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ASSOCIADOS

PALAVRA DO PRESIDENTE

Novo momento
do comércio
O ano de 2018 chega acompanhado de grandes expectativas para o
comércio. Ao contrário do que ocorria
no mesmo período do ano passado,
quando a conjuntura era de muitas
incertezas, agora temos um ambiente
de negócios mais favorável.
O mercado financeiro projeta um
cenário com inflação controlada, crescimento e juros de um dígito – um
quadro que cria uma atmosfera de
incentivo para investimentos e para o emprego.
As reformas estruturantes encaminhadas pelo governo federal, a exemplo
de medidas que reorganizam as contas públicas e reduzem a burocracia, também dão a tônica do atual momento de recuperação da economia, mostrando
que o Brasil está voltando aos trilhos de uma rota de crescimento.
Os números positivos elevam o nível de confiança dos empresários, o que
significa que o ambiente está propício para tirar projetos da gaveta, fazer
novos investimentos e gerar mais empregos.
Mais do que nunca, os lojistas estão se reinventando para atrair os consumidores. Isso implica em apostas nos meios digitais, investimento em marketing, treinamento dos empregados e, claro, preços ainda mais sedutores.
Sem falar na busca de inovações. Investir em tecnologia é garantir a melhor
aderência do público, aumentar o engajamento, ter maiores taxas de crescimento e contornar a crise. As ferramentas tecnológicas, quando utilizadas
de forma correta e inteligente, acarretam boas experiências às pessoas, o

O ambiente está propício
para tirar projetos da gaveta,
fazer novos investimentos
e gerar mais empregos”
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que garante o maior interesse pelas
marcas e, consequentemente, maior
expansão dos negócios.
Esperamos que, neste novo ano,
a economia siga avançando e dê
mostras mais consistentes de que
estamos no rumo da recuperação,
com geração de emprego e retomada das vendas.
Um ótimo 2018 para todos!
Adriano Ohnesorge
Presidente da CDL Vitória
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EVENTO

Consumidores limpam nome no
Feirão Recupere seu Crédito
Campanha de renegociação das CDLs de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica é uma grande
oportunidade para as pessoas recuperarem o poder de compra no final do ano

O

s consumidores inadimplentes tiveram
a oportunidade de quitar as dívidas de
forma fácil e rápida em um único lugar:
foi o Feirão Recupere seu Crédito 2017,
realizado de 5 a 9 de dezembro, na Arena
Vitória, em Bento Ferreira.
Organizado pelas CDLs de Vitória, Vila
Velha, Serra e Cariacica, o evento reuniu
dezenas de empresas e instituições,
como Caixa Econômica Federal, Dacasa
Financeira, Banestes, EDP Espírito Santo,
Cesan, Calçados Itapuã, Óticas Diniz,
Agoracred, Santa Terezinha e Cartão
Avista. Também foi montado um estande do SPC.
Durante a campanha, um consumidor conseguiu reduzir uma dívida de R$
16,6 mil para R$ 400, um desconto de
97%. Outro destaque foi o de um cliente

que tinha um débito de R$ 6 mil com uma financeira e
pagou apenas R$ 180. Esses e outros casos viraram notícia
na imprensa local.
Segundo o presidente da CDL Vitória, Adriano Ohnesorge, a principal vantagem do Feirão é o aumento no fluxo
de caixa das empresas, além de “liberar” o consumidor
para comprar novamente no comércio.
“Para o empresário é muito interessante porque é a
chance de receber parte da dívida acumulada nos últimos anos. Além disso, esse consumidor que estava com
restrição de crédito pode voltar às compras novamente,
movimentando a economia em nosso município. O Feirão
é sempre um grande sucesso”, afirmou o dirigente.
Cerca de 6.500 pessoas foram atendidas nos cinco
dias de campanha. “O nosso foco principal eram os
consumidores com dívidas e que estavam com o nome
no SPC, mas empresas com registros de inadimplência
também puderam resolver suas pendências”, explicou
o gerente operacional da CDL Vitória, Geraldo Calenzani.
No Feirão, as pessoas ainda contaram com internet
gratuita e ganharam cartilhas sobre educação financeira.

As empresas participantes
Abraspes; Agoracred Financeira;
Banestes; Bozi Materiais para
Construção; Caixa Econômica Federal;
Cartão Avista; Santa Terezinha; CDL
Vitória; Cesan; Dacasa Financeira;
Educatho Educação e Tecnologia Ltda;
EDP Espírito Santo; Fazenda Clube
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Santa Teresa; Gimacol; Itapuã Calçados;
José Lessa Junior (corretor de imóveis);
Kontor Escritório Virtual; Luvep;
Metron Engenharia; Microlins Serra;
O Boticário; Óticas Diniz; Suprimentos
de Informática ME e Tales Antônio
Lopes Negri (corretor de imóveis).

Números do evento
TOTAL DE ATENDIMENTOS: 6.545
1º dia

697

2º dia

1.085

3º dia

1.158

4º dia
5º dia

1.635
1.970
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ARTIGO

O que deve pautar o
Brasil em 2018?

O

ano de 2017 chegou ao fim e as atenções dos agentes
econômicos se voltam para tentar buscar pistas do
cenário econômico de 2018. Se as previsões do Banco
Central se confirmarem, a economia mundial deverá
crescer 3,7%, sendo que a China terá uma perspectiva
de crescimento do PIB em torno de 6,2% e os Estados
Unidos terão um crescimento projetado de 2,14%.
Esses resultados poderão impactar positivamente na economia nacional, que necessita de uma
estabilização do setor externo, combinada com uma
reação das commodities, para manter um saldo na
balança comercial entre US$ 30 bilhões e US$ 35
bilhões ao ano.
Mas, embora o cenário internacional possa contribuir para o crescimento econômico do país, isoladamente, ele não será suficiente para retirar o Brasil da
grave crise que se instalou nos últimos anos.
Sob o ponto de vista interno, segundo projeções
do Boletim Focus do Banco Central, o PIB deve crescer
em torno de 2,68%, a inflação deve ficar abaixo da
meta e registrar 3,96% ao ano e a taxa de juros Selic
continuará em trajetória descendente e atingirá algo
em torno de 6,75%.
Embora os indicadores macroeconômicos estejam demonstrando uma melhora parcimoniosa da
economia, vale lembrar que o cenário será afetado
diretamente pelo calendário eleitoral, um dos pontos
mais desafiadores que teremos de enfrentar.
Dependendo das tendências eleitorais que forem
se desenhando durante o período, as expectativas
dos agentes econômicos podem ser afetadas negativamente e mergulhar o mercado em um clima de
incerteza que pode reduzir a produção, afetando o
emprego e a renda.
Os dados divulgados recentemente pelo Ministério
do Trabalho, de que o país fechou 12.292 vagas com
carteira assinada, devem acender o sinal de alerta no
governo. Isso porque esse encolhimento dos postos
de trabalho ocorreu após o primeiro mês de vigência
da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso e,
para 2018, a previsão é de uma taxa de desemprego
ainda com dois dígitos, em torno de 11,8%.
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Importante destacar que, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic), da
Confederação Nacional do Comércio, em
novembro último o número de endividados
aumentou e alcançou 62,2%, sendo que,
desse total, 25,8% declararam que estão
com as contas em atraso.
Caso esse quadro persista e, aliado ao
elevado nível de desemprego, o consumo
das famílias tende a cair, tornando-se mais
um obstáculo ao crescimento econômico.
Outro ponto de preocupação para 2018
é o ajuste fiscal do governo para fechar as
contas. Conforme o jornal Valor Econômico,
do conjunto de propostas apresentadas
pela equipe econômica em agosto último,
só uma está em vigor atualmente. As outras, que representariam receita de R$ 23,2
bilhões e corte de gastos de R$ 725 milhões,
estão com calendário comprometido.
Portanto, 2018 será um ano ainda de
grandes incertezas e uma dose de cautela
nas ações dos agentes econômicos será
crucial para que não tenhamos muitas
surpresas.
Ricardo Paixão, presidente do Conselho
Regional de Economia do Espírito Santo
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CAPA

Campanha de Natal
movimenta R$ 96,8 milhões
Na ação “Tem prêmio no ar”, realizada pelas CDLs da Grande Vitória em parceria com o
Sicoob ES, foram sorteados um carro zero quilômetro, dez motos e 255 vales-compra

A

s CDLs de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari promoveram uma
grande campanha no final de 2017 para
aquecer as vendas no comércio. Foi
a ação “Tem prêmio no ar”, realizada
em parceria com o Sicoob ES. Ao todo,
785 lojistas aderiram à promoção, que
movimentou R$ 96,8 milhões.
De 1º de novembro a 25 de dezembro,
a cada R$ 50,00 em compras nos estabelecimentos participantes, o consumidor
recebia um cupom para concorrer aos
seguintes prêmios: um carro zero quilômetro, dez motos e 255 vales-compra.
Para participar, o consumidor tinha
de fazer um cadastro prévio no hotsite
da promoção (tempremionoar.com.br).
A partir daí, sempre que o cliente comprava nas lojas participantes, a cada
R$ 50,00 gastos, ele tinha direito a um
cupom para concorrer aos prêmios.

Economia fortalecida
“A realização desse tipo de campanha
incentiva a movimentação no comércio local,
proporcionando aos clientes a realização de
sonhos, além da satisfação por meio da melhoria da experiência de compra. A economia é
fortalecida pela circulação de valores em nossa
própria região. Esse é um dos objetivos das
cooperativas que justificam a participação e o
incentivo do Sicoob ES em ações como essa.”
Nailson Dalla Bernadina, diretor do Sicoob ES

A utilização do Sicoobcard, cartão do Sicoob ES, garantiu cupons em dobro aos participantes, aumentando
a chances de conquistar prêmios.
Para facilitar a vida dos consumidores, um sistema
fazia a leitura dos seus dados e os cupons eram impressos
diretamente nas urnas instaladas nas CDLs participantes.
No total, 1.937.471 cupons foram gerados.

Roleta digital
Os clientes também concorreram a vales-compra por
meio da roleta digital que estava disponível no hotsite da
promoção. Foram distribuídos 240 prêmios instantâneos
no valor de R$ 50 e 15 no valor de R$ 400.
“Aproveitamos o clima natalino para movimentar as
lojas da região metropolitana. Foi a maior campanha de
Natal já realizada pelas CDLs da Grande Vitória”, destacou
o presidente da CDL Vitória, Adriano Ohnesorge.

Números da campanha
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Cupons gerados:

Consumo em reais:

Lojas participantes:

CPFs participantes:

1.937.471

R$ 96.873.593,76

785

111.005

Participações com o
cartão Sicoobcard:

42.012
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CAPA

Um atrativo a mais para
os consumidores

O

s lojistas que participaram da campanha “Tem prêmio no ar” elogiaram a iniciativa das CDLs. Segundo
o proprietário da JP Pré-moldados, no bairro Vista
da Serra II, Jonesmar Piffer, o Mazinho, a ação foi um
importante atrativo para os consumidores.
“Sempre participo dessas campanhas, pois ações
em conjunto geram melhores resultados”, afirmou.
A assistente comercial e responsável pelo marketing da Tinbol Mariana Contarini pensa da mesma
forma. “Nós valorizamos muito essas ações, pois
elas atraem os clientes para as lojas e fortalecem o
comércio local”, disse.
Se é bom para os lojistas, também é bom para os
consumidores. Que o diga o vigilante Gleyvson Santos

Nunes, morador de Jardim Bela Vista, Serra,
que faturou um Palio zero ao fazer compras
na JP Pré-moldados.
“Esse carro veio em ótima hora! Vou
vender o veículo e, com o dinheiro, vou
construir a minha casa. Vai ser um sonho
realizado”.
A assistente administrativa Marise Siqueira também tirou a sorte grande! Ao
comprar na Lojas Mercadão, ela ganhou
uma moto. “Fiquei muito feliz! Minha filha
vai se casar e, com o dinheiro da venda da
moto, poderei ajudá-la”, contou Marise, que
já espera a promoção deste ano.

Confira os ganhadores da promoção
1º SORTEIO DAS MOTOS: 4 DE DEZEMBRO

SORTEIO CDL VITÓRIA:

SORTEIO CDL GUARAPARI:

Marise Siqueira
(Lojas Mercadão)

Debora Ferreira Conceição
(Loja Magazin Grande Rio
)

SORTEIO CDL CARIACICA:

Geciara Feu (Loja
Prenda Multishop)

SORTEIO CDL VILA VELHA:

Maria José Campos
(Loja Alvomac)

2º SORTEIO DAS MOTOS: 27 DE DEZEMBRO

SORTEIO CDL VITÓRIA:

Cárita Turbay Vasconcelo
s
(Loja Tinbol)

SORTEIO CDL CARIACICA:

Elza Ribeiro Soares
(Loja Lacqua Di Fiori)

SORTEIO CDL SERRA:

Genor Geraldo
Kunsch (Loja André
Sandrini Borsoi)

SORTEIO PALIO 0 KM:
29 DE DEZEMBRO

SORTEIO CDL VILA VELHA:

Fernanda dos Santos
Lorenço (Loja Ultralar
)
Móveis e Eletrodomésticos

Gleyvson Santos Nunes
(Loja JP Pré-moldados)

SORTEIO CDL GUARAPARI:

Hulda Câmara Machado
(Loja Rangel)
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SORTEIO CDL SERRA:

Vanderlino Paranhos
Fernandes (Loja Abreu Lar)
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GIRO RÁPIDO

Criada frente parlamentar
para apoiar o comércio
Colegiado da Assembleia Legislativa defenderá questões voltadas para melhorar as condições de atuação
do setor, como a simplificação da carga tributária, a desburocratização e o fomento ao consumo

A

Assembleia Legislativa do Espírito Santo
criou a Frente Parlamentar de Apoio ao
Comércio Varejista, voltada para defender melhores condições de atuação
para a categoria.
Liderada pelo deputado estadual
Gilsinho Lopes, a frente parlamentar foi
proposta pela Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas do Estado (FCDL-ES), pela CDL Vitória e pelo Sindicato dos
Lojistas do Comércio de Vitória. A primeira reunião do grupo ocorreu no dia 7 de
dezembro, no plenário da Assembleia.
Segundo Gilsinho, empresários do
setor varejista reclamam de legislações
estaduais que não seriam compatíveis
com a realidade capixaba e que engessam o segmento.
“Com a frente parlamentar, nós vamos discutir com os comerciantes para

apurar quais as melhores condições de atuação. Daremos
oportunidade a todas as CDLs de estarem presentes na
discussão”, explicou o deputado. A ideia é levar as principais
demandas ao governador Paulo Hartung para solicitar um
“mecanismo de trabalho sem entraves”.
Assim como a frente mista que foi constituída no Congresso Nacional com o mesmo objetivo, o colegiado no
Legislativo capixaba também defenderá a simplificação
da carga tributária, a desburocratização, a livre iniciativa, o
estímulo à qualificação profissional, acordos bilaterais de
comércio e o fomento do consumo, entre outros pontos.

Novo canal de comunicação
Agora os associados da CDL Vitória contam com mais
um canal exclusivo para se comunicar com a entidade: o
Whatsapp. Por meio do telefone (27) 99861-5600, as empresas podem obter as informações que necessitam. O

contato só pode ser feito por meio de mensagem de texto,
de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Associado,
adicione esse número a sua lista e conte com a CDL Vitória
para o que precisar.
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GIRO RÁPIDO

Destaque no prêmio
Marcas de Valor
A CDL Vitória conquistou o segundo lugar na categoria Entidades do prêmio
Marcas de Valor, da Rede Gazeta, ficando à frente de grandes instituições

A

CDL Vitória conquistou o segundo lugar
na categoria Entidades do prêmio Marcas de Valor, encomendado pela Rede
Gazeta à Futura. O levantamento faz
uma análise quantitativa para descobrir
quais são as melhores marcas na visão
da população da Grande Vitória.
A pesquisa ouviu 1.600 pessoas, totalizando 103 empresas avaliadas. Ao
todo, 21 segmentos foram divididos
em cinco categorias: Produtos; Serviços; Indústrias; Grupos Empresariais e
Entidades.
Para o presidente da CDL Vitória,
Adriano Ohnesorge, estar entre as
principais marcas do Espírito Santo
demonstra que o trabalho da entidade
está sendo bem desenvolvido.
“A pesquisa é uma oportunidade
para que as marcas tenham acesso a
um resultado específico sobre o panorama do seu segmento, além de oferecer a informação de como a empresa

é percebida pela população. Com esse mapeamento,
conseguimos definir estratégias de mercado”, afirmou.
Há oito anos, o prêmio Marcas de Valor é um termômetro para que as empresas saibam como estão sendo
vistas pelos consumidores capixabas. A pesquisa mostra que as marcas vendedoras têm sido percebidas de
maneira singular pela população por meio do trabalho
diferenciado e exclusivo que oferecem.

Confira o ranking
1º Sebrae
CATEGORIA
ENTIDADES

2º CDL Vitória
3º Findes
4º Fecomércio

Novo canal de comunicação
Agora os associados da CDL Vitória contam com mais
um canal exclusivo para se comunicar com a entidade:
o Whatsapp. Por meio do telefone (27) 99861-5600, as
empresas podem obter as informações que necessitam.

O contato só pode ser feito por meio de mensagem
de texto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.
Associado, adicione esse número a sua lista e conte com
a CDL Vitória para o que precisar.

Homenagem a ex-presidentes
Os ex-presidentes da CDL Vitória Carlo Fornazier e Cláudio Sipolatti foram
homenageados durante reunião plenária da diretoria, realizada no dia 28 de
novembro de 2017. As fotos dos empresários foram incluídas na galeria de
imagens de ex-presidentes da entidade, como reconhecimento pelo importante
trabalho que desempenham em prol do setor lojista.
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CDL JOVEM

As lições da escalada
Durante palestra, o empresário e montanhista Juarez Gustavo Soares comparou a escalada de
um monte aos desafios que a pessoa precisa encarar para conquistar sucesso na carreira

A

vida empresarial é comparada à escalada de uma
montanha. Exige determinação, superação e autoconhecimento. Além disso, é preciso cumprir etapa
por etapa para alcançar o topo, sem pular nenhuma
fase. A afirmação é do empresário do setor imobiliário Juarez Gustavo Soares, sócio-diretor da Lopes
Summit, que participou do último encontro de 2017
da CDL Jovem Vitória e apresentou a palestra “Não há
atalhos para chegar ao cume”. O evento ocorreu no
dia 6 de dezembro, na Ritz Conference.
Ávido montanhista, Juarez faz escaladas há mais de
uma década e teve a oportunidade de subir algumas
das principais montanhas do Brasil e do mundo. Ele
já encarou o Kilimanjaro, na África; o Aconcágua, na
América do Sul; o Elbrus, na Europa; o Monte Vinson,
na Antártica; o Monte Carstensz, na Oceania; e o Denali,
na América do Norte.
Segundo o empresário, normalmente uma escalada tem as seguintes fases: a aproximação até o
acampamento base; de dois a três acampamentos
intermediários e o topo da montanha. E, após chegar
ao cume, é importante descer
em segurança.
Comparando com a carreira, a aproximação do campo
base indica a importância do
trabalho em equipe. Se você
não fizer a sua parte, alguém
terá de fazer. A chegada ao
acampamento 1 representa

as decisões pré-tomadas, saber o que é inegociável para o empreendedor; e a chegada
ao acampamento 2 é a janela de oportunidades. Nesse ponto, recuar não significa
desistir, pode ser uma escolha estratégica.
“E logo depois vem a chegada ao cume,
a realização do sonho. Para alcançar os
objetivos, é preciso praticar a resiliência,
levar apenas o essencial e aceitar o imponderável”, orientou Juarez.
Durante o encontro, o presidente da CDL
Jovem Vitória, Gustavo Oliveira, fez a entrega
do Prêmio Jovem Líder 2017 para Pablo
Vitorazzi, diretor de Marketing da entidade.
“É um orgulho fazer parte de um grupo
como esse, que pensa no coletivo. Juntos,
conseguimos alcançar metas ainda maiores. Muitos dos meus colegas da CDL Jovem
são minha inspiração. Espero continuar
aprendendo com cada um e trabalhar em
prol da sociedade”, disse Pablo.

Feijoada da galera empreendedora
A CDL Jovem Vitória completou 13 anos de história e comemorou a data em
alto estilo com a sua tradicional feijoada de fim de ano, no dia 10 de dezembro,
no Hotel Senac Ilha do Boi. Foi uma tarde com muita gente bonita e atrações
musicais. Os participantes aproveitaram bufê liberado e open bar e curtiram as
apresentações da banda Samba Junior, do DJ Leo Paiva e da escola de samba
Andaraí. Parabéns, CDL Jovem!
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