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AUTOMOTIVO

      Desconto de 25% na tabela de locação 
de veículos.

      Descontos de 5% a 15% nos produtos 
e serviços automotivos.

      Desconto de 25% na tabela de locação de veículos.

EDUCAÇÃO

      Até 10% de desconto.

      Descontos variáveis de acordo com 
o curso oferecido pela instituição.

      Desconto de 12% sobre a mensalidade 
dos cursos técnicos.

      Descontos de 5% a 15% nas mensalida-
des de educação infantil e dos ensinos 
fundamental e médio.

      Desconto de 10% para qualquer curso.

      Desconto de 10% sobre a mensali-
dade dos cursos de graduação ou 
pós-graduação, além de mais 5% para 
os alunos que pagam até o primeiro 
dia de cada mês.

      Desconto de 10% em qualquer um de 
seus cursos.

      Descontos de 8% a 15% nos cursos 
de MBA e extensão.

      Desconto de até 20%.

      Desconto de 10% nos cursos de pós-
graduação.

      Descontos de 20% nos cursos de gra-
duação e pós-graduação.

      Desconto de 15% no valor das men-
salidades dos cursos oferecidos pela 
instituição.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

      Cursos e treinamentos de 
educação financeira e ven-
das. Sala de leitura, acervo de 
livros e DVDs para associados.

      Turmas regulares com desconto de 20% 
e turmas especializadas com 15% de 

desconto nas mensalidades.

      Desconto de até 15% nos cursos profis-
sionalizantes da programação aberta.

      Cursos a partir de R$ 100,89 + desconto 
de 10% a prazo e 15% à vista. Matrícula 
com 50% de desconto e material didá-
tico gratuito.

IDIOMAS

      Desconto de 20% nas mensalidades.

SAÚDE

      Os melhores planos de saúde com 
vantagens especiais.

      Serviços odontológicos com baixo 
custo mensal.

      Benefícios em serviços odontológicos 
com baixo custo mensal.

      Descontos em consultas médicas, exame 
clínico ocupacional, optometria, audiometria, 
hemograma, espirometria, eletrocardiograma, 
entre outros.

      Desconto especial sobre o valor 
das consultas e dos programas 
de medicina do trabalho.

      Desconto de 15% sobre o valor 
oferecido pela empresa.

OUTROS SERVIÇOS

      Taxas diferenciadas para asso-
ciados à CDL Vitória.

      Oferece desconto de 15% sobre qualquer 
produto da loja.

      Descontos especiais nos serviços de 
empena, front, outdoor, painel eletrônico 
e busdoor.

      Desconto de 10% nos serviços de re-
crutamento e seleção, treinamentos e 
consultoria.

      Desconto de 10% sobre o valor que 
qualquer produto.

BANCO DE CURRÍCULOS

A CDL Vitória dispõe de um banco de dados que armazena 
informações de todos os candidatos que se registraram 
por meio do nosso site. Nossos associados podem ter 
acesso exclusivo.



Em meio às profundas mudanças no 
perfil do consumidor e à crise econô-
mica, muitos lojistas estão se pergun-
tando: como conseguirei atrair mais 
clientes para o meu negócio? Como 
sair na frente da concorrência, que hoje 
não é representada apenas pelas lojas 
físicas, mas também – e cada vez mais 
– pelas lojas virtuais?

Não existe passe de mágica. É 
preciso investir em qualificação, ser 
criativo, sair da zona de conforto, 
inovar! E, quando falo em inovação, não me refiro somente à tecnologia.

Inovar é pensar diferente, é buscar novas formas de olhar o que já existe, 
é fazer a mesma coisa de outra maneira. É preciso ir além da tecnologia, 
fazer inovação nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, a fim de que as 
pessoas se encantem.

Esse é o segredo da inovação, fazer com que todas as ideias e melhorias 
que você já fez ou que vai fazer em seu negócio tenham valor agregado na 
percepção do seu cliente e dos colaboradores.

Você não pode mais fazer negócios como antigamente, quando esperava o 
cliente entrar na sua loja. Agora você precisa ir até o consumidor, oferecer dife-
renciais, além de um atendimento de excelência. Se você ainda fica de braços 
cruzados esperando o cliente entrar no seu estabelecimento, a sua empresa está 
fadada ao fracasso.

Lojista, é hora de mudar! E saiba que a CDL Vitória é sua aliada nessa trans-
formação. A nossa entidade oferece importantes parcerias para ajudar você a 
inovar, como o acordo que firmamos com o Sebrae-ES em apoio a novos projetos 
para o varejo.

PALAVRA DO PRESIDENTE
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Além disso, para movimentar o 
comércio e ajudar o lojista a vender 
mais, estamos preparando, junto às 
outras CDLs da Grande Vitória e de 
Aracruz, uma grande companha de 
final de ano, com sorteio de motos, 
carros, vale-compras e muito mais.

Não haja como a maioria, que 
continua fazendo as mesmas coisas, 
da mesma forma e alcançando os 
mesmo resultados. Faça mais que a 
média! Saia da caixa e quebre velhos 
paradigmas.

Boa leitura e até a próxima edição.

Adriano Ohnesorge
Presidente da CDL Vitória

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL

A palavra  
de ordem é 
inovação

Inovar é pensar diferente, é 
buscar novas formas de olhar  
o que já existe, é fazer a mesma 
coisa de outra maneira”



GIRO RÁPIDO

Mais representatividade 
para a CDL Vitória

O presidente Adriano Ohnesorge tem participado de eventos e reuniões de grande 
relevância para o setor lojista, buscando ampliar a projeção da entidade

C
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omo forma de fortalecer a atuação da 
CDL Vitória e de aumentar a sua repre-
sentatividade e o seu reconhecimento 
entre os associados e no mercado, o 
presidente da entidade, Adriano Oh-
nesorge, tem participado de eventos e 
encontros de grande relevância para o 
setor lojista. O dirigente vem se reunindo 
com lideranças políticas e empresariais, 
ampliando a projeção da CDL Vitória na 
sociedade.

Adriano já esteve presente, por 
exemplo, em encontros com o gover-
no do Estado, deputados estaduais e 
vereadores de Vitória, além de se reunir 
com o SPC Brasil e com entidades como  
Fecomércio-ES, Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Finanças do Estado (Ibef-ES)  
e Federação Capixaba do Jovem Em-
preendedor (Fecaje), entre outras.

Segundo o presidente, a CDL Vitória 
tem um importante papel de articulado-
ra e propositora de soluções para o se-
tor empresarial, e está sempre presente 
nos projetos que possam contribuir não 
só para o comércio, como também para 
o desenvolvimento social e econômico 
da cidade.

“Quanto maior a nossa participação, mais forte e re-
presentativa será a voz do comércio varejista de Vitória”, 
afirmou Adriano.

A CDL Vitória também tem feito parcerias importantes 
para a capacitação dos seus associados. A mais recente 
foi firmada com o Ibef, em que lojistas têm a oportunidade 
de participar de palestras do instituto.

Um dos debates mais recentes tratou da Reforma 
Trabalhista, uma das principais medidas do governo para 
a área econômica do país. O convidado foi o professor e 
juiz federal do Trabalho Marlos Augusto Melek, autor do 
livro “Trabalhista! E agora?”.

“Temos atuado em diversas frentes, tanto para trazer 
oportunidades e serviços de qualidade aos lojistas como 
para promover o desenvolvimento da cidade como um 
todo. Nossa diretoria participa constantemente de en-
contros e reuniões, buscando soluções em conjunto com 
outros setores da sociedade”, destacou Adriano.

Palestra do Ibef: parceria ajuda na capacitação de lojistas

CDLs preparam grande campanha de final de ano
A CDL Vitória, em parceria com 

as outras CDLs da Grande Vitória 
e de Aracruz, está preparando 
uma grande campanha de final 
de ano para estimular as vendas 
nas lojas associadas à entidade. 
A ação será realizada no último 

trimestre e terá patrocínio do Si-
coob Espírito Santo.

“Faremos uma campanha mais 
abrangente neste ano, que vai en-
globar o Dia das Crianças e o Natal. 
Haverá sorteio de motos, vale-com-
pras e até um carro popular. Será 

uma grande oportunidade para 
os lojistas incrementarem os seus 
negócios. Os interessados devem 
procurar as CDLs participantes 
para aderir ao projeto”, explicou 
o superintendente da CDL Vitória, 
Orlando Rezende.

JUN a AGO 2017
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CAPA

Nova geração  
de consumidores
Imerso em um universo hiperconectado e empoderado por informações,  

o consumidor 3.0 está no comando. Como o lojista pode satisfazer esse cliente?

E les estão cada vez mais conectados, 
consomem produtos e serviços de di-
versas partes do mundo e precisam 
acessar todos os canais, em qualquer 
horário e de maneira integrada. Esta-
mos falando do “consumidor 3.0”, uma 
nova geração de consumidores que 
surgiu com as mudanças do mercado e 
o aumento das inovações tecnológicas.

Imerso em um universo hiperconec-
tado e empoderado por informações, é 
o consumidor 3.0 que está no comando. 
O grande desafio dos lojistas é como 
chegar a esses clientes e engajá-los 
com eficiência.

Para Evandro Milet, consultor, pa-
lestrante e articulista em inovação e 
empreendedorismo, para a loja física 
sobreviver, é fundamental que ofereça 
um atendimento pessoal e excepcional 
aos clientes, criando uma comunidade 
ou transformando o local em um point.

“Uma loja de bicicletas ou motos, por 
exemplo, pode ser um point para aficiona-
dos se encontrarem e trocarem experiên-
cias. Uma loja de material de construção 
pode oferecer consultores para apoiar 
clientes nas suas obras. Uma palavra 
essencial hoje é conveniência. Entrega em 

domicílio, atendimento rápido e em qualquer horário e pessoal 
atencioso são sempre dicas que ajudam”, afirmou Evandro.

Segundo Fred Rocha, consultor e palestrante especia-
lista em varejo, se o lojista vende alguma coisa da maneira 
antiga, precisa se redesenhar urgentemente. “A melhor 
forma de aprender sobre as mudanças é ver como você 
age como consumidor no seu dia a dia, observar como 
a sua cultura de compra mudou”, explicou.

“O consumidor quer alguém que resolva o problema 
dele, mas a maior parte dos lojistas só sabe vender pro-
duto, não agrega valor ao que vende. O comerciante só 
vai ganhar dinheiro resolvendo o problema dos outros”.

Movimento “O2O”
Você já ouviu falar na tendência “O2O”? Ela indica o 

movimento do on-line para o off-line, ou seja, o uso das 
ferramentas da tecnologia on-line para encaminhar o 
consumidor ao off-line.

“Quem tem loja física ou pretende ter terá obriga-
toriamente de usar um esquema O2O como estratégia 
para lidar com os clientes. Atrair o consumidor para a loja 
física ou permitir o acesso aos produtos da loja física por 
entrega solicitada pelo ambiente virtual já fazem parte 
da realidade dos comerciantes”, avaliou Evandro.

Para Fred, se o lojista puder oferecer, com atendimento 
de qualidade, o máximo de canais possíveis para o cliente, 
ótimo! “Temos o case da Warby Parker, por exemplo, uma 
rede americana especializada em óculos que começou 
apenas no on-line e hoje tem 42 lojas físicas”.

O consumidor quer 
alguém que resolva 
o problema dele, mas 
a maior parte dos 
lojistas só sabe  
vender produto”
Fred Rocha

Entrega em domicílio, 
atendimento rápido e 
em qualquer horário 
e pessoal atencioso 
são sempre dicas que 
ajudam”
Evandro Milet

JUN a AGO 2017
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CAPA

Identifique os 7 atributos  
do novo consumidor

A chamada “Era da Informação” tem sido capitalizada pelo consumidor 3.0 como nenhum 
outro perfil fez. A utilização dos dispositivos móveis, cada vez mais avançados, impulsiona 
essa característica, atribuindo mais velocidade às pesquisas do consumidor e permitindo 
que ele faça comparativos em tempo real quando vai comprar, seja on-line ou off-line.

As mídias sociais são um fenômeno absurdo, e o consumidor 3.0 é ultraconectado. 
Dessa forma, as redes sociais se tornaram um espaço aberto para a divulgação de 
insatisfações, reclamações e análises de atendimentos ruins, que têm o poder de 
alcançar mais pessoas de maneira incrivelmente rápida.

Marcas que tendem a se beneficiar na precificação correm o risco de afastar o 
consumidor 3.0, que dá ênfase também ao bolso na hora de escolher o que vai 
comprar. O nome da marca, sozinho, sem agregar nenhum valor adicional e com 
preços pouco competitivos, não é suficiente para esse novo perfil de cliente.

A opinião social tem se transformado em algo extremamente importante 
para o consumidor 3.0, que valoriza as experiências dentro de suas redes 
sociais mais do que as propagandas feitas pelas marcas.

As redes sociais estão povoadas de pessoas mostrando suas aquisições, 
conquistas pessoais e profissionais. Seja em atualização de status, 
compartilhamento de fotos e vídeos, o novo consumidor vai se promover com 
felicidade.

Uma geração imediatista, que espera produtos e serviços sendo entregues 
em um lugar, no tempo certo e que melhor se encaixe em suas necessidades. 
Deixar de oferecer atendimento após horário comercial, por exemplo, é 
inaceitável. A digitalização de produtos – desde passagens aéreas, passando 
por músicas e livros – fortalece a necessidade de uma satisfação imediata.

Os consumidores 3.0 têm subido para a web um volume absurdo de informações pessoais por 
vontade própria. Esses dados auxiliam as empresas a identificar o que é mais importante para 
esses clientes, pois seus perfis podem ser rastreados, identificando interesses e desinteresses. Os 
empresários podem gerenciar as informações de registro on-line dos consumidores de forma a 
conhecer melhor o comportamento deles e, assim, trabalhar ações estratégias.

1. É ALTAMENTE INFORMADO

2. É SOCIALMENTE CONECTADO

3. É SENSÍVEL A PREÇOS

4. CONFIA NAS OPINIÕES DE OUTROS USUÁRIOS

5. GOSTA DE SE AUTOPROMOVER

6. PROCURA GRATIFICAÇÃO INSTANTÂNEA

7. É INCONSCIENTEMENTE SEGURO

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL



ARTIGO

Benefícios da Lei 13.455/2017

A Lei 13.455/2017, sancionada em junho 
último, permite aos comerciantes o ofe-
recimento de preços diferenciados para 
pagamentos com dinheiro em espécie 
ou cartão de crédito e débito. Agora, os 
empreendedores podem evitar as taxas 
cobradas pelas administradoras dos 
cartões, disponibilizando preços mais 
competitivos aos seus consumidores.

Além disso, o lojista que adotar a 
medida pode impedir a demora para 
receber o pagamento, facilitando, por-
tanto, a gestão financeira de seu em-
preendimento.

Com esse estímulo à concorrência 
entre as modalidades de pagamento, há 
a expectativa de que as operadoras de 
cartão diminuam suas tarifas em médio 
prazo. Assim, a medida é excelente para 
o consumidor, pois acaba com a prática 
do chamado “subsídio cruzado”: mes-

mo se não utilizassem 
os cartões, os clientes 
acabavam pagando o 
mesmo preço em com-
paração aos que ado-
tavam esse sistema 
de pagamento – que 
possui taxas.

O comerciante que 
decidir adotar a prática 
deve informar, em lo-
cal visível ao cliente, os 
descontos oferecidos em função do meio e do prazo de 
pagamento, sob pena de multa estabelecida no Código 
de Defesa do Consumidor. Por fim, os lojistas voltam a ter 
a liberdade de oferecer descontos se desejarem, cabendo 
ao consumidor escolher a modalidade de pagamento 
que melhor lhe atende.

Luan Sperandio é vice-presidente  da Federação 
Capixaba do Jovem Empreendedor (Fecaje)
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PRODUTOS

Soluções financeiras  
para os empresários

A CDL Vitória oferece diversas ferramentas do SPC Brasil para auxiliar 
na gestão dos empreendimentos dos seus associados

9

U ma das funções da CDL Vitória é dar 
suporte ao lojista para que ele possa 
administrar o seu negócio de forma 
eficiente. Por isso, a entidade disponibi-
liza diversas ferramentas do SPC Brasil 
para auxiliar na gestão dos empreen-
dimentos, não apenas relacionados à 
concessão de crédito, mas também na 
capacitação e no controle financeiro das 
transações comerciais. Confira alguns 
desses produtos.

 SPC Conciliador: é uma ferramenta 
de conferência automática do recebi-
mento de todas as vendas realizadas 
por cartões de crédito, débito e bene-
fícios. A finalidade é verificar se tudo 
que foi vendido está sendo recebido 
de acordo com o que foi contratado. 
As divergências e pendências são 
detectadas e apresentadas de forma 
detalhada, o que facilita a gestão de 
todo o processo, além de assegurar 
a otimização de tempo e de dinheiro.

 SPC NF-e: é uma rede social corpora-
tiva que otimiza, de forma gratuita, 
os processos de controle de notas 
fiscais eletrônicas, como emissão e 
manifesto do destinatário (MDe). Outra 
funcionalidade é o armazenamento 
dos arquivos das NFe em um sistema 
seguro e disponível 24 horas por dia 
para consultas, inclusive com a pos-
sibilidade de importação do histórico 
de dados.

 HSM Experience: é uma plataforma 
on-line de educação corporativa. Os 
conteúdos, em formato de vídeos, 

artigos e livros sobre gestão e negócios, podem ser 
acessados, comentados e compartilhados em tablets, 
celulares e desktops.

 SPC Seguro Empresarial: é destinado a empresas dos 
segmentos comerciais e de serviços em seus diversos 
ramos de atuação (exceto indústria). Garante a indeni-
zação por prejuízos materiais à estrutura física, bem 
como a responsabilidade vinculada ao imóvel segurado. 
Contempla assistência empresarial 24 horas de dez 
tipos de serviços técnicos para eventuais imprevistos 
que possam ocorrer no dia a dia.

 SPC Score PF: é uma ferramenta que oferece mais 
segurança na hora de conceder crédito. Diferente da 
consulta anterior, que analisa apenas registros ativos 
de inadimplência, e apresenta um retrato daquele mo-
mento único de “consta” ou “nada consta”, o SPC Score 
é baseado em metodologia científica que analisa mais 
de 120 variáveis para responder sobre aquele consu-
midor. Ou seja, ele analisa todos os dados do cliente, 
sejam cadastrais, comportamentais e de consumo, e 
responde com base em tudo isso.

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL



CDL JOVEM

Cadê o retorno dos 
impostos que pagamos?

Lojistas venderam produtos sem cobrar os impostos em protesto contra a alta carga 
tributária no país. Foi a nona edição do DLI, ação realizada em vários estados do Brasil

N
o dia 1º de junho, lojistas da Grande 
Vitória venderam produtos sem cobrar 
os impostos. Foi a nona edição do Dia 
da Liberdade de Impostos (DLI), ação 
comandada pela CDL Jovem Vitória para 
conscientização da alta carga tributária 
no Brasil e em apoio à simplificação 
dos tributos.

“O objetivo principal do DLI é cha-
mar a atenção da sociedade para a 
elevada carga tributária que incide 
sobre produtos e serviços”, explicou 
o presidente da CDL Jovem Vitória, 
Gustavo Oliveira.

Os impostos sobre os produtos ven-
didos na ação foram recolhidos nor-
malmente, mas os lojistas parceiros 
custearam o valor do tributo que seria 
repassado ao consumidor.

No Shopping Vila Velha, 15 lojas fe-
charam parceria com a CDL Jovem Vi-
tória e comercializaram produtos com 
o desconto referente ao valor da carga 
tributária que incide sobre eles. As lojas 
foram: Casa Brasil, Sergio’s, Imaginarium, 
California Coffee, SNC Sports Nutrition 
Center, Lupo, Limits, Cacau Show, Mul-

ticoisas, Sathler Baby, Griletto, Jheny Bolsas, Kevingston, 
Alphabeto e Hipnose.

Os consumidores puderam comprar bolsas, malas, 
brincos, eletrodomésticos e outros itens livres de carga 
tributária. “Além disso, montamos uma loja-conceito no 
shopping para apresentação do projeto e demonstração 
de preços de produtos com e sem imposto”, destacou 
Gustavo.

A rede de supermercados Extrabom também foi 
parceira do evento e comercializou dez produtos sem 
impostos em cinco lojas: Goiabeiras (Vitória), Boulevard 
Shopping, no bairro Jockey de Itaparica (Vila Velha), 
São Diogo II (Serra), Itacibá (Cariacica) e Muquiçaba 
(Guarapari).

O Brasil figura na lista dos países que possuem uma 
das maiores cargas tributárias do mundo. “Mais de 
40% do salário do trabalhador vai para o pagamento 
de impostos. E onde está o retorno? Pagamos impos-
tos de primeiro mundo e temos serviços como saúde, 
segurança, educação e transporte de terceiro mundo”, 
afirmou Gustavo.

A programação do Dia da Liberdade de Impostos foi 
nacional, sendo realizada simultaneamente em outros 
11 estados e no Distrito Federal.
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Performance em foco
A CDL Jovem Vitória lançou um programa interno 

para contribuir com o desenvolvimento pessoal e pro-
fissional de seus membros. É o Performance em foco, 
uma metodologia de pesquisa em que, por meio de um 
questionário simples, o participante consegue obter 
relevantes informações sobre o seu perfil.

Funciona da seguinte forma: a pessoa recebe uma 
chave de acesso para responder ao questionário do seu 

computador, tablet ou celular. O questionário gera um 
relatório, que descreve seu raio de 21 competências e 
suas quatro habilidades principais.

Dessa forma, a CDL Jovem consegue proporcionar estímu-
los que vão ajudar seus membros a desenvolver habilidades 
que atenderão as suas principais necessidades e objetivos. 
Os interessados em participar devem entrar em contato com 
Márcio Merçoni pelo e-mail contato@marciomerconi.com.br.

Nova edição do Start Day
Projeto, inspirado no Day 1, da Endeavor Brasil, leva a cultura 

empreendedora para as escolas da Grande Vitória

A
CDL Jovem Vitória continua levando a cultura empreen-
dedora para as escolas. É o Start Day, projeto em que 
profissionais contam as suas trajetórias para alunos 
de instituições públicas e privadas da Grande Vitória.

“Convidamos pessoas que empreendem em novos 
negócios ou em suas próprias carreiras. O palestrante 
fala um pouco das dificuldades que enfrentou, das 
conquistas, dos desafios para o futuro, e conta como 
foi o seu ‘start day’, ou seja, o dia em que resolveu ser 
empreendedor e o que motivou essa decisão”, expli-
cou o presidente da entidade lojista, Gustavo Oliveira.

O projeto teve início em 2016 e foi inspirado no 
famoso Day 1, o principal evento voltado para em-
preendedores do país, da Endeavor Brasil.

A mais recente edição do Start Day ocorreu no dia 25 
de julho, na Escola Viva de São Pedro, em Vitória, com a 

participação de alunos da 3ª série do Ensino 
Médio. As palestrantes foram a empresária 
Marcela Calazans, sócia fundadora da Ca-
lazans Coaching & Gestão com Pessoas, e 
a jornalista e apresentadora Anne Carpe.

“Nosso objetivo é difundir o empreende-
dorismo entre os jovens. Queremos mostrar 
que qualquer um pode empreender. Eles 
podem, por exemplo, pegar algo produzido 
em sua comunidade ou até mesmo em 
seu núcleo familiar e transformar em um 
negócio de grande sucesso, que impactará 
muito positivamente no meio onde vivem”, 
afirmou Gustavo.

Ele destacou a reação e o envolvimento 
dos estudantes quando o projeto vai às 
escolas. “Os jovens ficam verdadeiramente 
vidrados no universo empreendedor”.
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Pátio GourmetAlameda
Flor de L z Jasm n

Alameda Alameda
Amaríl s

No bairro.
Na cidade.
No estado.

Venha fazer parte de um conceito único.

38 lojas e

5 quiosques

para locação

na melhor

localização de

Jardim Camburi,

em um mall

temático com

169 salas e

90 apartamentos,

100% vendidos,

inauguração em

abril de 2018.

3025 1569(27)

98885-4801(27)

www.uniquemall.com.br

unique.mall unique.mall

Lojista, traga seu 

empreendimento para um 

lugar pensado para 

surpreender seu público.
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