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FABAVI
Desconto de 10% para qualquer curso.
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Desconto de 10% sobre a mensalidade dos cursos
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5% para os alunos que pagam até o primeiro dia
de cada mês.
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Desconto de 10% em qualquer um de seus cursos.
FACULDADE SÃO GERALDO
Descontos de 15% no curso de Administração, 20%
no de Pedagogia e 22% no de Direito. Os cursos
de pós-graduação também entraram na lista de
desconto, com 15%.
FUCAPE
Descontos de 8% a 15% nos cursos de MBA e extensão.
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
Desconto de até 20%.

UNIMED
Os melhores planos de saúde com vantagens
especiais.

UVV
Desconto de 10% nos cursos de pós-graduação.

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

ESTÁCIO
Descontos de 20% nos cursos de graduação e
pós-graduação.

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

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.

Palavra do presidente

A cabeça do
consumidor
Sempre sai na frente a empresa
que conhece o seu público, seja
ela pública ou privada. Não há
como conceber o planejamento
estratégico ou mesmo o plano de
negócios sem uma pauta eficiente
com os conhecimentos acerca do
público-alvo.
Para ajudar os nossos associados a entender o comportamento do consumidor no atual cenário de economia enfraquecida, a CDL Vitória encomendou à Flex Consult uma pesquisa
de opinião pública estadual. O levantamento, que teve grande visibilidade na
mídia, apurou dados úteis que foram direcionados aos lojistas.
Esperamos que o estudo se transforme em uma ferramenta de orientação para as decisões. É importante que, a partir dos dados apurados,
os associados escolham um curso de ação que ajude a identificar problemas e oportunidades e que indique caminhos que reduzam as incertezas.
A pesquisa foi feita por amostragem. Ou seja, para saber a opinião dos
moradores de uma cidade sobre um determinado assunto, não foram
entrevistados todos eles. Por meio de técnicas estatísticas, um grupo representativo dos habitantes do município foi selecionado e entrevistado.
A opinião desse grupo tende a refletir o que toda a comunidade pensa.
O cenário desenhado mostra intenção de consumo em queda, mais
atenção aos juros e procura maior por descontos. Os números apontam
que a prioridade para o consumidor é honrar os compromissos já assumidos em vez de fazer novas compras.
É fato que a população está mais seletiva e cautelosa, aguardando os
desdobramentos da economia. Mas os lojistas precisam manter a con-

Esperamos que o estudo se
transforme em uma ferramenta
de orientação para as decisões”

Câmara de
de Dirigentes
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fiança de que haverá uma reação
do setor, que pode ser impulsionada com promoções e ofertas de
pagamento facilitado.
Apesar do cenário econômico
pessimista, é preciso arregaçar as
mangas contra a crise e não medir
esforços para vender. É com trabalho e coragem que vamos vencer
os desafios de 2015.
Boa leitura e até a próxima!

Carlo Fornazier
Presidente da CDL Vitória e da UCDL
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Giro rápido

Auditoria atesta qualidade
O departamento de certificação digital da CDL Vitória foi avaliado pelo Instituto Nacional de Tecnologia
da Informação, que comprovou a validade e a segurança dos processos adotados pela entidade

O

s serviços de certificação digital da
CDL Vitória foram auditados pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), do governo federal, por
meio da empresa Deloitte, e a entidade manteve o credenciamento que
é exigido para os procedimentos de
certificação.
Segundo o supervisor administrativo da CDL Vitória, Leandro Ragazzi,
a auditoria é realizada anualmente e
comprova que a entidade segue todos os processos normativos do governo, garantindo segurança e eficácia nos trabalhos.
“São avaliados cerca de 150 procedimentos, mas eles fazem a análise
por amostragem, ou seja, selecionam
alguns processos para serem verificados. Nós não sabemos previamente o
que será auditado, por isso, é importante que todos os trabalhos estejam
em conformidade com as normas do
ITI. Os colaboradores do setor preci-

Dirigentes se reúnem com
governador no Palácio
O presidente da CDL Vitória, Carlo Fornazier, o
vice-presidente da entidade, Carlos Antônio
Marianelli, e o diretor
Marcelo Salles, atual
vice-presidente
do
SPC Brasil, se reuniram
com o governador Paulo Hartung, no dia 31 de março, para
apresentar propostas de interesse do setor lojista.
Um dos pontos da agenda foi a necessidade de desburocratização do Estado. “É preciso simplificar o relacionamento das empresas com o governo. Hartung afirmou que
vamos nos surpreender positivamente com os projetos
que serão apresentados nesse sentido”, disse Fornazier.

4

sam estar 100% envolvidos para que a auditoria seja
bem-sucedida. Foi um ótimo resultado para a entidade”, afirmou Leandro.
Entre os itens avaliados estão rastreabilidade de
documentos, armazenamento, integridade dos dados
e outros.
O certificado digital permite a troca do documento
em papel pelo documento eletrônico. Com validade jurídica, ele garante proteção às transações on-line. No site
da CDL Vitória (www.cdlvitoria.com.br) estão todas as informações sobre esse serviço oferecido pela entidade.

FCDL-ES apresenta
cronograma de trabalho
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
do Estado (FCDL-ES) reuniu presidentes de CDLs para
apresentar o cronograma de trabalho desenvolvido
para o triênio 2015/2017. O encontro ocorreu no dia
24 de abril, no Hotel Comfort Suites, em Vitória.
“O evento foi importante para alinharmos o planejamento estratégico da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL) às ações no nosso Estado. Foi uma ótima oportunidade para ouvir o nosso
conselho, composto pelos presidentes de CDLs e por
diretores distritais”, informou Geraldo Magela Gobbi
Martins, presidente da FCDL-ES. Cerca de 40 pessoas
participaram da reunião, representando 20 CDLs.
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Serviço

Linha completa para
análise de crédito
Diante de um cenário econômico turbulento, correr o menor risco possível é sempre a
melhor estratégia. Por isso, antes de efetivar um novo negócio, conte com os produtos do SPC

U

ma venda mal feita pode acarretar uma série de prejuízos além do valor do produto, principalmente com
ações de recuperação do inadimplente, o que gera um
alto custo operacional para o empresário e nem sempre tem o retorno garantido. Dessa forma, fica clara a
importância de uma análise de crédito eficiente e estruturada antes de efetivar um negócio.
Se esse é o serviço que a sua empresa precisa, saiba
que o SPC disponibiliza um dos portfólios mais completos de análise de crédito.
São produtos para vários tipos de necessidades do
mercado. Há opções de consultas simples de pessoa física, como o novo SPC Mix Mais, que verifica se o cliente tem
registros no SPC, cheques sem fundos e protestos, e também produtos mais completos, como o SPC Relatório Completo, que disponibiliza todas as informações cadastrais e
de crédito da empresa e seus sócios, além de históricos de
pagamentos, relacionamento com fornecedores e outros
dados relevantes para a tomada de decisão do associado.
Segundo o gerente operacional da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, muitas vezes a análise de crédito é considerada uma ferramenta restritiva, mas seu principal
objetivo é identificar a melhor operação para os lojistas.
Entre em contato com a CDL Vitória (3232-2061) e conheça esses e outros produtos.

Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória - CDL

Saiba mais
Novo SPC Mix Mais: verifique se o
cliente possui registros no SPC, cheques
sem fundo, sustados ou extraviados, títulos protestados, além de ter acesso a
informações cadastrais e muito mais.

Novo SPC Maxi: saiba se o cliente
possui registros no SPC e Serasa, títulos protestados, cheques sem fundo,
sustados e muito mais.
SPC Cheque Analítica: aceite cheques com mais segurança e com risco
reduzido de inadimplência.

SPC Relatório Completo: verifique se a empresa possui registros no
SPC e Serasa e também ocorrência de
protesto em nível nacional, ações, participação em empresas, análise dos
sócios, histórico de pagamento, compromissos a vencer e outros.
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CAPA

O que pensa o consumidor?
A CDL Vitória encomendou uma pesquisa estadual para avaliar o ambiente político e econômico
do Espírito Santo. Estudo foi realizado na Grande Vitória e em mais 15 municípios capixabas

D

iante do cenário de economia desacelerada e da baixa previsão de crescimento, a CDL Vitória encomendou uma pesquisa de âmbito estadual para avaliar o ambiente político e
econômico do Espírito Santo.
O estudo foi realizado pela Flex Consult, entre os dias
17 e 22 de abril, na Grande Vitória e em mais 15 municípios
capixabas. “Verificamos algumas percepções dos consumidores em meio à crise e, a partir dessas informações, os
lojistas podem identificar oportunidades para driblar esse
período de turbulência”, informou o presidente da CDL Vitória, Carlo Fornazier.
Confira abaixo alguns resultados da pesquisa. Os dados
completos estão no site da CDL Vitória (www.cdlvitoria.com.br).

INTENÇÃO DE COMPRA

Carlo Fornazier apresentou dados de pesquisa

Mesorregião

Qual a sua intenção de compra/consumo para os próximos três meses?

Total

Grande Vitória

Noroeste

Litoral Norte

Central

Sul

Comprar muito mais que nos últimos três meses

1,80

1,30

3,00

1,90

1,60

2,20

Comprar mais que nos últimos três meses

5,30

6,80

5,20

3,70

4,90

3,80

Comprar o mesmo que nos últimos três meses

21,30

23,00

26,90

14,20

30,30

13,70

Comprar menos que nos últimos três meses

34,10

30,00

38,10

26,50

36,90

45,10

Comprar muito menos que nos últimos três meses

35,20

37,00

24,60

51,90

25,40

30,80

Nr/ns

2,30

2,00

2,20

1,90

0,80

4,40

Comprar muito mais + Comprar mais

7,10

8,10

8,20

5,60

6,50

6,00

Comprar menos + Comprar muito menos

69,30

67,00

62,70

78,40

62,30

75,90

Saldo

-62,20

-58,90

-54,50

-72,80

-55,80

-69,90

INDICADOR DA EXPECTATIVA DE CONSUMO FUTURO

Mesorregião

O que você pretende comprar nos próximos três meses?

Total

Grande Vitória

Noroeste

Litoral Norte

Central

Sul

Alimentos, supermercado, hipermercado

58,20

58,30

45,50

58,00

54,90

69,80

Vestuário, tecidos e calçados

13,60

10,00

13,40

19,80

23,80

9,30

Móveis e eletrodomésticos

9,40

12,30

12,70

4,90

8,20

5,50

Material de construção

6,30

6,30

11,90

4,90

4,90

4,40

Veículos, motos, peças

3,10

3,30

4,50

3,70

2,50

1,60

Artigos farmacêuticos, cosméticos, perfumaria

1,50

1,30

3,00

1,20

0,80

1,60

Papelaria, livros, jornais, revistas

0,60

1,30

0

0,60

0

0

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação

0,40

0,50

0

0,60

0

0,50

Imóvel

0,30

0,50

0

0,60

0

0

Equipamentos esportivos/artes marciais

0,20

0,30

0

0

0

0,50

Material para trabalho

0,10

0,30

0

0

0

0

Viagem

0,10

0,30

0

0

0

0

Outros

1,60

2,00

3,00

1,20

0,80

0,50

Nada

0,50

0,30

0

0,60

0

1,60

Nr/ns

4,10

3,50

6,00

3,70

4,10

4,40
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INDICADORES DE EXPECTATIVA DE CONSUMO FUTURO
Mesorregião
Se o comércio aumentasse o número de promoções,
isso estimularia você a consumir mais?

Total

Grande Vitória

Noroeste

Litoral Norte

Central

Sul

Sim

55,20

62,75

50,00

58,64

48,36

43,96

Não

43,00

36,00

47,01

39,51

50,82

53,30

Nr/ns

1,80

1,25

2,99

1,85

0,82

2,75

O que você costuma comprar perto da sua residência (no seu bairro)?

Total

Grande Vitória

Noroeste

Litoral Norte

Central

Sul

Alimentos, supermercado, hipermercado

83,90

83,50

88,81

82,10

85,25

81,87

Vestuário, tecidos e calçados

7,50

4,75

5,22

11,11

10,66

9,89

Artigos farmacêuticos, cosméticos, perfumaria

1,50

2,75

2,24

0,62

0

0

Material de construção

1,50

2,50

0,75

0,62

0

1,65

Móveis e eletrodomésticos

1,00

2,00

0

1,23

0

0

Papelaria, livros, jornais, revistas

0,70

0,25

1,49

1,23

0

1,10

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação

0,20

0,25

0

0

0,82

0

Outros

1,10

1,25

0

0,62

1,64

1,65

Nada

0,50

0,25

0

0,62

0

1,65

Nr/ns

2,10

2,50

1,49

1,85

1,64

2,20

Mesorregião

Mesorregião
O que você costuma comprar em shopping center?

Total

Grande Vitória

Noroeste

Litoral Norte

Central

Sul

Vestuário, tecidos e calçados

30,20

41,75

17,91

33,95

22,13

15,93

Alimentos, supermercado, hipermercado

8,50

11,50

3,73

8,64

4,92

7,69

Móveis e eletrodomésticos

2,10

3,25

0

1,85

0,82

2,20

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação

0,40

0

0,75

1,23

0

0,55

Artigos farmacêuticos, cosméticos, perfumaria

0,30

0,25

0

0,62

0

0,55

Papelaria, livros, jornais, revistas

0,30

0,25

0

0

1,64

0

Material de construção

0,30

0,50

0,75

0

0

0

Cinema

0,20

0,25

0

0,62

0

0

Não tem shopping

0,10

0

0

0

0

0,55

Não frequenta

1,20

0

0

3,09

0

3,85

Nada

2,30

1,25

0

0,62

0

9,34

Outros

2,10

1,75

0

3,70

0,82

3,85

Nr/ns

52,00

39,25

76,87

45,68

69,67

55,49

Serviço de Proteção ao Crédito
Mesorregião
Você considera importante o serviço prestado pelo SPC?

Total

Grande Vitória

Noroeste

Litoral Norte

Central

Sul

Sim

83,90

90,00

81,34

85,19

75,41

76,92

Não

8,70

5,75

8,96

10,49

12,30

10,99

Nr/ns

7,40

4,25

9,70

4,32

12,30

12,09
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Treinamento

Empresa mais competitiva

O
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sucesso de um negócio não depende apenas do espaço físico, da capacidade tecnológica e do capital empregado. Também é fundamental investir na qualificação
dos colaboradores, pois são eles que representam a
organização para os clientes.
Muitas empresas reclamam do real aproveitamento
dos treinamentos. Alegam grandes gastos para poucos
resultados. Mas, segundo a coach de lideranças Juliana
Fanzeres, capacitar a equipe é primordial.
“Treinamento significa desenvolvimento contínuo,
habilidades que vão sendo lapidadas e voltadas para
a visão da empresa. Equipes e líderes qualificados são
fundamentais para manter no norte os comportamentos dentro da organização, e ajustar junto ao colaborador quais necessidades podem ser sanadas a fim de
alcançar objetivos comuns”, explicou.
Mas fique atento: treinamentos soltos podem ser
um “tiro no pé”. “O trabalho precisa ter briefing. É necessário identificar quais comportamentos precisam
ser modificados e quais devem ser implementados.
Para isso, há um diagnóstico a ser feito. Muitas vezes, o
empresário acha que sabe o que a equipe precisa, mas
o problema é muito maior ou abrange outras áreas. Somente com um olhar clínico e ferramentas específicas
podemos apurar isso”, afirmou Juliana.

Outro ponto importante: não adianta apenas treinar e não acompanhar a
equipe depois. O treinamento precisa
ser monitorado. “O empresário deve
ter uma agenda de capacitações sem
especificação de temas, a não ser que
sejam técnicas, como de vendas, permitindo o levantamento de demandas
atuais, mas com datas, para que vire
uma cultura na empresa o aprimoramento contínuo”, orientou a coach.
Uma boa forma de estimular a
equipe a participar é mostrar que a
qualificação abrange diversas facetas
da vida do colaborador.
“Em um treinamento sobre proatividade, por exemplo, quando falamos
em gestão do tempo e introduzimos o
tema trazendo a vertente da vida pessoal do funcionário, é muito mais fácil
fazer com que ele queira participar.
Também é importante deixar claro de
que maneira prática o treinamento
vai impactar na vida dentro da organização”, concluiu Juliana.
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Entrevista

“Queremos criar soluções
para as pequenas CDLs”
“Diante do
atual cenário,
precisamos nos
unir ainda mais,
para discutir
novos modelos
para os nossos
negócios”
Como você iniciou a sua ligação
com o movimento das CDLs?
Entrei no movimento quando
cursava Ciências Contábeis, em
1978, quando comecei a atuar na
diretoria da CDL de Colatina. Fui
tesoureiro e, depois, presidente,
cargo que ainda ocupo. Na FCDL,
fui diretor, vice-presidente e agora presidente.
Diante do cenário de estagnação da economia, na sua avaliação, quais os principais desafios
para o setor varejista?
O varejo depende de pessoas empregadas. Quando começa a desempregar, reflete no consumo. O
nosso desafio é elaborar um bom
planejamento para enfrentar o
atual cenário e ser fiel a sua execução, com base em informações importantes, como inflação, custeio,
obrigações controladas e em dia.

Eleito presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado
(FCDL-ES) para o triênio 2015/2017, Geraldo Magela Gobbi Martins reforçou
que o fortalecimento e o sucesso do movimento lojista capixaba estão na união,
no compromisso e no entusiasmo dos seus membros. Nesta entrevista, ele falou
sobre as suas expectativas para o segundo semestre de 2015 e o que pretende
fazer em prol do segmento varejista.
Como você tem atuado à frente da Federação para enfrentar
esse momento de crise?
Nossa Federação tem um grande desafio, que é criar soluções
para as pequenas CDLs do Espírito Santo, pois a receita gerada
pelo produto SPC tem diminuído.
O nosso mandato tem o objetivo
de apresentar uma nova maneira
de gestão das CDLs.
E como seria essa gestão?
Acredito ser importante a fusão
de algumas CDLs para fortalecê-las, como as de Itapemirim e
Marataízes.
Quero fazer uma rede de proprietários e executivos com os secretários das sete CDLs de grande
porte do Estado. Pretendo formar
um conselho desses executivos
para capacitar e motivar dirigentes e funcionários das cidades
menores. A ideia é proporcionar
um intercâmbio entre os lojistas.
Quais são as suas perspectivas
para o setor lojista capixaba nos
próximos meses de 2015?
Vejo que o cenário é de muita cautela. Este tem sido um ano de muitas mudanças, mudanças que são
necessárias, pois podem trazer
bons resultados a médio e longo
prazos. Os comerciantes devem
enfrentar esse momento com
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Os comerciantes
devem enfrentar
esse momento com
paciência e bastante
atenção”
paciência e bastante atenção, pois na crise surgem
oportunidades.
Deixe uma mensagem para os associados.
Somos uma associação de empresários. Diante do
atual cenário, precisamos nos unir ainda mais, para
discutir novos modelos e soluções para nossos negócios. É importante que todos os presidentes e diretores convoquem os associados para refletirmos e
encontrarmos novas ideias para nosso setor.
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Abertura da “Casas Brasília”, no Shopping Vitória: consumidores puderam comparar preços de produtos com e sem impostos

Mais incentivo, menos imposto
A CDL Jovem Vitória promoveu o Dia da Liberdade de Impostos para conscientizar a população
sobre a alta carga tributária, o baixo retorno por parte do governo e a complexidade fiscal

P

ara conscientizar a população sobre a
grande carga tributária que incide, direta ou indiretamente, sobre a sua renda,
a CDL Jovem Vitória promoveu nos dias
21 e 22 de maio o Dia da Liberdade de
Impostos.
Uma loja-conceito foi montada no
Shopping Vitória, onde os consumidores foram orientados sobre como os
tributos incidem sobre os seus rendimentos, consumo, patrimônio e outros.
O estabelecimento, batizado de
“Casas Brasília”, funcionou no segundo
piso do shopping e atraiu a atenção
dos clientes que passavam pelo centro
de compras. Eles puderam comparar
os preços de diversos produtos com e
sem os impostos. Uma bermuda masculina, por exemplo, que no mercado

custa R$ 139,90, custaria R$ 90,94 sem a carga tributária.
Na loja também havia a parede da complexidade fiscal, onde foram exibidas as diversas obrigações fiscais
que os empresários têm de cumprir, além da parede dos
sonhos, onde os consumidores podiam observar todos
os benefícios que teriam se houvesse um retorno adequado do governo
“Interagimos com o público e mostramos os preços
de alguns produtos com e sem imposto, e também como
o sistema tributário brasileiro é o mais complexo e caro
do mundo, em virtude da quantidade de taxas, normas e
burocracia”, explicou o presidente da CDL Jovem Vitória,
Bruno Mazzei.
Segundo ele, os impostos são importantes, mas o
governo precisa reinvestir o que a sociedade paga em
serviços públicos. “Com a população mais consciente
dos impostos, ela começará a exigir uma maior contrapartida do governo em saúde, segurança, educação e
bem-estar”.

Consciência

“Fiquei impressionada com os altos impostos que incidem sobre os produtos. O meu filho quer muito um videogame, mas ele custa mais de R$
1 mil. Sem os tributos, ele custaria cerca de R$ 300, um preço bem mais
acessível. Os impostos representam mais de 70% do valor do produto. É
importante que o consumidor tenha consciência dessa situação.”
Jocimara Ramos, dona de casa, com o filho, o estudante Gabriel Rodrigues

10

JUNHO 2015

CDL JOVEM

De olho no Vale do Silício

O

Vale do Silício, localizado na Califórnia
(EUA), atrai milhares de jovens empreendedores da internet. A região é
conhecida como berço da inovação,
onde estão concentradas as maiores
empresas de tecnologia do mundo.
O empresário Pedro Henrique
Mannato Coutinho, diretor-executivo
da Projeta Sistemas de Informação e
membro da CDL Jovem Vitória, visitou
organizações no local e falou sobre a
experiência durante um almoço-palestra promovido pela entidade do
setor lojista, no dia 29 de abril, no Isla
Restaurante.
“Vimos como o ‘ecossistema’ do
Vale do Silício funciona, desde as startups até os investidores, passando
por universidades e aceleradoras, até
chegar às grandes empresas. Dentre
os principais conhecimentos adquiridos, destaco os que envolvem as
expectativas dos investidores, qual
tipo de mercado buscam, saber qual
investidor escolher para não engessar
a empresa e como a competição para
conseguir investimento é alta”, afirmou Pedro Henrique.
Segundo ele, o empreendedor precisa estar ciente de que a tarefa de
captar investimento é uma atividade
de tempo integral, e que é importante

Pedro Henrique Mannato: experiência no Vale do Silício

que a equipe consiga ir desenvolvendo o projeto sem
o envolvimento operacional de quem estiver captando
recursos.
O empresário destacou também que um dos principais conceitos do Vale do Silício é o de “fracassar rápido
para ter sucesso o quanto antes”. Para isso, eles tentam
validar as ideias e hipóteses que levam à criação da
empresa o quanto antes, em vez de passar anos desenvolvendo o projeto para só depois ver que não tem
aceitação no mercado.
“Visitamos uma startup que faz análise laboratorial
em suplementos alimentares e vende os produtos. Em
vez de investir um valor alto em equipamentos laboratoriais, plataforma de e-commerce e estoque dos suplementos, para verificar se havia demanda, eles terceirizaram a análise laboratorial e colocaram o resultado em
um blog seguido de um botão para comprar da Amazon,
ganhando uma comissão em cada venda. Na medida em
que foram percebendo o que os consumidores queriam,
começaram a fazer investimentos direcionados”, disse.

Integrantes da CDL Jovem Vitória durante almoço-palestra: jovens empresários trocaram informações sobre investimentos e tecnologia
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