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Associados

MUITO MAIS BENEFÍCIOS!
Confira as vantagens de ser nosso associado!
Benefícios para associados, funcionários e dependentes.
Presidente de Honra

Ismar Cândido Tomaz
PRESIDENTE

AUTOMOTIVO

Cláudio Pagiola Sipolatti

 esconto de até 15% nos cursos profisD
sionalizantes da programação aberta.

Desconto de 25% na tabela de locação
de veículos.

1º VICE-PRESIDENTE

Adriano Gomes Ohnesorge

C ursos a partir de R$ 100,89 + desconto
de 10% a prazo e 15% à vista. Matrícula
com 50% de desconto e material didático gratuito.

SECRETÁRIOS

Lesio Contarini Júnior
Rafael Primo

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

IDIOMAS

TESOUREIROS

Marcos Valadares Nader
Carlos Eduardo Assad

Desconto de 20% nas mensalidades.

Desconto de 25% na tabela de locação de veículos.

DIRETORES

Helber Demo Coelho
Eduardo Azevedo
Ricardo Ribeiro Barbosa
CONSELHO FISCAL

Marcelo Salles Barbosa
José Paulo Amorim
Cláudia Regina Gobbi Martins
Sebastião Sérgio Ventorim
Estanislau Ventorim
José Ronaldo Campanha

EDUCAÇÃO

SAÚDE
A
 té 10% de desconto.
D
 escontos variáveis de acordo com
o curso oferecido pela instituição.
 esconto de 12% sobre a mensalidade
D
dos cursos técnicos.

DIRETORES EX-PRESIDENTES

Carlo Fornazier
Estanislau Ventorim
DIRETORES SUPLENTES

Hélcio Rezende Dias
Kleber Chieppe C. Silva
Antonio César de Andrade
Sérvulo Clermont Pivari e Silva
Elias Cauerk Moisés
Tamer Moussalem
Leonardo Marcondes Dadalto
Martinho Demoner
Carlos Antônio Marianelli
Lourdes Ferolla Leandro
Antônio Joaquim Dadalto
Superintendente

 escontos de 5% a 15% nas mensalidaD
des de educação infantil e dos ensinos
fundamental e médio.
Desconto de 10% para qualquer curso.
D
 esconto de 10% sobre a mensalidade dos cursos de graduação ou
pós-graduação, além de mais 5% para
os alunos que pagam até o primeiro
dia de cada mês.
 esconto de 10% em qualquer um de
D
seus cursos.

 s melhores planos de saúde com
O
vantagens especiais.
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.

OUTROS SERVIÇOS
Taxas diferenciadas para associados à CDL Vitória.

Descontos de 5% a 10% na criação
de sites.

Orlando Rezende
PRESIDENTE CDL JOVEM VITÓRIA

Bruno Mazzei
Revista da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Vitória - Espírito Santo

 escontos de 8% a 15% nos cursos
D
de MBA e extensão.
D
 esconto de até 20%.
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 esconto de 10% nos cursos de pósD
graduação.
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 escontos de 20% nos cursos de graD
duação e pós-graduação.

 esconto de 15% no valor das menD
salidades dos cursos oferecidos pela
instituição.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
C ursos e treinamentos de
educação financeira e vendas. Sala de leitura, acervo de
livros e DVDs para associados.
T urmas regulares com desconto de 20%
e turmas especializadas com 15% de
desconto nas mensalidades.

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 recrutamento e seleção, treinamentos e
consultoria.

Taxas especiais nos cartões
Alimentação, Refeição e Combustível.

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.

Palavra do presidente

O que passou,
passou
O ano de 2016 foi repleto de grandes desafios. Recessão, inflação, juros
elevados, desemprego, corrupção, não
faltaram notícias negativas.
O problema generalizado na economia afetou diretamente o desempenho
do comércio. Afinal, o comerciante vive
de vendas e, para haver vendas, é preciso ter consumidor. Se o consumidor
não compra, não há venda e, se não há
venda, o comerciante é quem sofre. Mas,
como diria a velha canção, “o que passou, passou” e que venha 2017!
Um novo ano renova sempre as nossas esperanças. Novos sonhos, novos objetivos, novas perspectivas. Tudo é novo! Porém, para não chegarmos frustrados em
dezembro do ano que vem devido a velhos resultados, precisamos de criatividade.
Enxergo o lojista como um agente estimulador. Ele precisa ser criativo, ousado
e perseverante para fazer um ano diferente. Não pode se contaminar e deixar
se abater.
O comércio é quem dá vida a uma cidade. E, nesse sentido, Vitória está muito
bem. Sofremos como em todo o país, mas aqui os lojistas se reinventam a cada
momento. Estamos reagindo de maneira firme aos impactos da crise econômica.
Este ano pode ser o grande ano da sua vida. Para isso, cabe a você fazer a sua
parte. Aprenda com os erros de 2016, defina suas metas para 2017, trace o seu
planejamento para alcançar seus objetivos e, claro, não se esqueça de executar
o plano. Pois de que adianta o melhor plano do mundo dentro de uma gaveta?

O lojista precisa ser criativo,
ousado e perseverante para
fazer um ano diferente. Não
pode deixar se abater”

Câmara de
de Dirigentes
DirigentesLojistas
Lojistasde
deVitória
Vitória- -CDL
CDL

Desejo a todos um 2017 repleto de
realizações! E lembre-se: o poder está
em suas mãos. Não fique refém das
circunstâncias, construa o seu próprio
futuro. Não será fácil, não será rápido,
mas acredite, vai valer a pena. O novo
ano te aguarda, vai com tudo!
Boas festas e até a próxima edição.

Cláudio Sipolatti
Presidente da CDL Vitória
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evento

Sucesso no Feirão
Recupere seu Crédito
Nos cinco dias da campanha, foram realizados 14.691 atendimentos e negociações. Consumidores
que estavam inadimplentes recuperaram o poder de compra para o Natal e o Ano Novo

A

sexta edição do Feirão Recupere seu
Crédito, organizado pelas Câmaras de
Dirigentes Lojistas de Vitória, Vila Velha,
Serra e Cariacica, foi um grande sucesso!
O evento registrou um público de quase
15 mil pessoas, no período de 30 de
novembro a 4 de dezembro, na Arena
Vitória, em Bento Ferreira. Os consumidores tiveram a oportunidade de
quitar seus débitos e recuperar o poder
de compra para o Natal e o Ano Novo.
Nos cinco dias da campanha, foram
realizados 14.691 atendimentos e negociações. A ação contou com a participação de 27 empresas e instituições
financeiras, como Agoracred, Banestes,
Caixa Econômica Federal, Cartão AVista,
Cesan, Dacasa Financeira, EDP e Lojas
Mercadão, entre outras.
“O objetivo do Feirão Recupere seu
Crédito é criar oportunidades para que
o consumidor retire seu nome do SPC
e recupere o crédito para começar o
ano com as contas em dia. Mais uma
vez, alcançamos as metas traçadas”,
afirmou o gerente operacional da CDL
Vitória, Geraldo Calenzani.

NÚMEROS DO EVENTO
Dia

1º dia
2º dia
3º dia
4º dia
5º dia
TOTAL

4

Atendimentos/
negociações

1.441
2.014
3.112
4.746
3.378
14.691

A coordenadora de Cobrança da Dacasa, Cristiane
Graciotti, destacou que o Feirão é uma excelente oportunidade para incentivar os clientes inadimplentes a
negociar suas dívidas, com revisão de juros e opções de
parcelamentos.
“Os casos foram analisados de forma personalizada,
a fim de regularizar a situação do consumidor junto aos
órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente,
ajudá-lo a organizar a vida financeira”, disse Cristiane.
Devido ao grande número de pessoas que procurou
o Feirão nos dois últimos dias da campanha, alguns
consumidores não foram atendidos, mas puderam negociar suas dívidas com as mesmas condições oferecidas
durante o evento.
Para isso, eles tiveram de comparecer à empresa
credora, entre os dias 5 e 9 de dezembro, levando a senha
que foi distribuída no Feirão. A apresentação da senha
era indispensável para que as condições de negociação
fossem as mesmas oferecidas no evento.
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Diarista reduz dívida de
R$ 3,6 milhões para R$ 400

U

ma diarista de Cariacica-Sede mostrou que é muito
boa de negociação. Ela estava com débito no cartão
de crédito há mais de dez anos e resolveu o seu problema no Feirão Recupere seu Crédito. A consumidora
obteve o perdão de juros e multa e conseguiu reduzir
uma dívida de R$ 3,6 milhões para R$ 400, ou seja, ela
pagará apenas o saldo devedor da época. A instituição
financeira ainda dividiu o valor em duas parcelas.
O caso foi destaque na imprensa local, assim como
outras histórias de consumidores que saíram bem
satisfeitos do evento realizado pelas CDLs, como o
jovem Maurício Paiva de Amorim, de 29 anos, que
devia R$ 5.300 em um carnê da Dacasa e conseguiu
um desconto de 98%, reduzindo o débito para R$ 110.
Durante o Feirão, os consumidores também puderam abrir seu Cadastro Positivo no estande da CDL
Vitória. Ao contrário do cadastro no qual o cliente tem
seu nome inscrito no rol de consumidores que atrasam
as contas, o Cadastro Positivo foi criado para que a
pessoa física ou jurídica possa ser avaliada pelo seu
bom histórico de pagamentos.
O cadastro e a permanência do cidadão na lista de
bons pagadores são totalmente gratuitos.
O Cadastro Positivo pode facilitar a vida do consumidor no momento da aquisição de um empréstimo
ou financiamento, já que essas informações poderão
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ser utilizadas pelo mercado como ferramenta para análise e reconhecimento do
bom pagador.
Com as informações, as financeiras, os
bancos, as lojas e demais estabelecimentos
comerciais contarão com mais dados para
conceder o crédito ou realizar a venda a
prazo, podendo praticar melhores condições comerciais.
Mesmo autorizando a inclusão no cadastro, o consumidor pode pedir a exclusão
do seu nome da lista a qualquer momento.

QUEM PARTICIPOU
Agoracred, Banestes, Caixa Econômica
Federal, Cartão AVista, Cesan, Dacasa Financeira, EDP, CDL Vitória, Óticas
Diniz, Óticas Sete, Gimacol, Calçados
Itapuã, Casas Santa Terezinha, Lojas
Mercadão, Mercadão Casa, Mercadão
Moda, Mercadão Moda Infantil, Atitude
Tupperware, Joalheria Primo, Abraspes, Abracomex, ASPBMES, Microlins
Serra, Microlins Vila Velha, Elo Joias,
Maely e Oral Brasil.
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CAPA

Perfil comportamental: é
importante conhecer?
Análise permite direcionar cada colaborador para a melhor função, dentro dos seus
padrões, aprimorando resultados e levando à harmonia no clima empresarial

C

6

ada pessoa tem um temperamento
predominante que influencia o seu comportamento. Cada indivíduo é diferente
do outro, cada um tem sua própria cultura, sua própria personalidade e sua
maneira distinta de executar as atividades. É por isso que identificar o perfil
comportamental dos colaboradores
torna-se uma ferramenta necessária
para as empresas.
Segundo o diretor da Recrutar Consultoria, Renan Bortolini, essa metodologia é excelente para tomada de decisão
na hora de contratar um profissional,
remanejar trabalhadores para outras
atividades, promover pessoas para um
cargo superior ou até mesmo para saber quem deve ser demitido em um
momento em que há profissionais com
resultados semelhantes.
Por meio dessa análise, é possível
identificar os pontos fortes e a desenvolver no colaborador; identificar neces-

sidades de treinamento e reciclagem; facilitar o processo
de realocação do profissional; melhorar o desempenho do
funcionário; aumentar a satisfação no ambiente profissional
e aprimorar a assertividade no processo de recrutamento
e seleção. Ou seja, trata-se de uma ferramenta benéfica
tanto para as organizações quanto para os trabalhadores.
“Essa avaliação pode ser usada por qualquer empresa,
sendo aplicada a cada novo processo seletivo para dar
suporte à decisão acerca da seleção. Já para o quadro
fixo é interessante que seja feita anualmente, para
que o mapeamento da equipe permaneça atualizado”,
explicou Renan.
O diretor acrescentou que a análise não causa nenhum
tipo de constrangimento para o colaborador, pois ela é
totalmente sigilosa, sendo realizada de forma on-line, por
meio de acesso com senha individual para cada pessoa.
As empresas associadas à CDL Vitória que se interessarem pela metodologia receberão uma visita de
um consultor da Recrutar. “Tem crescido a procura por
nossa atuação como parceiros estratégicos do negócio,
em que desenvolvemos as atividades inerentes à gestão
de pessoas que são pontos-chaves para o crescimento
organizacional”, destacou Renan.
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Negócios

Mais facilidade
para abrir empresas
Novo sistema permite que processos de abertura, alteração e baixa de organizações agora sejam
100% eletrônicos, tornando os procedimentos mais simples e rápidos e reduzindo custos

0

processo de abertura de empresas no Espírito Santo
está bem mais simples. Por meio do Cadastro Eletrônico
(Cad-e), agora todos os procedimentos são feitos de forma
eletrônica e o tempo para liberação da inscrição estadual
foi reduzido de 50 dias, em média, para até três dias.
O projeto foi lançado no último dia 9 de novembro
pelo governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria
de Estado da Fazenda (Sefaz).
“Não me canso de dizer que a estrutura do setor público brasileiro está em um tempo que não existe mais. A
vida evoluiu e muito. O mundo está literalmente na palma
da mão. Temos um setor público analógico que atende
uma sociedade digital. O projeto Cadastro Eletrônico faz
parte do nosso planejamento para desburocratizar e
tornar o governo mais flexível e ágil. De burocracia, este
país não precisa mais”, afirmou o governador Paulo
Hartung, durante a solenidade de lançamento.
O Cadastro Eletrônico funciona da seguinte maneira:
o contribuinte entra no sistema, que está hospedado
no site da Junta Comercial do Estado (www.jucees.
es.gov.br), preenche o cadastro com todos os dados
solicitados e, simultaneamente, essas informações
serão analisadas pelos órgãos que compõem o projeto,
dando mais agilidade ao procedimento.
“É um grande avanço para o ambiente de negócios
do Espírito Santo, pois vai desburocratizar e dar agili-
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Fotos: Leonardo Duarte/Secom-ES

dade ao processo de abertura de empresas
no Estado, diminuindo custos e tempo de
espera”, destacou, na ocasião, o subsecretário da Receita Estadual, Bruno Negris.
O presidente da CDL Vitória, Cláudio
Sipolatti, acrescentou que os empresários
sonhavam com a novidade. “O projeto tem
todo o nosso apoio. Estamos muito felizes
com mais esse passo e agradecemos à
Sefaz pela interação com o setor produtivo,
que tem dado muito certo”, disse.
O Cad-e envolve, além da Secretaria
de Estado da Fazenda, a Junta Comercial
do Espírito Santo, a Receita Federal e as
prefeituras.
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Anuncie
aqui!

giro rápido

Conheça o Clube de
Descontos do Servidor
Lojistas credenciados deverão oferecer um percentual de desconto sobre seus produtos e serviços

V

ocê já ouviu falar no Clube de Descontos
do Servidor? É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos (Seger) que busca promover
a qualidade de vida e a valorização dos
servidores públicos.
Trata-se de uma política de parceria
com empresas de diversos ramos de
atuação, com a finalidade de oferecer
descontos aos servidores ativos e inativos do Poder Executivo estadual na
aquisição de produtos e serviços em
estabelecimentos comerciais.
Todos os participantes serão beneficiados, tanto os servidores públicos
quanto as empresas/instituições, que
poderão ampliar seu volume de vendas.
A CDL Vitória e a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado
(FCDL-ES) firmaram parceria com a Seger
e as entidades têm incentivado os comerciantes a aderir ao programa. “Você,
lojista, deve aproveitar essa oportunidade para incrementar o seu negócio.
Hoje, o Espírito Santo tem cerca de 60
mil servidores ativos e 30 mil inativos,

Vitor Possati Rodrigues/Seger

ou seja, é a chance de fidelizar esse grande público”, destacou Orlando Rezende, superintendente da CDL Vitória.
Cada empresa credenciada deverá oferecer um percentual de desconto sobre seus produtos e serviços. Não
haverá padronização das ofertas.
O Clube de Vantagens está em fase de implantação e
captação de empresas e instituições de diversos setores.
Os interessados em fazer parte do programa devem
acessar o regulamento, preencher e assinar o Termo de
Adesão que será disponibilizado para download, além
de cumprir requisitos informados na adesão. Mais informações: www.servidor.es.gov.br ou pelo e-mail clube.
descontos@seger.es.gov.br.

Projeto piloto de e-commerce
A CDL Vitória, o Sebrae e os Correios participam de
um projeto chamado “Atendimento piloto e-commerce”.
O papel do Sebrae no projeto será oferecer capacitação em gestão de e-commerce, enquanto a CDL Vitória
selecionou sete empresas consolidadas no mercado físico
capixaba e que têm interesse em ingressar no mercado
de vendas on-line. Além disso, a entidade dará suporte
operacional à plataforma de e-commerce. Já os Correios
prestarão consultoria na parte de logística.
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Recentemente, os Correios apresentaram as soluções
de logística para as empresas participantes, que gostaram
bastante das propostas exibidas.
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CDL JOVEM

Nova diretoria toma posse

A

Bruno Mazzei passou o cargo de presidente para Gustavo Oliveira,
que vai comandar a entidade jovem no biênio 2017-2018
nova diretoria da CDL Jovem Vitória tomou posse em
evento para associados e convidados realizado no Hotel
Comfort Suites, dia 9 de dezembro. Na ocasião, Bruno
Mazzei passou o cargo de presidente para Gustavo Oliveira,
que estará à frente da instituição no biênio 2017-2018.
Gustavo destacou que seu objetivo é desenvolver um
trabalho que gere um alto impacto na sociedade por meio
do empreendedorismo. “Tenho excelentes expectativas,
pois encaro essa oportunidade como uma forma de
autodesenvolvimento em diversos aspectos”, afirmou.
Bruno Mazzei se despediu da entidade com a sensação
de dever cumprido. “Sou o único membro ativo que fez
parte da primeira geração da CDL Jovem, o que mostra
que conseguimos renovar o grupo. Além disso, hoje temos
quase 70 membros, um recorde de participantes”, ressaltou.
A solenidade também foi marcada pelo lançamento
do selo “Eu apoio o jovem empreendedor”, que contribuirá

Gustavo Oliveira assumiu presidência
no lugar de Bruno Mazzei

para gerar receita para a CDL Jovem, e
pela entrega do Prêmio Jovem Líder
2016 ao empresário Luiz Edgar Luppi.

Start Day reúne
empresários

Feijoada
de 12 anos
A CDL Jovem Vitória realizou a 4ª edição da sua
animada feijoada para celebrar seus 12 anos! O
palco da festa foi o restaurante TurkZoo, no dia 27
de novembro. Os convidados curtiram os shows
de PedalaSamba e da escola de samba Andaraí,
concorreram a brindes e participaram do concurso
que elegeu o melhor abadá customizado. A feijoada ainda marcou o encerramento da Semana
Global do Empreendedorismo no Estado.
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A CDL Jovem
Vitória e o Cindes
Jovem, em parceria com a Fecaje
(Federação Capixaba do Jovem
Empreendedor),
realizaram uma
grande edição
do Start Day, dia
25 de novembro,
durante a Semana Global do
Empreendedorismo, na Fábrica de Ideias. O evento reuniu 12
empresários, que falaram sobre suas carreiras para os jovens.
“Ficamos muito orgulhosos por ver que o Start Day vem
cumprindo seus objetivos, pois vemos a reação e o envolvimento dos alunos quando vamos às escolas. Os jovens ficam
verdadeiramente vidrados no universo empreendedor”, afirmou
o coordenador executivo do projeto, George Ribeiro. Para 2017,
a expectativa é realizar, pelo menos, quatro edições.
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