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PALAVRA DO PRESIDENTE

Mídias sociais ajudam
a projetar negócios
Muitos empresários ainda estão descobrindo
que as mídias sociais são uma importante ferramenta para interagirem com seus consumidores,
pois podem aumentar o seu conhecimento sobre
eles, criar um vínculo, posicionar-se por meio de
uma comunicação direta e monitorar os resultados dos impactos de suas ações.
As mídias sociais tornaram-se uma plataforma
de interação para acompanhar e até mesmo antecipar tendências sobre interesses de compras.
Porém, isso ainda é utilizado de forma incipiente,
porque é um trabalho muito diferente da mídia
tradicional. Afinal, mídia social é relacionamento. E,
como sabemos, qualquer relacionamento dá trabalho. Exige conhecimento do outro e dedicação.
O fato é que as mídias sociais são uma grande
aliada para alavancar os negócios. Mas, assim
como tudo na vida, é preciso planejar antes de
inserir uma marca nessas plataformas.
O primeiro ponto é o fato de não ser obrigatório
marcar presença em todas as redes sociais. Para
avaliar qual é a melhor ou a mais adequada para
o seu tipo de negócio, é importante conhecê-la e
verificar se ela se encaixa no perfil de sua empresa
e de seu público. Vale, inclusive, conferir o que os
concorrentes fazem.
Outro ponto é identificar quanto tempo do seu
dia o empresário tem para investir nas postagens,

Assim como tudo na vida,
é preciso planejar antes
de inserir uma marca
nessas plataformas”

ou se vai precisar fazer algum
tipo de capacitação. É muito importante manter regularidade
nas publicações e produzir um
conteúdo que seja relevante e
conectado com os acontecimentos e com o momento.
Se você e a sua empresa ainda estão se questionando se
devem ou não fazer algo relacionado às mídias sociais, lamento,
pois estão atrasados. Vocês deveriam já estar se questionando
sobre como fazer, pois isso não
é uma moda passageira. É uma
realidade que veio para ficar.
Boa leitura e até a próxima
edição!
Adriano Ohnesorge
Presidente da CDL Vitória

GIRO RÁPIDO

CDL Vitória recebe prêmio
A entidade foi reconhecida como uma das 100 melhores Autoridades
de Registros de Certificação Digital do Brasil

O

gerente de negócios da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, esteve em Brasília para
receber o prêmio “Top Qualidade Brasil
Certificação Digital”, concedido pela
Academia Brasileira de Honrarias ao
Mérito. A entrega ocorreu no auditório
do Congresso Nacional.
Na ocasião, a CDL Vitória foi reconhecida como uma das 100 melhores

Geraldo Calenzani e Gastão Ramos em
premiação no Congresso Nacional

Autoridades de Registros de Certificação Digital do Brasil.
Calenzani acredita que a premiação é uma condecoração
pelos serviços de excelência prestados pela equipe de
profissionais da entidade.
Ele recebeu o prêmio das mãos do presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), Gastão
Ramos, e destacou que esse título é de suma importância
para a CDL Vitória, pois é o reconhecimento de muito
trabalho e dedicação.
“Estamos muito felizes com essa condecoração e
sabemos que é resultado de um bom trabalho na área
de Certificados Digitais emitidos pela CDL Vitória às pessoas físicas e jurídicas. O certificado é, atualmente, um
documento importante em qualquer transação on-line e
o serviço oferecido pela entidade é de extrema eficiência”,
afirmou o gerente.
O Certificado Digital é um documento eletrônico que
garante proteção às transações on-line e a troca virtual de
documentos, mensagens e dados, com validade jurídica.
Com esse dispositivo, os sistemas de informação
podem validar e reforçar os mecanismos de segurança
on-line, utilizando a tecnologia para garantir a privacidade
e confirmar a autenticidade das informações de usuários,
empresas e instituições na rede.

Fatura agora é enviada por e-mail
Desde o mês de maio, os associados da
CDL Vitória vêm recebendo as suas faturas
por e-mail. A prática facilita o dia a dia das
empresas e contribui com o meio ambiente,
além de reduzir os custos da entidade.
“Muitos reclamavam de problemas com
os Correios, que estavam atrasando a entrega dos boletos. Com o envio por e-mail,
isso foi resolvido. Nós entramos em contato
com os associados para confirmar todos os
endereços eletrônicos e as faturas já estão
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sendo enviadas de forma on-line”, explicou
a assistente operacional Sandra Peroni.
Outra novidade é que, agora, quando ocorre um bloqueio no sistema do SPC Brasil, o próprio associado consegue fazer o desbloqueio,
por meio de uma chave de
acesso direcionada para
o seu correio eletrônico. É
outra medida adotada para
beneficiar as empresas associadas à CDL Vitória.
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DESTAQUE

Novos sócios-proprietários
As empresas Prenda Multishop, RCR Mundo da Informática, Rio Joias, Agoracred,
Teia Marketing e Comunicação, Gomes Netto Advocacia e Casa das Soldas
agora integram grupo de sócios-proprietários da CDL Vitória

M

otivar a união dos empresários em prol
do desenvolvimento do setor varejista
é um dos propósitos da CDL Vitória. E a
entidade conta com novos sócios-proprietários para torná-la ainda mais forte.
São as empresas: Prenda Multishop,
RCR Mundo da Informática, Rio Joias,
Agoracred, Teia Marketing e Comunicação, Gomes Netto Advocacia e Casa
das Soldas.
Sócio da financeira Agoracred, Leonardo Bortolini afirmou que deseja contribuir com a discussão das questões
do segmento e de problemas diários,
para que sejam revertidos em novas
soluções para o setor varejista.
O empresário Rodolfo do Carmo Rodrigues, da RCR Mundo da Informática,
disse que a CDL Vitória sempre foi uma
importante parceira da Associação de
Comerciantes do Centro, da qual faz
parte, e que isso o motivou a tornar
sua empresa uma sócia-proprietária. “A
entidade representa um grande apoio
para o desenvolvimento empresarial”.

Na opinião do empresário João Fabiano Nogueira Vidal,
da Casa das Soldas, a entidade precisa divulgar mais as
suas ações e fazer eventos setoriais para que os associados
possam se aproximar mais e conhecer melhor os produtos
e serviços que são oferecidos. “A entidade é nossa. Precisamos estar unidos e fazer a nossa parte para ela crescer”.
O advogado João Gomes Netto, da Gomes Netto Advocacia, afirmou ser um entusiasta do associativismo.
“Estou à disposição da entidade, especialmente dentro
da minha área, para contribuir no que puder”.
Já o empresário Edson de Souza, da Prenda Multishop,
espera ter uma participação maior nas decisões da entidade. “O grupo conta com colegas bastante experientes.
É ótimo poder compartilhar ideias com pessoas assim”.

Comal oferece linha completa da Moura
Associado da
CDL Vitória, o empresário Terêncio
Carlos Santos Mello é sócio-administrador da Comal
(Comercial de Acumuladores e Componentes Ltda), distribuidora da Moura no Espírito Santo.
No mercado desde 1987, a empresa tem unidades em Vitória, Cachoeiro
de Itapemirim e Linhares, distribuindo
os produtos Moura para todos os mu-

nicípios do Estado. A marca oferece
uma linha completa de baterias automotivas, ciclomotivas, estacionárias, tracionárias e náuticas, além de
lubrificantes Lubel.
“Contamos com pontos de assistência técnica nas regiões central, Norte e Sul do Espírito Santo. Trabalhamos
com uma marca líder de mercado,
apontada como a preferida e mais
lembrada pelos consumidores nas
diversas pesquisas divulgadas pelos
principais veículos de mídia do Estado
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e do país. Além disso, oferecemos
assistência técnica 24 horas na região
metropolitana”, destacou Terêncio.
O empresário acrescentou que,
neste segundo semestre, planeja fortalecer as ações de vínculo e trade
marketing junto à revenda parceira.
Para Terêncio, é muito importante participar de uma entidade forte
como a CDL Vitória. “Recebemos apoio
em diferentes áreas, o que é essencial
para o bom andamento dos negócios”, afirmou.
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CAPA

Como aumentar as vendas
usando as mídias sociais

V

ender mais e tornar a marca mais conhecida estão entre os principais objetivos de
qualquer empresa. Mas como fazer isso
se não há dinheiro suficiente para investir
em divulgação em mídias como rádio,
outdoor e outros meios de comunicação?
Pois a internet é uma importante
aliada nessa missão. Em algumas mídias
sociais, como Facebook e Instagram, é
possível divulgar produtos e serviços
com muito resultado, uma vez que o
lojista pode atingir centenas, milhares
e até milhões de pessoas.
Nesta entrevista, o jornalista e especialista em comunicação estratégica Fernando Mendes mostra como
as mídias sociais podem ser usadas
comercialmente por empresas para
se conectarem com seus clientes, para
divulgar e vender produtos.
Quais são as principais dificuldades
apontadas pelos empresários para
divulgar seus produtos e serviços nas
mídias sociais e como eles podem
vencer essas barreiras?
A tecnologia trouxe mudanças muito
rápidas no processo de relacionamento
com o cliente. Hoje, a decisão de
compra do novo consumidor certamente passa pelo ambiente on-line, mas existe uma dificuldade
por parte de alguns empresários de aceitar essa nova
estratégia de comunicação.
É preciso estar aberto
ao novo e lembrar que,
quando falamos do início de uma comunicação nas redes sociais,
estamos falando de
testes. Você vai testando para ver
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Fernando Mendes durante palestra na CDL Vitória

como esse consumidor on-line está reagindo, vai adaptando,
calibrando, até encontrar o ponto ideal para seguir em frente.
Como definir em quais redes sociais apostar?
Entender de rede social é entender de gente, então, é preciso saber em que canal está a audiência da
empresa. Não adianta falar para uma sala vazia, sendo
que o consumidor está na sala ao lado. É importante o
empresário ouvir o consumidor dele e acompanhar o
que os concorrentes estão fazendo.
Muitos empresários enxergam com resistência a ideia
de pagar para criar anúncios nas redes sociais.
Assim como o jornal impresso, a TV ou o rádio, o
Facebook e o Instagram são plataformas de mídias. É
ilusão ou até imaturidade do empresário achar que será
de graça. Hoje, se a pessoa não anuncia em rede social, ela
não terá resultado. É muito difícil empresas que conseguem
isso organicamente, pois o alcance é muito reduzido.
Como engajar os próprios colaboradores nas redes
sociais da empresa?
O empresário deve autorizar o uso de rede social no
ambiente corporativo e precisa ensinar boas práticas aos
seus colaboradores, mostrando como eles podem usar de
forma positiva a mídia social, contribuindo com a empresa.
O Facebook ainda é a rede preferida no Brasil?
Muitas pessoas ainda acessam o Facebook, mas o tempo
de permanência nessa rede vem diminuindo muito, principalmente no Brasil. Por outro lado, tem aumentado o número
de usuários ativos e o tempo de permanência no Instagram.

JULHO 2018

CAPA

10 dicas para melhorar a sua divulgação
1. Descubra o seu
público e o que
interessa a ele
É muito importante saber a idade média, sexo,
preferências, região em que vive e comportamento
dos seus clientes.

6. C rie conexão/
relacionamento
com o seu público
As mídias sociais são um ambiente de conversa.
Então, não adianta falar sozinho. Responda os
questionamentos dos usuários, crie ações para trazer
mais o público para a página, compartilhe a história
positiva de algum cliente com a sua marca.

2. Defina a sua meta
Quer divulgar um novo serviço?
Aumentar as vendas de
determinada linha? Promover combos e promoções?

3. Conheça a
concorrência e outras
páginas de interesse
Uma boa fonte de inspiração para a sua empresa,
de temas, linguagem e horários de postagens,
pode ser as páginas de concorrentes que estejam
alcançando sucesso nas mídias sociais e até de
marcas de outros produtos e serviços, mas que
também falem com o seu público.

4. Monte um
planejamento real
Comece fazendo um cronograma
semanal, com um post diário, por exemplo. Na
segunda-feira poderá focar no produto, na terça-feira
falar sobre comportamento, na quarta-feira contar
uma curiosidade da produção, na quinta-feira trazer
uma dica de uso. Depois, faça o planejamento mensal.

5. Tenha ritmo e
periodicidade
É muito importante ter constância,
postar sempre. Mostre que a sua empresa se
preocupa com a página, melhore as mensagens e,
com o tempo, vá aumentando as postagens.
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7. M
 elhore os
seus resultados
Não vale só postar se você não
souber os resultados do que está fazendo. Por
isso, é fundamental medir o desempenho das suas
publicações. Conheça os horários de pico na sua
página e os posts que tiverem mais sucesso. Ajuste o
seu planejamento com base nesse resultado.

8. Desenvolva
ações criativas
Chame o seu público para
participar e compartilhar o conteúdo com mais
pessoas. O engajamento vale ouro nas mídias sociais.
Pense em concursos culturais, por exemplo, para
atrair mais pessoas.

9. Invista em
campanhas
Se conseguir alguma verba extra,
invista em impulsionar posts estratégicos e em
campanhas para aumentar o seu público.

10. Amplie as
suas redes
Avalie ampliar as suas ações para
outras mídias sociais, alcançando mais audiência.
Uma dica é ver como promover a sua marca no
YouTube, no LinkedIn e no Snapchat, por exemplo.
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PRODUTO

BIN: máquina que combina
com o seu negócio
Os associados da CDL Vitória contam com taxas mais vantajosas e
negociação diferenciada, além de atendimento personalizado

A

CDL Vitória firmou parceria com a BIN, operadora de
máquinas de cartão que oferece taxas diferenciadas
por segmento de mercado. Além das tarifas mais
competitivas, a empresa também disponibiliza um
atendimento próximo com representantes de vendas
prontos para atender às necessidades dos clientes.
Os associados da CDL Vitória, por estarem vinculados a uma associação, contam com uma proposta
ainda mais vantajosa, porque a parceria possibilita
uma negociação diferenciada, além de um atendimento personalizado e presencial.
Por meio da máquina de cartões BIN, os associados
têm a possibilidade de oferecer pagamentos com
cartões de débito, crédito e venda parcelada das
principais bandeiras e vouchers do Brasil.

Saiba mais sobre a BIN
A First Data, líder global em serviços de processamento de pagamentos, fechou parceria com o
Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil) em 2014 para
criar a marca BIN.

Aos seus parceiros, a BIN entrega soluções modernas e acessíveis de pagamentos, buscando impulsionar o negócio
do cliente. Além das maquininhas para
captação de operações de débito e crédito
disponíveis ao mercado, a BIN oferece apoio
ao lojista para que reduza os riscos em
cada operação executada, minimizando
suas perdas.
Para saber mais sobre as condições
especiais da BIN, basta o associado entrar
em contato com a CDL Vitória. Confira!

SPC Encontra facilita busca de dados
Você já conhece o SPC Encontra? É um produto que
possibilita às entidades e aos associados buscar dados
para contato com clientes cadastrados na base do SPC
Brasil.
Quando um documento estiver cadastrado no SPC
Encontra, sempre que ele for consultado, será emitido um
alerta ao consultante, pedindo que os dados cadastrais
(endereço e contato) sejam atualizados.
O sistema enviará um e-mail com essas informações
ao contato principal do associado ou da entidade que
inseriu o SPC Encontra.
Além de possibilitar a busca de dados cadastrais, o
produto contribui para a atualização e o enriquecimento
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da base do SPC Brasil, já que representa mais uma fonte
de informações.
A entidade e o associado poderão classificar os dados
recebidos, para que somente os confiáveis ou parcialmente confiáveis possam ser utilizados. As informações oficiais, provenientes da Receita Federal, não serão
substituídas.
O SPC Encontra pode ser usado na prospecção e
fidelização de clientes, nas rotinas de cobrança, na atualização de mailing e bases cadastrais e para manter o
relacionamento, divulgando ofertas e lançamentos de
produtos. Consulte o setor comercial da CDL Vitória e
saiba mais sobre esse novo produto do SPC Brasil.
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CDL JOVEM

Impostossauro:
o pesadelo do Brasil!
Com o objetivo de chamar a atenção para a alta carga tributária brasileira, a CDL
Jovem Vitória promoveu a 10ª edição do DLI, o Dia da Liberdade de Impostos

0

s brasileiros trabalham quase cinco meses por ano apenas para pagar impostos
e a contrapartida em serviços públicos
oferecidos ainda deixa a desejar. Com
o objetivo de chamar a atenção para a
alta carga tributária, a CDL Jovem Vitória
promoveu, no dia 24 de maio, a 10ª edição
do Dia da Liberdade de Impostos (DLI).
O “Impostossauro” foi o ícone da
ação, simbolizando o sistema tributário
do Brasil, que é arcaico e feroz como
um dinossauro, mordendo uma “fatia”
de tudo.
Comerciantes dos shoppings Vitória
e Vila Velha e a rede de supermercados
Extrabom venderam produtos sem o
valor do imposto embutido – os tributos
foram pagos pelas lojas patrocinadoras,
mas não repassados aos consumidores.
Durante o DLI, também foram montadas lojas-conceito nos shoppings para
a demonstração de preços de produtos
com e sem imposto.

“O peso dos impostos absorve e limita o orçamento
do cidadão e emperra os negócios do pequeno, médio
e grande empresário. Precisamos lutar em conjunto por
um sistema tributário mais simples e menos oneroso, que
seja sinônimo de desenvolvimento”, afirmou o presidente
da CDL Jovem Vitória, Gustavo Oliveira.

CDL Jovem vai lançar site
A CDL Jovem Vitória lançará, em
breve, o seu site, um canal de comunicação para mostrar de forma
organizada o que é a entidade e o
que os seus membros estão fazendo em prol da sociedade capixaba.
O endereço eletrônico está sendo
desenvolvido para ser responsivo,
ou seja, poderá ser acessado pelo
computador ou smartphone.
“Vamos apresentar os nossos
projetos, quem somos, matérias
produzidas por nossos associados
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e uma área chamada ‘Rede Jovem’,
em que reuniremos pessoas físicas
e jurídicas que são associadas à CDL
Jovem Vitória. Estamos finalizando
os últimos ajustes para colocar o site
no ar”, informou a coordenadora de
Comunicação da CDL Jovem Vitória,
Samira Soares.
Vale destacar que as reuniões
da entidade ocorrem sempre na
primeira quarta-feira de cada mês,
às 19 horas, na sede da CDL Vitória,
na Av. Governador Bley, 155, Centro.

Chaves da
prosperidade
Qual o caminho para alcançar
a realização na carreira? Para responder essa pergunta, a CDL Jovem
Vitória promoveu a palestra “As
cinco chaves para a prosperidade
e o sucesso profissional”, com o
treinador comportamental e coach
de felicidade profissional Lucas Carvalho, no Ritz Conference, dia 24 de
abril. O evento fez parte da Semana
Estadual do Jovem Empreendedor,
organizada pela Federação Capixaba dos Jovens Empreendedores
(Fecaje), entre os dias 23 e 28 de abril.
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CDL JOVEM

Novidades no programa
Performance em Foco 2.0
Associados agora participam de grupo de apoio, chamado mastermind,
para debater os avanços na direção de seus objetivos

A

CDL Jovem Vitória está com novidades no programa
Performance em Foco 2.0, criado para oferecer aos
associados a oportunidade de ampliar seu autoconhecimento, buscando maneiras de aprimorar sua
performance pessoal e profissional.
Em 2017, o projeto funcionou da seguinte forma:
por meio de um método de avaliação, o participante
conseguia reconhecer seus pontos fortes e fracos e
alinhava as suas demandas profissionais e pessoais
com as ações que precisava para obter os resultados
esperados.
Após essa etapa, o associado recebia atividades-chave para exercitar as novas habilidades que
seriam necessárias para alcançar os seus objetivos
de crescimento.
Neste ano, além desse processo de avaliação de
perfil, a CDL Jovem Vitória organizou um grupo de
apoio, chamado mastermind, com encontros mensais,
na qual os participantes se reúnem para debater seus
avanços, realizam atividades de aprofundamento
em autoconhecimento e crescimento pessoal dedicado aos negócios e oferecem suporte aos outros
participantes do grupo, por meio de um processo de
apadrinhamento.

Dessa forma, o grupo fortalece seus
vínculos de apoio e conexão, partilha experiências e ferramentas para o crescimento
de todos e acelera o seu processo de desenvolvimento.
“No ano passado, os participantes conseguiram evoluir em diversas áreas pessoais e profissionais. Esperamos resultados
ainda melhores para 2018, fortalecendo um
grupo de jovens empreendedores de alta
performance em suas vidas e seus negócios”, afirmou o coordenador do projeto,
Márcio Merçoni.

Venda de selo para ampliar projetos
A CDL Jovem Vitória tem sede por mudança e trabalha ativamente para que projetos
de alto impacto alcancem os mais diferentes públicos, desde o jovem que não
sabe o que é o empreendedorismo até
empresários que precisam se capacitar.
E, para que os projetos do grupo consigam maior penetração e impacto, a
entidade criou o selo “Eu apoio o jovem
empreendedor”, que pode ser adquirido por empresas de qualquer setor. As
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organizações que comprarem o selo assinarão
todas as ações da CDL Jovem Vitória, o que trará
inúmeros benefícios às mantenedoras, como
adesão a uma causa social, reforço do posicionamento junto aos públicos de interesse e maior
exposição da marca, entre outros.
Quer fazer parte dessa rede e ajudar a
impactar positivamente a sociedade? Basta
entrar em contato com Marcus Carrijo, pelo e-mail
cdljovem@cdlvitoria.com.br. Vamos construir
juntos um ambiente de negócios melhor!
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