

uma experiência que permeia várias atividades pro-

fissionais. “Essa é uma área que pode tornar palpá-

vel um conceito que ainda não passa de uma ideia. 

Uma ideia brilhante sem método de aplicação pode 

se tornar um fracasso”, disse.

Na sequência, o gerente de Marketing do Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), Felipe Secol, fez 

 T Diretora de Conteúdo e Treinamento da In Press, Miriam Moura  T Felipe Zulato, gerente de Mídias Sociais da In Press 
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para que cada membro do sistema possa utilizar nos-

sas peças da melhor maneira possível”, afirmou.

No fim das apresentações, a constatação da efe-

tividade das palestras. “Acho que o Encontro de Co-

municadores fica melhor a cada edição”, disse a as-

sessora de imprensa da Federação das Câmaras de 

Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte (FCDL-

-RN), Luciana Tito. “Desta vez, a In Press Oficina nos 

trouxe temas práticos que podemos usar no nosso 

dia a dia e ainda abriu um bom canal para fazermos 

networking”, opinou a comunicadora, que participou 

de todas as edições do encontro.

Vanessa Rodrigues, da CDL Goiânia, concordou: 

“Para mim, esta foi a reunião mais proveitosa, por-

que tivemos mais orientação sobre nossas práticas 

diárias, como, por exemplo, as palestras sobre o uso 

correto das redes sociais”. 

CASES DE SUCESSO
Como já é tradicional nos Encontros de Comu-

nicadores do Sistema CNDL, os participantes pu-

deram apresentar cases de sucesso de suas praças. 

Os representantes da CDL Anápolis levaram para a 

reunião a experiência do aplicativo CDL Mais Você, 

uma plataforma de comunicação e integração com 

o comércio anapolino.

A ferramenta traz o que a cidade goiana tem de 

melhor em sua rede de varejo e presta serviços como 

vagas de emprego, notícias e informações sobre even-

tos. “O que fizemos foi lançar luz sobre nossas lojas e 

criar uma rede de fortalecimento do comércio”, expli-

cou a comunicadora Daniela Abalém. “Com o aplicativo, 

o usuário também pode avaliar as empresas da cidade 

e ajudar a escolher o vencedor do Mérito Empresarial, 

maior premiação do comércio local. Esse é um grande 

avanço sobre a aferição anterior, que era feita direta-

mente com o cliente, com um alcance bem inferior”.

Já a CDL-BH apresentou a experiência do CDL 

Conecta, uma iniciativa ousada que pretende, ao 

mesmo tempo, fazer o fortalecimento institucio-

nal da CDL, retomar a memória do comércio local 

e apresentar assuntos relacionados à tecnologia e 

inovação. O projeto é composto por programas de 

rádio, blog, ponto cultural e pelo Espaço Varejo Inte-

ligente, uma área de coworking aberta aos associa-

dos. “Nossa ideia é mostrar que inovação não é um 

 T Marcia Scherer e Amarilia da CDL Campo Grande

 T Daniela Abalém e Naira Raquel, da CDL Anápolis

uma explanação sobre um dos temas mais caros para 

o varejo atualmente, o Cadastro Positivo. Ele mostrou 

o planejamento estratégico de comunicação para a 

apresentação do Cadastro e exibiu vídeos inéditos da 

campanha. “A ideia foi sentir a percepção das CDLs 

sobre nossa campanha e apresentar os caminhos 

 T Gleidson Franco, da CDL-BH



55REVISTA VAREJO S.A.  |  NOVEMBRO  2019

INTEGRA CNDL

 T Comunicadores do Sistema CNDL participam de dinâmica de planejamento 

bicho de sete cabeças. Ela é de fácil entendimento 

e está ao alcance de qualquer um”, disse Gleidson 

Franco, comunicador da entidade.

Marcia Scherer e Ana Amarilia, da CDL Campo 

Grande, mostraram a experiência da campanha Pro-

mocentro, uma ação de mobilização e recuperação 

do comércio da região central da capital sul-mato-

-grossense que, por conta de uma reforma de revi-

talização, já teve mais de 1.500 empresas fechadas.

A iniciativa teve formato promocional sem custo 

para o lojista, que recebeu todo o material de divul-

gação da CDL, da prefeitura e do governo estadual. 

A ação mobilizou ainda escoteiros, bombeiros, Exér-

cito, Procon e Rotery. O resultado foi um grau eleva-

do de aprovação e retorno por parte dos lojistas. “A 

ideia agora é colocar o Promocentro no calendário 

da cidade”, disse Marcia.

PLANEJAMENTO
Para fechar o encontro, os comunicadores parti-

ciparam de um dinâmica de planejamento baseada 

em design sprint, uma metodologia criada pela Goo-

gle. A atividade consistiu em identificar, investigar e 

validar um problema para, posteriormente, criar, de-

senhar e testar uma solução.

Os participantes se dividiram em quatro grupos 

para definir os elementos de três eixos de comu-

nicação: público-alvo, mensagem e ação. A partir 

das escolhas, votaram nas propostas e ajudaram a 

traçar a estratégia de comunicação que adotarão 

em suas praças.

“Achei o método eficaz, na medida em que os 

grupos analisaram situações reais vividas nas CDLs”, 

relatou a gestora de comunicação da CDL Ron-

donópolis, Patrícia Casali. “Algumas questões são 

inerentes a todos nós, como o fortalecimento do 

associativismo, enquanto outras nos inspiram a le-

var propostas novas aos nossos diretores, como as 

ações de aproximação do micro e pequeno empre-

sário”, avaliou ela, que, tal qual seus colegas, partiu 

para sua cidade para implementar o que absorveu 

nos dois dias de imersão. 
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UMA PIONEIRA DO  
SISTEMA CNDL

Há 40 anos, um grupo de lojistas de Patos de Minas buscava oferecer cre-

diário seguro aos comerciantes da cidade. Eram empresários visionários 

que se encontravam na Associação Comercial local e faziam as primei-

ras tratativas para a criação de mais uma Câmara de Dirigentes Lojistas 

(CDL) em Minas Gerais. Entre os 

pioneiros, estava uma figura que 

chamava atenção pela disposição. 

Era Auzônea Rosa Vieira, que viria 

a ser a primeira mulher presidente 

de uma CDL no país!

Natural da cidade mineira de 

Lagamar, Auzônea trazia do ber-

ço a veia empreendedora. Os pais 

eram donos de um mercadinho 

e a moça desde sempre convi-

veu com os negócios. “Adorava 

acompanhar meu pai e ver como 

ele negociava. Quando acabei o 

4º ano, me neguei a ir para o colé-

gio interno e pedi para trabalhar 

com ele”, conta, lembrando que 

fazia de tudo no comércio. “Eu 

atendia clientes, ajudava a pesar 

produtos e até buscava mercado-

ria em outras cidades”. 

Mais tarde, mudou-se para 

Patos de Minas, onde se casou 

com um comerciante e, como 

não poderia deixar de ser, con-

tribuiu para o sucesso da loja 

do marido. “Era uma loja de re-

talhos, pequena, como nosso di-

nheiro permitia”, lembra. “Aluga-

mos uma garagem e colocamos 

balcão e balaios para expor os 

produtos”. Com o aumento das 

vendas e crescimento dos ne-

gócios, ela sentiu necessidade 

de profissionalizar os processos 

da empresa. Para aprender mais, 

acabou se envolvendo com o 

movimento varejista. “Comecei a 

participar da Associação Comer-

cial e passei a frequentar religio-

samente todas as reuniões. Em 

uma delas, surgiu a ideia de fun-

dar a CDL em Patos de Minas”.

O Clube de Dirigentes Lojistas 

(nomenclatura que depois mudou 

Criando oito filhos e enfrentando todo tipo 
de desconfiança, Auzônea Rosa Vieira foi a 
primeira mulher a presidir uma CDL

 T Aos 90 anos, Auzônea Vieira segue atuante e inspirando as novas gerações
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 T Auzônea, ao fundo, em uma reunião nos anos 1980
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para Câmara) foi criado em julho 

de 1979 e teve como primeiro pre-

sidente Edson Fernandes Ferreira, 

que ficou à frente da CDL no pro-

cesso de estruturação da entida-

de, até 1981. Na sucessão dele, o 

nome de Auzônea veio quase na-

turalmente. Ela era disposta, en-

volvida e tinha o espírito aguerri-

do. No entanto, a empresária tinha 

lá suas dificuldades: “Do grupo, eu 

era a menos disponível. Além de 

cuidar da empresa, estava pas-

sando por problemas pessoais, 

enfrentando uma separação e cui-

dando de oito filhos”. Ainda assim, 

Auzônea encarou o desafio: “Não 

queria deixar o trabalho que ha-

víamos feito se perder e assumi a 

responsabilidade do cargo”.

Na época, não era comum 

mulheres assumirem a liderança 

de entidades e isso gerou olhares 

duvidosos. No entanto, precon-

ceito e desconfiança não foram 

barreiras para a dirigente, que de-

cidiu buscar ajuda. Foi à CDL-BH 

atrás de orientação e apoio. Che-

gando à capital mineira, encon-

trou muito mais que assistência e 

acolhida. “Fui levada a uma sala 

de reuniões cheia de homens. As-

sim que entrei, todos se levanta-

ram e me aplaudiram. Então, veio 

o anúncio de que eu era a pri-

meira mulher no Brasil a aceitar o 

desafio de presidir uma CDL”, re-

corda, emocionada. “Fiquei sem 

palavras, tremia e pensava em 

como estava agradecida”.

Mais do que emocionante, o 

ato foi determinante para que a 

empresária se sentisse confian-

te para liderar a CDL de Patos 

de Minas. “Aquele momento me 

trouxe estabilidade emocional e coragem para buscar conhecimento e 

determinação para fazer um ótimo trabalho”. Ela se capacitou e mergu-

lhou no livro de atas, que trazia todos os registros da entidade desde a 

sua fundação. “Ler aqueles relatos me abriu a mente. Sabia que, quando 

voltasse a Patos, levaria avanços consideráveis para nossa entidade”. 

Dito e feito!

Auzônea não só assumiu a cadeira de presidente, como também pro-

moveu mudanças decisivas na instituição: “Aluguei um cômodo e colo-

quei uma mesa grande para as reuniões. Contratei dois funcionários para 

atendimento ao público e consultas ao SPC. Visitei pessoalmente todas 

as lojas de Patos de Minas e consegui 40 associados”. Como presidente, 

também buscou junto à prefeitura o título de entidade de utilidade públi-

ca para a CDL e lançou a primeira promoção de Natal da cidade.

Sem perceber, Dona Auzônea fez história e abriu caminho para 

uma CDL ainda mais relevante para a sociedade patense. Ela ainda 

foi eleita para mais uma gestão (1984-1987) e até hoje é lembrada por 

suas realizações. Depois que deixou a Presidência, seguiu na ativa 

em todas as administrações. Hoje, do alto dos seus 90 anos, continua 

contribuindo para a busca de soluções inteligentes. Apoia, dá con-

selhos e cobra dos dirigentes mais novos. Sua experiência continua 

sendo modelo e inspiração para todo o Sistema CNDL, em especial às 

mulheres, que hoje ocupam diretorias e a Presidência de federações 

em todo o Brasil. 
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CDL SALVADOR COMEMORA 
60 ANOS E ANUNCIA LOJISTA 
DO ANO

No último dia 10 de outubro, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de 

Salvador comemorou seus 60 anos de fundação. A celebração se deu 

junto do Troféu Lojista do Ano 2019, realizado no histórico Teatro Castro 

Alves, que recebeu empresários, políticos e autoridades públicas.

Em sua fala, o presidente da entidade, Alberto Nunes, recordou a 

história da instituição e agradeceu a todos que fizeram e fazem parte 

dessa trajetória. “O dia 9 de outubro de 1959 foi um marco para o movi-

mento varejista baiano. Um projeto que se tornou realidade, manteve-se 

firme e sobreviveu aos anos graças à fibra e insistência de pessoas en-

gajadas”, disse, se referindo à criação da entidade.

Para Nunes, a CDL Salvador foi um projeto relevante, na medida em 

que a instituição se incorporou à dinâmica política e econômica da cida-

de. “Os anos se passaram e tornamo-nos parte importante do segmento 

econômico local, com bandeiras, vitórias e uma história respeitável”, disse. 

LOJISTA DO ANO
A cerimônia de entrega do Troféu Lojista homenageou o empre-

sário Antoine Tawil, lojista da rede Lacoste em Salvador. Em refe-

rência aos 60 anos da entidade, 

a honraria foi concedida com a 

menção especial de “Lojista dos 

60 Anos”.

“Foi o maior prêmio que já tive 

o prazer de receber, pois foi o re-

conhecimento da minha trajetó-

ria no segmento”, disse ele, que 

é ex-presidente da CDL Salvador 

e da Federação das Câmaras 

de Dirigentes Lojistas da Bahia  

(FCDL-BA) e atual vice-presiden-

te da FCDL-BA. “Agradeço a ho-

menagem e reitero a importância 

de celebrar os 60 anos da CDL 

Salvador, entidade que só agrega 

a esta cidade”.

A celebração terminou com o 

show de Elba Ramalho e Geraldo 

Azevedo, que cantaram clássicos 

do forró e MPB.

 T Presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, Antoine Tawil, Jayme de Barros e o presidente do 
Conselho de Administração do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior
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Celebração contou com homenagens e show 
de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

SEIS DÉCADAS DE 
HISTÓRIA

A CDL surgiu em 1959, 

como Clube de Diretores Lojis-

tas de Salvador. Com o passar 

dos anos, a instituição mudou 

para Câmara de Dirigentes Lo-

jistas, nome que mantém até 

hoje. Entre os marcos dessa 

trajetória, estão a construção 

da sede, nos anos 1970, a cria-

ção de associações setoriais e 

a modernização do estatuto, 

na década de 1990.

Nesses 60 anos, 19 pre-

sidentes passaram pela en-

tidade. Hoje, a instituição é 

referência na realização de 

campanhas e marcas, como Li-

quida Salvador, Lojista do Ano 

e Natal de Luz e Prêmios.  
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Com o tema “Reflexão cons-

ciente sobre o varejo brasi-

leiro”, a 29ª Convenção Es-

tadual do Comércio Lojista 

do Ceará, realizada no dia 

18 de outubro, no município 

de Barbalha, reuniu mais de 

1.500 pessoas. 

O presidente da Fede-

ração das Câmaras de Di-

rigentes Lojistas do Ceará 

(FCDL-CE), Freitas Cordeiro, 

ressaltou a importância eco-

nômica da região do Cariri e 

deu as boas-vindas, enalte-

cendo o orgulho de ser nor-

destino. “Quanto mais me 

sinto nordestino, mais tenho 

orgulho de sê-lo! Sejam to-

dos bem-vindos”, disse. 

29ª CONVENÇÃO DO CEARÁ 
REÚNE 1.500 LOJISTAS

O evento contou ainda com a presença de Élcio Batista, secre-

tário-chefe da Casa Civil do Ceará, do presidente da Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), José César Costa, e do pre-

sidente do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), Roque Pelli-

zzaro Junior.

Entre as atividades, destacaram-se os debates sobre reestrutu-

ração empreendedora na era digital e estratégias para buscar dife-

renciais competitivos. 
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CONVENÇÃO EM 
PERNAMBUCO DESTACA 
INOVAÇÃO
Inovação e tecnologia foram os temas centrais da 26ª Convenção do 

Comércio Lojista de Pernambuco, realizada entre os dias 26 e 29 de se-

tembro, na Ilha de Itamaracá. Cerca de 200 pessoas, entre empresários, 

políticos e líderes lojistas, estiveram presentes na solenidade de abertu-

ra, que contou com a presença do presidente da Federação das Câma-

ras de Dirigentes Lojistas de Pernambuco (FCDL-PE), Eduardo Catão, 

do presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 

José César da Costa, e do prefeito da cidade de Itamaracá, Mosar Tato.

Em sua fala, Catão ressaltou a força do movimento lojista no esta-

do e o otimismo com os novos rumos do Brasil. “Nosso setor acredita 

nas medidas de estabilização da 

economia. Contamos com o go-

verno para alicerçar nosso pro-

gresso”, disse.

O presidente da CNDL elo-

giou o tema da convenção: “A 

inovação e a tecnologia no va-

rejo são desafios para os empre-

sários de comércio e serviços. 

Processos que envolvem a auto-

mação e a inteligência artificial 

são cada vez mais necessários 

para garantir ganhos efetivos ao 

setor. É fundamental acompa-

nhar as mudanças que o merca-

do impõe”.

O tema “Varejo e consumi-

dor 4.0” dominou as palestras 

do evento. Adriana Loch, espe-

cialista em cooperação empre-

sarial, falou sobre engajamento 

empresarial. A palestra fez parte 

do programa Políticas Públicas 

4.0, convênio firmado entre a 

CNDL e o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas (Sebrae). 

PREMIAÇÃO EM SINOP 
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sinop premiou 113 em-

presas na 16ª edição do Prêmio do Mérito Lojista, realizado no dia 

28 de setembro. A festa de premiação reuniu mais de 1.300 convi-

dados no Centro de Eventos DMD para conhecer os vencedores de 

dez categorias, escolhidos em 180 ramos de atividade.

A solenidade também serviu para apresentação da diretoria da 

CDL, gestão 2019-2020, o que foi feito pelo presidente da Federação 

das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL-MT), Ozair 

Nunes Bezerra, e pelo repre-

sentante do Conselho Consulti-

vo da CDL, João Peniani.

Para encerrar a noite, o 

evento contou com shows 

de Michel Teló e do Grupo 

Tradição, marcando o que 

já pode ser considerado o 

maior evento social de Sinop. 

“Este foi o nosso maior méri-

to. Nossa equipe de diretores 

e colaboradores está de pa-

rabéns por superar todas as 

expectativas”, disse o presi-

dente da CDL Sinop, Marcos 

Antônio Alves. 
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PALESTRANTES, 
O PONTO ALTO DA 
CONVENÇÃO DE SÃO 
PAULO  

CONGRESSO 
BAIANO REÚNE 
LIDERANÇAS NO 
SAUIPE 

Com o tema “A retomada do crescimento”, a 43ª 

Convenção dos Lojistas do Estado de São Paulo 

reuniu mais de 600 lojistas no Hotel Monte Real, 

em Águas de Lindoia, no interior do estado. O 

evento contou com a participação de empresários 

e autoridades ligadas ao governo do estado de 

São Paulo.

Segundo o presidente da Federação das Câmaras 

de Dirigentes Lojistas de São Paulo (FCDL-SP), Luiz 

Santana, o diferencial desta edição da convenção foi 

a qualidade dos conferencistas. “Aprimoramos a gra-

de de palestrantes, que sempre é um grande atrativo 

para nossos lojistas”, afirmou. Os convidados pude-

ram acompanhar as palestras, dentre outros, do jor-

nalista Caco Barcellos, do historiador Marco Antônio 

Villa e do velejador e medalhista olímpico Lars Grael.

No encerramento do evento, foi realizado um en-

contro de presidentes e diretores das diversas Câ-

maras de Dirigentes Lojistas (CDLs) do estado, no 

qual todos puderam manifestar sua opinião sobre 

os temas de interesse das entidades, bem como de 

suas atividades varejistas. 

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lo-

jistas da Bahia (FCDL-BA) realizou, entre os 

dias 22 e 25 de agosto, na Costa do Sauipe, 

a 36ª edição do Congresso Estadual do Co-

mércio Lojista do Estado da Bahia. A abertura 

do evento reuniu mais de 500 lideranças em-

presariais, presidentes de Câmaras de Dirigen-

tes Lojistas (CDLs), executivos e autoridades, 

como o secretário da Casa Civil do governo 

do estado, Bruno Dauster, representando o 

governador Rui Costa.

Em sua fala, o presidente da FCDL-BA, Pe-

dro Failla, agradeceu a presença das lideran-

ças lojistas. “Um evento como este exige um 

grande trabalho de equipe e só é possível por 

causa da adesão das CDLs, que abraçam os 

nossos projetos”, elogiou.

O secretário da Previdência e Trabalho do 

governo federal, Rogério Marinho, participou 

do evento falando sobre a reforma da previ-

dência e entraves do crescimento econômico. 

“O estado deve ser um incentivador e não ini-

bidor da atividade econômica”, defendeu.

O professor Leandro Karnal abriu a série de 

palestras com o tema “Planejamento e estratégia: 

o futuro começa hoje”.  “Sobreviver no momento 

atual exige uma série de habilidades; quem não 

as tem precisa desenvolver”, afirmou. 

INTEGRA CNDL
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JEFFERSON 
CIDRÃO 
MASSILON

J
efferson Cidrão Massilon costuma dizer que nasceu varejis-

ta. Neto e filho de lojistas, esse cearense, nascido em Tauá, no 

Sertão dos Inhamuns, viu e viveu a família tocar o comércio de 

móveis, eletrodomésticos e distribuição de gás (GLP) de cozinha 

desde o início dos anos 1960. 

Em meados de 1985, iniciou sua própria trajetória. Como a família, 

abriu um estabelecimento de móveis e eletrodoméstico em Param-

bu (CE). Mais tarde, resgatou o negócio de distribuidora de GLP, 

nas cidades de Tauá, Parambu e Boa Viagem. Hoje, além de dono 

de uma concessionária de motos, atua como revendedor de com-

bustíveis em dois postos.

Com essa veia empreendedora, tocou os negócios com 

sucesso, mas nunca deixou de se colocar como ci-

dadão. Desde sempre se envolveu em diversas 

causas e movimentos associativistas que o 

levaram, finalmente, a conhecer o espíri-

to das Câmaras de Dirigentes Lojistas 

(CDLs). Hoje, depois de ter ajuda-

do a criar a CDL Tauá, o lojista se 

orgulha de ter passado por to-

das as instâncias do Sistema 

CNDL. A Varejo s.a. foi atrás 

do empresário para conhe-

cer um pouco sobre suas 

ideias e trajetória.

COMO O SENHOR, 
QUE É UM 
EMPRESÁRIO 
QUE ATUA EM 
DIVERSAS ÁREAS, 
ANALISA O 
MOMENTO DO 
VAREJO?

Como todo varejista, 

sinto que, nos últimos 

anos, temos sofrido 

com um movimento 

econômico adverso, 

mas temos seguido 

firmes, até porque o 

atual momento inspi-
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Nova parceria do Sistema CNDL 
com o Sebrae Nacional para o 

desenvolvimento do varejo

Fique por dentro
e participe!

www.cndl.org.br/politicaspublicas/

Jovem

ra confiança no futuro e na reconstrução dessa 

grande nação.

COMO SURGIU SEU INTERESSE PELA CDL?
Sempre procurei dedicar parte do meu tempo às 

instituições da sociedade civil. Em nossa cidade 

e região, fui venerável de loja maçônica, presi-

dente por dois períodos da Associação Comer-

cial de Tauá e fundador do Rotary. Quando tomei 

conhecimento do trabalho realizado pelas CDLs, 

minha adesão foi quase automática. Estive no 

grupo que fundou a CDL Tauá e fui o terceiro 

presidente a comandar a instituição.

QUE LEMBRANÇA TEM DESSE TEMPO?
Em nossa gestão, trabalhamos firmemente para 

consolidar e dar credibilidade à instituição. Cons-

truímos nossa sede própria, realizamos, em pleno 

sertão, uma das mais elogiadas Convenções do Co-

mércio Lojista do Ceará, entre outras realizações.

DEPOIS O SENHOR SEGUIU PARA 
A FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE 
DIRIGENTES LOJISTAS DO CEARÁ  
(FCDL-CE).

Sim! Recebi o convite para integrar a diretoria da 

FCDL-CE e, mais recentemente, para meu orgu-

lho, tive a incumbência de compor a diretoria da 

CNDL [Confederação Nacional de Dirigentes Lo-

jistas], integrando o Conselho Superior e apoian-

do as ações do presidente, José César da Costa. 

COMO AVALIA A CNDL?
Estamos retornando da 29ª Convenção do Co-

mércio Lojista do Ceará, realizada com êxito total 

na região do Vale do Cariri. Além da expressiva 

participação dos lojistas da região, pudemos per-

ceber a importante participação da diretoria da 

CNDL, bem como de presidentes das FCDLs. Es-

sas instituições são fundamentais para a integra-

ção do sistema cedelista e para gerar informação, 

debate e confiança para o varejo brasileiro. 
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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,

INTEGRA CNDL
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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) 3464-5590 | Rua 25 de marÁo, 988, Centro -  

CEP 60060-120 - FORTALEZA/CE

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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FEIRÃO NACIONAL SPC PODE SER 
UMA BOA OPORTUNIDADE PARA 
EMPRESÁRIO RECUPERAR CRÉDITO 

S
egundo levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o número de inadimplentes no 

Brasil chegou a cerca de 62 milhões em junho de 2019. Em geral, esses devedores não se sentem confor-

táveis em estar com o nome sujo e buscam ajuda para sair dessa situação em eventos ou mutirões que 

facilitem o pagamento do débito. E como a maioria deseja colocar suas contas em dia, essa pode ser também 

uma ocasião favorável para o empresário recuperar seus ativos. 

Consumidor poderá negociar dívidas on-line e presencialmente com 
até 90% de desconto e voltar a ter crédito no mercado

FEIRÃO NACIONAL SPC

Pensando em alavancar a recuperação de crédito e 

possibilitar o aquecimento das vendas no comércio va-

rejista, fazendo com que o inadimplente volte a com-

prar, o SPC Brasil promove o primeiro Feirão Nacional 
SPC – Pague suas Dívidas e Recupere seu Crédito.

Serão oferecidas duas modalidades de negocia-

ção: do dia 20 de novembro a 15 de dezembro, por 

meio da plataforma Negociar Dívida On-Line e, pa-

ralelamente, do dia 3 a 7 de dezembro, a negociação 

poderá ser feita presencialmente, em locais defini-

dos pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) e 

Associações Comerciais. 

O evento presencial ocorrerá na capital de 13 es-

tados do Brasil – Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 

Paraná, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e São 

Paulo – e visa a ajudar pessoas que tenham débitos 

com as empresas participantes a pagar com descon-

tos de até 90%.

Utilizar diferentes canais amplia as opções para 

o inadimplente quitar suas pendências e, conse-

quentemente, as chances de o empresário rece-

ber aumentam. Além disso, as perspectivas para 

o empresário são as melhores possíveis, visto que 

o feirão ocorre num período em que o brasileiro 

pode se valer da liberação do Fundo de Garantia 

SPC BRASIL

do Tempo de Serviço (FGTS) e do 13º salário para 

pagar seus débitos.

De acordo com Magno Lima, superintendente de 

Produtos, Marketing & Inovação do SPC Brasil, “esse 

é um momento importante para o SPC Brasil se co-

locar ao lado do consumidor, apoiando e interme-

diando a negociação de suas dívidas com descontos 

especiais, de modo que ele volte a ter o poder de 

compra em suas mãos. Por sua vez, o empresário 

aproveita para recuperar crédito e voltar a vender, 

principalmente num período de grande movimenta-

ção do comércio como o fim de ano”.

Para saber mais sobre o Feirão Nacional SPC – 
Pague suas Dívidas e Recupere Crédito, acesse o 

site: www.spcbrasil.org.br/feirao ou entre em conta-

to com a entidade da sua região.  



Pague suas 
Dívidas e 
RECUPERE 
SEU CRÉDITO

FEIRÃO NACIONAL SPC

O SPC Brasil promove um evento imperdível para quem quer 
alavancar a recuperação de crédito e reaquecer as vendas!

Uma oportunidade para você oferecer condições especiais para o inadimplente 
negociar dívidas.

Confira as datas!

De 20/11 a 15/12, 
o consumidor poderá negociar 
suas dívidas on-line, pelo site: 
www.spcbrasil.org.br/feirao

ou pelo aplicativo SPC Consumidor.

Aproveite para recuperar os ativos de sua empresa e ajudar seu cliente a voltar a ter crédito!

De 03/12 a 07/12, 
o consumidor poderá 

negociar presencialmente, 
nas CDLs e Associações

(endereços e horários de atendimento 
no site www.spcbrasil.org.br/feirao). 

Descontos  
de até 90% 
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SAÍDA 09/01/2020

RETORNO 15/01/2020

O PROGRAMA

ASSISTÊNCIA DA

HOTEL

HOTEL

5 noites de hospedagem
Café da Manhã  
(somente hotel Knickerbocker)
Transfer in e out
Seguro viagem USD 250.000
Maleteiros

Concierge no lobby dos hotéis
Suporte fixo na feira
Entrega de fones e crachás
Assistência de aeroporto em NY
Assistência 24h via Whatsapp

The Knickerbocker (com café da manhã)

The Row NYC (sem café da manhã)

* Café da manhã, transfer in e out, jantar de confraternização, seguro e assistência

* Transfer in e out, jantar de confraternização, seguro e assistência

PERÍODO:

INCLUI:

AGÊNCIA:

Inscrição NRF
Fone de tradução simultânea

Jantar de confraternização
Palestra exclusiva de abertura

SINGLE
PARTICIPANTE

SINGLE
PARTICIPANTE

DUPLO
PARTICIPANTE

DUPLO
PARTICIPANTE

ACOMPANHANTE
NÃO-PARTICIPANTE

ACOMPANHANTE
NÃO-PARTICIPANTE

USD 4.066

USD 3.355

USD 3.405

USD 2.885

USD 689*

USD 614*

5 ESTRELAS

3 ESTRELAS

CNDL
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