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Feirão

recupere seu Crédito:
mais de 15 mil atendimentos
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Fim de ano

CDL Jovem

CDL Vitória oferece
assessoria para
renegociação de dívidas

Ação de Natal
movimenta o
comércio no Centro

Manhã empreendedora
reúne empresários
e autoridades
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FUNDAÇÃO CDL
Cursos e treinamentos de educação financeira
e vendas. Sala de leitura, acervo de livros e DVDs
para associados.
MICROLINS
Descontos de 15% a 35% nos cursos profissionalizantes.
CDL JOVEM
A CDL Jovem Vitória desenvolve jovens empresários, com espírito de liderança e empreendedorismo, para a vida profissional. Promove fórum de
discussões, integrando ideias, conceitos e experiências a partir de reuniões regulares, palestras,
seminários e eventos.
NUMBER ONE
Desconto de 20% nas mensalidades para empresas associadas à CDL Vitória e seus funcionários.
INGLÊS UNIVERSITY
Desconto de 35% sobre os valores das mensalidades.
SAÚDE
CECAMP PSICOLOGIA E MEDICINA DO TRABALHO
Desconto especial sobre o valor de consultas
e programas, como exame clínico, atestado de
saúde ocupacional – ASO, avaliação psicológica,
audiometria, eletrocardiograma, raio X, exames
laboratoriais e oftalmológico, entre outros.
ORAL BRASIL
Benefícios em serviços odontológicos com baixo
custo mensal.
UNIMED
Os melhores planos de saúde com vantagens
especiais.
SEMETRA
Descontos em consultas médicas, exame clínico
ocupacional, optometria, audiometria, hemograma, espirometria, eletrocardiograma, entre
outros.
OUTROS SERVIÇOS
MAELY
Descontos especiais nos serviços de empena, front,
outdoor, painel eletrônico e busdoor.

CET-FAESA
Até 10% de desconto.
ESCOLA CONTEC
Descontos variáveis de acordo com o curso oferecido pela instituição.
COLÉGIO SÃO GONÇALO
Desconto de 12% sobre a mensalidade dos cursos
técnicos.
EDUCAÇÃO ADVENTISTA
Descontos de 5% a 15% nas mensalidades de educação infantil e dos ensinos fundamental e médio.
FABAVI
Desconto de 10% para qualquer curso.
FACULDADE NOVO MILÊNIO
Desconto 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.
FACULDADE PIO XII
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%.
UVV
Desconto de 10% nos cursos de pós-graduação.
ESTÁCIO
Descontos de 20% nos cursos de graduação e
pós-graduação.
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

Olhar otimista
para o futuro
A marca social do governo de Dilma
Rousseff a credenciou para mais
quatro anos à frente do Executivo.
A reeleição da petista está cercada
de expectativa de mudanças, que
devem ser cobradas não só dela,
mas principalmente do Congresso
Nacional.
É preciso tirar da gaveta e implementar questões fundamentais, como a reforma tributária, pois nossos encargos são os mais altos do mundo. Esperamos que a Presidente
olhe com carinho para essa questão.
O consumo das famílias vive um momento de desaceleração devido,
principalmente, à menor oferta de crédito. Isso, aliado à retração da indústria, à inflação e à redução dos investimentos, criou um cenário de
baixo crescimento.
Dilma terá de promover um choque de gestão para que o Brasil tenha
o merecido respeito internacional como Nação e para que possa retomar
o caminho do crescimento com um PIB à altura do porte e da diversidade
da economia brasileira.
É fundamental que o nosso País recupere a sua capacidade de investir,
buscando o equilíbrio nas contas e na gestão públicas. Para isso, precisa
passar por uma reorganização financeira para reconquistar a confiança
dos investidores.
Sem dúvida, temos muitos desafios, mas não podemos desanimar!
Nenhum cenário é 100% favorável, e sempre é possível tirar algo de bom
dos momentos de adversidade.

Não podemos desanimar! Sempre
é possível tirar algo de bom dos
momentos de adversidade”

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

Lembrem-se: a solução dos
problemas está dentro das nossas
lojas. O importante é seguir trabalhando com otimismo, coragem e
tentando fazer diferente. Temos de
ter capacidade estratégica frente
as dificuldades. É assim que vamos encontrar as melhores oportunidades!
Boas festas para todos e até a
próxima edição!

Carlo Fornazier
Presidente da CDL Vitória e da UCDL
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Giro rÁPido

novo site da CDL Vitória
Além de acessar notícias atualizadas do setor, os associados podem comprar os serviços
da entidade, consultar o SPC e negociar com clientes que desejam recuperar o crédito

V

ocê já conhece o novo site da CDL Vitória? O portal foi totalmente reformulado para facilitar o acesso a informações fundamentais da entidade,
como serviços e consultorias, além de
assuntos relevantes que envolvam o
universo dos comerciantes.
“O objetivo é oferecer um site mais
dinâmico, moderno e que interaja
com as redes sociais”, destacou a gerente comercial e de marketing da CDL
Vitória, Eliane Perim.
Por meio do novo endereço eletrônico (www.cdlvitoria.com.br), além de acessar notícias
atualizadas sobre o mercado, os associados podem
comprar os serviços oferecidos pela CDL Vitória, consultar o sistema do SPC Brasil e negociar com clientes que
desejam recuperar o crédito.
Outra novidade é que a Rádio CDL ganhou um espaço especial para divulgar a sua programação e as promoções.
Os associados também têm a oportunidade de
anunciar as vagas disponíveis em suas empresas, e os
internautas interessados podem enviar seus currículos
por meio do site.

“Com essa nova ferramenta de
comunicação, a CDL busca aproximar
mais os lojistas e consumidores de
assuntos que interferem diretamente
nos negócios diários da cidade, além
de disponibilizar para os associados
ferramentas importantes para que
seu negócio esteja sempre bem assistido”, acrescentou Eliane.
Acesse www.cdlvitoria.com.br, navegue e conheça o novo site da CDL
Vitória!

Como dar um show de vendas no natal!
A CDL Vitória promoveu em novembro a palestra gratuita “Caminhos do sucesso – Como dar um show de vendas
nesse Natal”, em parceria com o Senac. O palestrante Denilton Cunha mostrou como fazer do atendimento ao cliente
um diferencial.
“Atender é dar ou prestar atenção em alguém, é estar atento, escutar e responder, servir. Todos os processos devem ter
a pessoa como alvo, não meramente o cliente. Com esse comportamento, o vendedor conquista o consumidor”, afirmou.
Segundo o consultor, o momento mais importante da
venda não é a hora de apresentar o produto, mas o de
identificar a necessidade do cliente. Quanto melhor for
essa identificação, maior será a chance de sucesso de indicar a mercadoria certa.
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o consultor Denilton Cunha: atendimento diferenciado
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Serviço

Setor de cobrança ajuda
lojista a recuperar crédito
CDL Vitória oferece assessoria especializada para renegociação de qualquer
documento legal em atraso, como cheques, duplicatas e notas promissórias

V

ocê conhece o CDL Cobrança? É um serviço especializado oferecido aos associados da CDL Vitória para
recuperação de crédito de qualquer documento legal em atraso, como cheques, duplicatas e notas
promissórias.
Segundo o superintendente da CDL Vitória, Orlando
Rezende, a entidade entra em contato com os devedores e negocia o pagamento de acordo com a política estabelecida pelo associado. “Temos um call center voltado exclusivamente para esse serviço. Com isso, o lojista
pode focar no seu negócio, que é vender, e não perde
tempo com essa negociação”, disse Rezende.
Atualmente, a CDL Vitória presta assessoria de cobrança para as seguintes empresas: Abraspes, AR2
Capixabão, Colégio São Gonçalo, Joalheria Primo, Reny
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Joias, Naturelle Cosméticos, Itapuã Calçados e Dacasa Financeira. Para mais
informações, os interessados devem
ligar para 3232-2087.

CAPA

Consumidores reneg

D

Mais de 15 mil atendimentos foram realizados no Feirão Recupere seu Crédito,
realizado pelas CDLs de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, na Fábrica de Ideias
e 2 a 6 de dezembro, consumidores endividados tiveram a oportunidade de renegociar suas dívidas e voltaram a ter crédito para as compras de fim de ano. Foi
a quarta edição consecutiva do Feirão Recupere seu
Crédito, realizado pelas CDLs de Vitória, Vila Velha, Serra
e Cariacica, na Fábrica de Ideias (antiga Fábrica 747), em
Jucutuquara.
O evento reuniu diversas organizações e 49 pontos
de atendimento, entre lojas, concessionárias de serviços essenciais, banco, financeiras e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Nos cinco dias de campanha, mais
de 15 mil pessoas passaram pelo feirão.
As empresas e instituições participantes ofereceram condições especiais, como isenção de juros e multas, parcelamentos e até descontos sobre o valor principal da dívida.
“Há um cunho social no feirão, pois o evento possibilita às pessoas uma nova oportunidade de quitar suas
dívidas em um período em que muitos querem comprar presentes e começar o ano sem restrições no SPC”,

afirmou o presidente da CDL Vitória,
Carlo Fornazier.
O período da campanha foi oportuno, uma vez que coincidiu com o 13º
salário e as gratificações de fim de
ano, que dão mais condições para o
consumidor quitar seus débitos.
“Foi uma excelente oportunidade,
tanto para lojistas como para consumidores. Para o lojista, foi importante
porque ele trouxe novamente para o
mercado aquele cliente que nem tinha
a intenção de quitar a sua dívida por
achar que ela era muito alta e de difícil
negociação”, disse Geraldo Calenzani,
gerente operacional da CDL Vitória.
No Espírito Santo, atualmente há
mais de 1,5 milhão de registros no banco de dados do SPC, o que corresponde
a cerca de 514 mil inadimplentes.

Empresas e instituições que participaram
Abraspes • AR2 Capixabão • Avon/Fast • Banestes • Calçados Itapuã • Cartão Avista • Casas Bahia • CDL Vitória
• Cesan • Colégio São Gonçalo • Credpublico • Dacasa Financeira • Dadalto • EDP Escelsa • Joalheria Primo • Lojas Mercadão • Losango • Mercadão Moda Infantil • Naturelle Cosméticos • Óticas Diniz • Reny Joias • Santa Terezinha
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CAPA

Depoimentos

Descontos
O feirão é uma ótima iniciativa para os dois lados: os
lojistas alcançam bons resultados
e os consumidores conseguem
fazer uma negociação que caiba no seu bolso. Nós oferecemos
condições exclusivas, como descontos de até 90% sobre os juros
da dívida.”
Gizelly Martins, assistente de
cobrança da Santa Terezinha

Oportunidade

gociam dívidas

Sempre temos um retorno
muito positivo quando participamos do feirão. É uma ótima
oportunidade para resgatar clientes com os quais a instituição já
não tinha mais contato. E os consumidores, ao resolver as suas
questões financeiras, podem ter
um Natal mais tranquilo.”
Giselle Firme Lopes Butkovsky,
coordenadora de cobrança da
Dacasa Financeira

Poder de compra

Dicas de planejamento financeiro
Quem foi ao Feirão Recupere seu
Crédito recebeu muitas orientações
da Dacasa Financeira para colocar
as contas em ordem. De acordo com
a coordenadora de cobrança da instituição, Sara Rodrigues, as palestras
foram baseadas no planejamento
financeiro familiar e no controle dos
gastos.

Entre os assuntos abordados estavam como economizar e estar sempre
no azul, as melhores formas para sanar as dívidas e como usar o cartão de
crédito para compras parceladas.
Durante o feirão, a EDP Escelsa também falou sobre Tarifa Social, um benefício que garante descontos na conta
de luz para famílias de baixa renda.

Cadastro de bons pagadores
No Feirão Recupere seu Crédito, os consumidores puderam abrir seu
Cadastro Positivo no estande da CDL Vitória. Trata-se de uma importante ferramenta para proteger não só as empresas da inadimplência, mas
também os próprios clientes do consumo imprudente.
O cliente que preencheu o cadastro teve a oportunidade de concorrer
a um tablet. O sorteio foi realizado no último dia do evento.

O Banestes concedeu até
100% de desconto nos juros
de mora das dívidas. Dessa forma,
muitas pessoas conseguiram retomar o poder de compra. Além
disso, procuramos conscientizar
os consumidores sobre o uso correto do crédito. Cada caso foi analisado individualmente.”
Vicente Lopes Duarte, gerente
de Reestruturação de Ativos do
Banestes

Parcelamento
O Feirão Recupere seu Crédito é uma oportunidade
para o cliente da Cesan que procura condições especiais para
pagar os seus débitos. Durante
o evento, a empresa ofereceu os
serviços de atualização cadastral,
negociação e parcelamento das
dívidas.”
Fabiano Venturim Canal, gestor
da Divisão de Cobrança da Cesan
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stá chegando a época mais esperada do ano para os lojistas. O Natal é
o período de maior venda para o comércio e uma ótima oportunidade de
conquistar novos clientes. Para atrair
consumidores para o Centro, a CDL
Vitória desenvolveu a campanha 2º
Natal Centro Vitória, que este ano conta com a participação de mais de 50
lojistas da região.
Até o dia 29 de dezembro, serão
distribuídos os cupons da promoção,
que funcionará da seguinte forma: a
cada R$ 50 em compras, o consumidor poderá concorrer a uma
moto Honda. E também

será entregue uma bicicleta para o vendedor que atender o cliente sorteado. Ao todo, serão distribuídas três
motocicletas e três bicicletas.
O sorteio está marcado para o dia 30 de dezembro,
às 15 horas, no auditório da CDL Vitória, e será acompanhado por um auditor. “A união faz a força. Com essa
ação, o objetivo é que mais consumidores circulem pelas ruas do Centro”, disse Carlo Fornazier, presidente da
CDL Vitória.
Para movimentar ainda mais a região, houve apresentações de coral natalino no Sesc Glória e de trupe
circense na Avenida Jerônimo Monteiro, nos dias 20 e
21 de dezembro. Nessas datas, tanto a avenida como
a rua Marcelino Duarte foram interditadas a partir das
19h30. “Os lojistas devem aproveitar esse período para
atrair muitos clientes, que estarão pelas ruas em busca
de presentes e para apreciar as diversas atrações culturais no Centro”, reforçou Fornazier.
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ação de natal
movimenta o comércio

inFormatiVo
CESan
A Cesan implantou um novo
sistema de georeferenciamento
das ligações para aprimorar
os caminhos percorridos pelos
agentes que fazem a leitura dos
hidrômetros e a entrega das
contas. Por isso, caro cliente,
para implantar essa melhoria,
será necessária a alteração na
data da leitura e também no
vencimento de sua conta.
ENTENDA AS MUDANÇAS NA DATA DE LEITURA E VENCIMENTO DA SUA CONTA
A MINHA CONTA DE ÁGUA/ESGOTO
VAI FICAR MAIS CARA?
A sua conta continuará sendo calculada como sempre foi,
ou seja, proporcional aos dias
de consumo. Portanto, observe
atentamente o número de dias
de consumo/venda que consta
na sua conta.
EU VOU RECEBER DUAS CONTAS NO
MESMO MÊS?
O que poderá ocorrer é o cliente

receber uma conta com consumo
menor, correspondente ao intervalo entre as datas em que foram
realizadas as leituras.
POSSO ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO DA MINHA CONTA?
Sim, o cliente poderá optar por
uma de cinco datas além da
atual, para vencimento de sua
conta. Essa alteração poderá ser
realizada por meio do site, ligando para o telefone 115 - ligação

gratuita, ou se dirigindo a um de
nossos Escritórios de Atendimento. Essa alteração somente poderá ser realizada em intervalos de,
no mínimo, seis meses.
ONDE POSSO TER MAIS ESCLARECIMENTOS SOBRE O REFLEXO DESSA
MUDANÇA NA MINHA CONTA?
Ligando para o telefone 115 - ligação gratuita, se dirigindo a um de
nossos Escritórios de Atendimento ou utilizando o simulador.

Acesse www.cesan.com.br e simule os impactos dessa mudança na sua conta.
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ENTREVISTA

Agoracred cresce e abre nova filial
“Com um
cenário
positivo,
podemos
projetar o ano
de 2015 com
lucro de 30%”

A Agoracred é uma empresa de financiamento de crédito que atua no mercado de
capital de giro e empréstimo pessoal. Atualmente, atende 1.300 lojistas e está presente em dois mil pontos de venda no Espírito Santo, em Minas Gerais e na Bahia. A
sede administrativa está localizada em Vitória, mas a empresa abre em dezembro
a sua primeira filial em Nova Venécia, segundo informou Leonardo Bortolini, um
dos sócios. A organização também pretende inaugurar outros cinco pontos de atendimento no Estado capixaba em 2015.

Como surgiu a Agoracred?
A Agoracred nasceu da fusão da
Uniletra, empresa de capital de
giro e empréstimo pessoal, com
a Crednorte Fomento Mercantil,
que operava há vários anos no
mercado de varejo. Somos dois
diretores: eu, que atuo na diretoria financeira, e Ivone Sabatini,
que é diretora de crédito. Hoje, temos 60 funcionários e uma carteira próxima a R$ 100 milhões
em empréstimos, com operações mensais de R$ 10 milhões.
De que forma a empresa se consolidou no mercado?
Por meio da qualidade dos serviços prestados. Os nossos profissionais têm muitos anos de
experiência e nosso sistema de
contingência em TI é de primeira linha. Os departamentos são
acompanhados atentamente pelos diretores. Nossa comunicação
interna é muito eficiente. Nos preparamos nos últimos 15 anos na
estruturação do gerenciamento
de risco da empresa, buscando
eficiência e governança.
Qual é a perspectiva para 2015?
Se houver a manutenção da
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renda familiar e dos empregos,
tendo também o retorno do
crescimento da construção civil
e da indústria automobilística,
teremos um cenário positivo. Se
isso ocorrer, podemos projetar
o ano de 2015 com lucro de 30%.
Se esse cenário mudar e houver
desemprego, devemos chegar
ao final de 2015 com uma rentabilidade média de 15%.
Qual a importância de ser associado à CDL Vitória?
O coração da nossa empresa é
o crédito. Nesse sentido, temos
uma importante parceria com

Temos uma importante parceria com a
CDL Vitória, pois ela nos dá o suporte
necessário na análise de crédito”

a CDL Vitória, pois ela nos dá o
suporte necessário na análise
de crédito, o que é fundamental
para o sucesso da nossa empresa. Ela é praticamente um
departamento da Agoracred e o
nosso modelo de crédito está relacionado ao modelo de serviço
prestado pela CDL.
Temos um grande diálogo e entendimento em qualquer nível.
O atendimento personalizado é
excelente.
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CDL JOVEM

Hartung destaca importância
de jovens empreendedores

A

CDL Jovem Vitória promoveu uma manhã empreendedora com a participação do governador eleito Paulo Hartung, que apresentou palestra com o
tema “O jovem como agente de transformação”.
O evento, realizado no dia 19 de
novembro, no Spetacollo Cerimonial,
em Vitória, marcou as comemorações
dos dez anos da entidade e fez parte
da Semana Global do Empreendedorismo. Cerca de 150 empresários e autoridades estiverem presentes.
Segundo Hartung, o Brasil vive
um déficit de lideranças. “Precisamos criar uma estrutura permanente para formação de líderes, além de
melhorar as ferramentas de gestão”,
afirmou.

Feijoada no ritmo do samba

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de aumentar a sua rede de relacionamentos,
trocar experiências e aprofundar os seus conhecimentos sobre empreendedorismo.
“Procuramos fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, capacitando e inspirando as pessoas. Os
jovens empresários puderam expor os seus projetos e
as suas necessidades ao futuro governador”, informou
o presidente da CDL Jovem Vitória, Adriano Ohnesorge.
Para Bruno Mazzei, que em 2015 assume a presidência da entidade, as expectativas foram atendidas. “Nos
nossos eventos, buscamos mostrar que empreender é
mais que desenvolver um negócio. É também cumprir
as leis, respeitar os cidadãos e agir de forma sustentável”, destacou.
O evento contou com patrocínio da CDL Vitória, da
Vitoriawagen, do Hospital Metropolitano, da Unimed Vitória e do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis
do Estado (Creci-ES).

Foto: Herlon Ribeiro

No dia 30 de novembro, a CDL Jovem Vitória realizou a sua
Feijoada de 10 anos, no Turkzoo. Os 200 convidados tiveram direito a bufê completo, camisa convite e caneca do
evento. Os participantes também concorreram a sorteio
de prêmios e se divertiram ao som do grupo Clube do
Samba. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, prestigiou
a comemoração.
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