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PALAVRA DO PRESIDENTE

Organização, união
e desenvolvimento
Nova gestão, novos tempos, novos sonhos. Mesmo diante de um
cenário político e econômico incerto, iniciamos uma nova fase
na CDL Vitória com bastante otimismo e determinados a atuar focados em três frentes principais:
organização, aproximação e desenvolvimento da classe lojista.
Para organizar o varejo, precisamos fortalecer ainda mais a nossa
representatividade e participação política. No primeiro trimestre deste
ano, tivemos um papel ativo diante do poder público e das empresas
em assuntos como o lançamento da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), o Plano de Despoluição Visual do Centro de Vitória e o funcionamento das lojas de shoppings aos domingos.
Também temos trabalhado para aumentar a união entre os lojistas.
É necessário pensar de forma coletiva e unir os esforços para superar
os obstáculos e redirecionar o país em direção ao crescimento. Por isso,
queremos nos aproximar mais das outras CDLs, de sindicatos e das associações comerciais.
Temos de sentar na mesma mesa para debater ideias e planejar
ações estratégicas na defesa dos direitos e interesses dos lojistas,
priorizando a comunidade como um todo, pois é ela que dá vida, que
mantém o comércio. É dessa forma que ganharemos mais força para
alcançar os nossos objetivos. Sozinhos, pouco podemos fazer; juntos,
podemos fazer muito.
Outro desafio da nossa gestão é a capacitação dos comerciantes.
Vamos incentivar o lojista a se aperfeiçoar cada vez mais, pois esse é
o caminho para ele obter as ferramentas adequadas para investir em

É necessário pensar de forma
coletiva e unir os esforços
para superar os obstáculos”
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competitividade, inovação e sustentabilidade, diminuindo custos e
aumentando as vendas e o lucro.
É essencial que o empresário
pense fora da caixa, ou seja, que
saia da zona de conforto e evite a
cegueira provocada pelos hábitos
cotidianos.
Conto com a ajuda dos diretores, dos associados e dos colaboradores para que possamos crescer ainda mais, pensando sempre
nos interesses da nossa entidade
e buscando o desenvolvimento
econômico da nossa região.
Boa leitura e até a próxima
edição!
Cláudio Sipolatti
Presidente da CDL Vitória
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GIRO RÁPIDO

Sorteio da CDL Cariacica

Morador de Vila Garrido recebe prêmios

Entrega de premiação em Itapuã

CDLs entregam prêmios
da campanha de Natal

A

Mais de 450 lojas aderiram à ação e o valor movimentado no comércio
chegou a R$ 39,2 milhões, com 585.256 cupons depositados
campanha “Natal Premiado”, realizada
no final do ano passado pelas CDLs da
Grande Vitória, foi um sucesso! Ao todo,
457 lojas aderiram à ação e o valor movimentado no comércio no período da
promoção (de 16 de novembro a 28 de
dezembro de 2015) chegou a R$ 39,2 milhões, com 585.256 cupons depositados.
Foram sorteados cinco caminhões
de prêmios (no valor de R$ 15 mil cada)
e uma carreta de prêmios (no valor de
R$ 25 mil). O valor total em premiações
alcançou R$ 100 mil.
A ação foi realizada em parceria
com a Rede Gazeta e contou com patrocínio dos Cartões Dacasa e apoio das
Prefeituras de Vitória, Cariacica e Serra.

Sorteio da CDL Vila Velha
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“O resultado foi muito positivo para as entidades. A
ideia é repetir a ação no Natal deste ano, buscando uma
abrangência ainda maior”, afirmou o presidente da CDL
Vitória, Cláudio Sipolatti.
Uma inovação da campanha foi a utilização de um
software que dispensou o preenchimento de cupons
por parte dos consumidores. Um sistema fazia a leitura
dos dados do cliente e os cupons eram impressos diretamente nas urnas instaladas nas CDLs participantes.
Para participar, bastava o consumidor fazer um
cadastro prévio no hotsite da promoção, por meio
dos sites das CDLs de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica ou Guarapari. A partir daí, sempre que o cliente
fazia compras nas lojas participantes, a cada R$ 50
gastos, ele tinha direito a um cupom para concorrer.
Quem fazia o pagamento com Cartões Dacasa, ganhava cupons em dobro.

Premiação em Barra de São Francisco

Carreta saiu para moradora de Cariacica

MARÇO 2016

SAÚDE

Combate ao Aedes aegypti
A CDL Vitória é parceira da Secretaria de Estado da Saúde no combate aos focos do
mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus

A

luta contra o Aedes aegypti,
transmissor da dengue, da
chikungunya e do zika vírus, é de toda a sociedade. Por isso, a CDL Vitória
é parceira da Secretaria de Estado da Saúde
(Sesa) no combate aos focos do mosquito.
A entidade está distribuindo
cartazes entre os comerciantes e orientando sobre formas de prevenção. A ideia é que cada lojista escolha um
dia da semana para eliminar os focos de água parada
em seu estabelecimento.
É preciso repetir esse procedimento semanalmente,
sempre no mesmo dia. Isso porque o ciclo de reprodução do mosquito dura, em média, dez dias. Assim, com
essa medida, é possível eliminar a larva do Aedes aegypti e evitar que o inseto chegue à forma adulta.
Além dos cartazes, a CDL Vitória está entregando um
adesivo para ser colocado nos estabelecimentos, para
o comerciante mostrar aos clientes que ele faz a sua
parte no combate ao mosquito. É a classe lojista na luta
contra o Aedes aegypti!

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL

COMO SE PROTEGER
 Elimine os pratos dos vasos de planta.
 Limpe o recipiente do motor da geladeira.
 Lave com esponja as vasilhas de
água dos animais.
 Mantenha o vaso sanitário tampado.
 Mantenha os ralos limpos e vedados.
 Limpe as calhas retirando todas as
folhas.
 Guarde pneus, plásticos ou qualquer
objeto que acumule água em local
coberto.
 Mantenha a caixa d’água bem vedada.
 Vire as garrafas e elimine tampinhas
ou recipientes que acumulem água.
 Trate a água da piscina regularmente.
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CAPA

Lançamento da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
O projeto da Secretaria de Estado da Fazenda, que tem parceria da CDL Vitória, objetiva diminuir as
obrigações assessórias das empresas, eliminar o uso de papel e desburocratizar a emissão de cupons fiscais

A

CDL Vitória firmou parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para
a implantação da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), projeto lançado
no último dia 29 de janeiro. O evento
contou com a presença do governador
Paulo Hartung, da secretária de Estado da Fazenda, Ana Paula Vescovi, e do
subsecretário da Receita, Bruno Negris,
entre outras autoridades e empresários.
O objetivo é implantar um modelo
nacional de documento fiscal eletrônico em substituição à emissão de
cupons fiscais em papel, reduzindo
custos com equipamentos, simplificando as obrigações acessórias dos
contribuintes e permitindo o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.
Segundo o presidente da CDL Vitória,
Cláudio Sipolatti, a NFC-e é uma iniciativa
de grande utilidade, que trará agilidade
e economia para o comércio, além de
comodidade para o consumidor.
Thiago Guimarães/Secom

“Entre os principais benefícios para o varejo, podemos destacar a eliminação das impressoras fiscais,
proporcionando mais flexibilidade na abertura de novos pontos de venda, além de simplificar algumas
obrigações dos lojistas, gerando menos custos para o
negócio. Já para o consumidor final, podemos salientar
a agilidade no fechamento da compra, que é possível
graças à introdução de dispositivos móveis na finalização dos pedidos”, ressaltou.
O primeiro projeto-piloto da NFC-e começou a funcionar em dezembro de 2015 em uma das lojas da rede
Sipolatti. “Fomos a primeira empresa autorizada a emitir a NFC-e no Espírito Santo e os resultados não poderiam ser melhores. A ideia é expandir para toda a rede
a partir do mês de abril”, disse Sipolatti.

BENEFÍCIOS
 Uso de impressora não fiscal, térmica ou a laser.
 Simplificação de obrigações acessórias (não há
impressão de Redução Z e Leitura X, escrituração de Mapa Resumo, lacração, comunicação de
ocorrências, cessação de uso, entre outros).
 Não há a figura do interventor técnico.
 Uso de papel não certificado, descartando a necessidade de guardar a nota impressa.
 Transmissão em tempo real ou on-line da NFC-e.
 Redução significativa dos gastos com papel.
 Não há autorização prévia do equipamento a ser
utilizado.
 Uso de novas tecnologias de mobilidade.
 Flexibilidade de expansão de PDV.
 Apelo ecológico.
 Integração de plataformas de vendas físicas e
virtuais.

Cláudio Sipolatti no lançamento da NFC-e, no Palácio Anchieta
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Thiago Guimarães/Secom

Paulo Hartung explica as vantagens da NFC-e: a Receita pode acompanhar em tempo real e com total segurança as operações comerciais

Sefaz disponibiliza
guia com informações
Ao final da fase de testes, será elaborado um cronograma de obrigatoriedades para os contribuintes,
bem como a publicação da legislação específica. Onze empresas participam do projeto-piloto

P

ara divulgar a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), a Sefaz disponibilizou um guia com informações no
seu site (www.sefaz.es.gov.br). Lojistas e consumidores também podem
acessar mais dados no portal nacional da NFC-e (http://nfce.encat.org).
“O projeto-piloto encontra-se, até
o momento, no terceiro mês de produção em 11 empresas, totalizando
90 estabelecimentos. A previsão para
o término dessa etapa é 31 de maio
de 2016”, informou o subsecretário da
Receita, Bruno Negris.
Segundo ele, para o projeto-piloto a adesão é voluntária. As empresas são avaliadas por um comitê gestor, que analisa as condições
técnicas e estruturais para partici-

Números
da NFC-e
Base – Novembro/2015

pação no programa. Ao final da fase de teste, será
elaborado um cronograma de obrigatoriedades para
os contribuintes, bem como a publicação da legislação específica.
“Com a NFC-e, a Receita Estadual faz o acompanhamento em tempo real e com total segurança das operações comerciais realizadas. Além disso, damos celeridade no combate à sonegação fiscal e, consequentemente,
aumentamos a eficiência na arrecadação”, destacou Negris. As empresas interessadas podem procurar a Sefaz
por meio do e-mail nfce@sefaz.es.gov.br.
A NFC-e também permite que os consumidores visualizem a sua nota logo após a compra. A consulta
pode ser feita mediante leitura do QR Code impresso no
documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (Danfe).
Para isso, basta instalar um aplicativo leitor do código (disponibilizado gratuitamente na internet) no smartphone ou tablet. Também é possível visualizar a nota
por meio do site da Sefaz.

21 Unidades da Federação emissoras
99.471 emissores
Mais de 923 milhões de notas emitidas
13 Unidades da Federação com cronogramas de obrigatoriedade já publicados

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL
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GESTÃO 2016/2018

Nova diretoria toma posse
Para os dirigentes da CDL Vitória, diante do cenário econômico e político desafiador
e dos novos hábitos de consumo, este é o momento de o comércio se reinventar

O
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s presidentes do Conselho Deliberativo e do Conselho de Administração do SPC Brasil, Bruno Falci e Roque Pellizzaro Junior, respectivamente, e o presidente da FCDL do Ceará, Francisco Freitas Cordeiro, entre
outros dirigentes, participaram do jantar de posse
da nova diretoria da CDL Vitória.
Eleitos para o triênio 2016/2018, os diretores acreditam que, mais do que nunca, é preciso unir forças
para fomentar e fortalecer o segmento lojista. Para
os dirigentes, diante do cenário econômico e político
desafiador e dos novos hábitos de consumo, este é
o momento de o comércio se reinventar.
O vice-presidente eleito, Adriano Ohnesorge, que
também coordena a CDL Jovem no Espírito Santo,
destacou a importância de a entidade se aproximar
dos jovem empresários.
“Creio que é muito positiva essa mistura de gerações. Os mais velhos com toda a sua bagagem e experiência e os mais novos com seus conhecimentos relacionados à inovação e tecnologia”, afirmou Adriano,
que se considera um “prata da casa”. “Comecei dentro
da CDL Jovem Vitória. Para mim, é uma honra construir
uma carreira dentro do movimento cedelista”.
Adriano informou que dará atenção especial à
implantação de ferramentas de inovação que otimizem os processos e facilitem o dia a dia, principalmente, das micro e pequenas empresas, que representam 90% dos associados da CDL Vitória.
O novo diretor de Relações Públicas, Helber
Demo Coelho, afirmou que buscará ampliar as for-

mas de faturamento da entidade, os benefícios para os associados e o número
de membros.
“Acredito muito na transformação que
o presidente Cláudio Sipolatti vai proporcionar à CDL Vitória, trazendo seus conceitos de gestão ‘pensar fora da caixa’. É
importante haver uma mudança de cultura por parte dos comerciantes”, avaliou
Helber.
Para o diretor social Ricardo Barbosa, é fundamental que, neste momento,
a CDL Vitória se posicione, principalmente, em defesa dos pequenos lojistas. “Esses comerciantes sofrem não
apenas com a falta de clientes, mas
também com a falta de conhecimento
para gerir os seus negócios. A entidade
deve fazer o papel de orientadora, seja
promovendo palestras, cursos ou troca
de experiências”.
Barbosa ainda falou da importância
de a CDL Vitória se unir a outras entidades, buscando unidade. “Precisamos remar na mesma direção”.
Rafael Primo, que assumiu como 2°
secretário, também reforçou a necessidade de união. “É essencial fortalecer o
associativismo, pois é assim que faremos
o comércio progredir”.

MARÇO 2016

ENTREVISTA

Mais cultura empresarial
“Não adianta
falar de
incentivos e
ficar olhando
para o governo.
Temos de
reduzir a
dependência,
mudar essa
cultura”
Quais as expectativas para o
seu mandato à frente da CDL Vitória?
Queremos desenvolver o comerciante. Ele precisa se atualizar para enfrentar as novas
demandas. Nos últimos anos, tivemos um vento muito favorável
ao comércio. Agora há outra realidade e a entidade tem a obrigação de contribuir para preparar
os associados para o novo cenário. O comerciante pode e precisa
buscar essa capacitação.
De que forma esse trabalho será
feito?
Precisamos de mais cultura
empresarial. O modelo atual é:
eu entro e vou melhorando. Mas
as novas demandas exigem que
o lojista se prepare para entrar
no mercado. Temos de trabalhar com maior intensidade com

Diretor-executivo de uma das maiores redes de lojas varejistas do Estado,
o empresário CLÁUDIO SIPOLATTI assumiu a presidência da CDL Vitória
com a expectativa de ampliar a capacitação dos lojistas. “Precisamos de
mais cultura empresarial. Temos de trabalhar com maior intensidade com
quem já está no setor e criar cenários para aqueles que pretendem entrar
terem maior entendimento sobre o que vão enfrentar”, afirmou. Confira a
entrevista.
quem já está no setor e criar cenários para aqueles que pretendem entrar terem maior entendimento sobre o que vão enfrentar.
A ideia é oferecer mais cursos,
seminários, feiras e viagens.
Quais são os incentivos, na sua
avaliação, que faltam para que
os comerciantes superem a
crise?
Não adianta falar de incentivos e ficar olhando para o governo. O que precisamos é que
o governo nos dê estabilidade
para que possamos nos desenvolver e fazer os nossos investimentos a longo prazo. Precisamos de segurança jurídica e
institucional e de projetos estratégicos com prazo maior.
Temos de reduzir a dependência do governo, mudar essa
cultura. A menor interferência
do governo nas práticas comerciais nos dará condições de ter
um mercado mais forte.
O que os comerciantes devem
fazer para enfrentar a crise?
O comerciante precisa se
desafiar em busca de maiores e
melhores resultados. Creio que o
caminho está na melhoria da governança corporativa. Esta será
a grande pauta deste século. E
isso vale para empresas de todos os portes.

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL

O caminho está na melhoria
da governança corporativa.
Esta será a grande pauta
deste século”
Deixe uma mensagem para os associados.
Juntos, conhecemos melhor os desafios e sabemos achar a melhor solução. O lojista não pode
pensar em solucionar apenas o seu problema,
temos de resolver os problemas coletivos. Precisamos acreditar nessa capacidade de agir em
conjunto.
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CDL JOVEM

InterAção: futuro mais
próspero e sustentável
Evento destacou os cinco pilares apontados pelo Índice de Cidades Empreendedoras:
Inovação, Acesso a Capital, Ambiente Regulatório, Capital Humano e Cultura Empreendedora

D

e 11 a 15 de abril, a CDL Jovem Vitória
participou do InterAção, projeto em
que as filiadas à Federação Capixaba
do Jovem Empreendedor (Fecaje) debateram cinco dos pilares da Endeavor Brasil considerados como os mais
importantes para o desenvolvimento
do Espírito Santo.
Os temas foram: Inovação, Acesso
a Capital, Ambiente Regulatório, Capital Humano e Cultura Empreendedora.

O evento foi realizado na Semana Estadual do Jovem
Empreendedor, incluída oficialmente no calendário municipal por meio da Lei 8.887/2008.
Na pesquisa da Endeavor, Vitória aparece em terceiro lugar, atrás apenas de São Paulo e Florianópolis (SC). A
capital capixaba não é líder em nenhum dos pilares do
estudo, mas tem resultados expressivos em todos eles.
A cidade é vice-líder em Capital Humano graças, por
exemplo, à larga oferta de ensino profissionalizante:
3,7% da população com mais de 15 anos está matriculada nesses cursos, mais que o dobro da média do estudo, de 1,8%.
Apesar disso, conforme o levantamento, Vitória não
tem nenhum parque tecnológico e precisa incrementar
seus investimentos em inovação.
Cada um dos pilares do estudo foi discutido em um dia
do evento, sendo que a CDL Jovem Vitória ficou responsável pelo tema “Ambiente Regulatório”. O debate da entidade contou com a participação dos seguintes convidados:
o prefeito de Vitória, Luciano Rezende; a subsecretária de
Desenvolvimento da cidade, Lenise Loureiro; o presidente da CDL Vitória, Cláudio Sipolatti; o diretor-presidente da
Prodest, Renzo Colnago; o economista Bruno Funchal, da
Fucape; e o representante da Endeavor João Melhado.

Venha participar da reunião plenária

Você já conhece o trabalho da CDL Jovem Vitória? A entidade reúne jovens
que trocam experiências e fazem ações impactantes para transformar a
sociedade. Sua missão é desenvolver e integrar os membros, fomentando o empreendedorismo e o associativismo, fortalecendo a CDL e contribuindo para uma cidade sustentável.
“Se você, associado, tem algum filho que trabalha na sua
empresa, que tal apresentá-lo à
CDL Jovem? Nossas reuniões plenárias são sempre realizadas na
primeira quarta-feira do mês, a
partir das 19h30”, convida o presidente Bruno Mazzei.
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Mais uma edição do
Clube de Leitura
A preocupação esgota a nossa energia, deturpa os nossos pensamentos
e enfraquece qualquer ambição. Mas
é possível, realmente, fazer alguma
coisa para evitar a preocupação? Essa
é a sinopse do livro “Como evitar preocupações e começar a viver”, de Dale
Carnegie, que será tema do próximo
Clube de Leitura da CDL Jovem Vitória,
no dia 8 de junho.
“No Clube de Leitura, debatemos
sobre os temas dos livros que são lidos pelo grupo e trocamos várias experiências”, explicou Bruno Mazzei.

MARÇO 2016
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Será que felicidade gera lucro?
O assunto foi tema do workshop “Liderança humanizada em três passos”.
Para especialista, empresários precisam criar um bom ambiente organizacional

A

felicidade pode sim gerar lucro e reduzir custos. Se a empresa conseguir criar
um ambiente organizacional onde as
pessoas são cuidadas, respeitadas
e participam das decisões, o engajamento aumenta, a autonomia aparece
e a rotatividade diminui.
A afirmação é da coach de líderes
Juliana Fanzeres, que apresentou para
membros da CDL Jovem Vitória o workshop “Liderança humanizada em três
passos”, no dia 20 de fevereiro, na WIS
Educação.

Segundo Juliana, um dos caminhos para ser um líder
mais humano é usar ferramentas que foquem no comportamento do colaborador e não na pessoa. Dessa forma, há espaço para que os funcionários realmente colaborem, pensem, criem e opinem.
“Outro ponto é o feedback, que precisa ser constante
e finalizado com a criação de uma rota de ação. É importante desenvolver dinâmicas corporativas, a fim de gerar
um ambiente estimulante para que os colaboradores ousem e, mesmo que errem, possam ser autônomos para
reverter as situações. O empresário precisa cuidar de seu
pessoal. Todos temos padrões de comportamento, basta
conhecê-los e estimulá-los”, destacou.

Membros da CDL Jovem Vitória participaram de workshop: líderes devem focar no comportamento do colaborador

Projetos prioritários para 2016

O presidente da CDL Jovem Vitória, Bruno Mazzei, e diretores da entidade se
reuniram entre os dias 5 e 6 de abril, no balneário de Iriri, para a elaboração do
planejamento tático de 2016.
Ficou definido que a entidade terá quatro projetos prioritários: Dia da Liberdade de Impostos (DLI), Pedalar para Respirar, retenção de membros e Day One
(Empreendedorismo na Escola).
Durante o planejamento, o grupo também elaborou um “picht”, método sucinto para resumir ideias com perguntas chaves, de forma a definir de um jeito
informal e acessível para as pessoas
o que é a CDL Jovem e os objetivos
da entidade. “A frase que ajuda a explicar a CDL Jovem ficou assim: galera que troca experiências e faz ações
impactantes para transformar a sociedade”, explicou o diretor de Planejamento, Laurent Rassi.

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL

Entidade tem
novos diretores
A CDL Jovem Vitória começou
o ano de 2016 com novos diretores. São eles: Gustavo
Oliveira, diretor de Desenvolvimento; João Paulo Meinicke,
diretor jurídico; Laurent Rassi,
diretor de Planejamento; Lucia Fassarella, secretária-executiva; e Renan Bortolini, diretor financeiro.
“Tenho certeza que todos
darão uma importante contribuição para o desenvolvimento da nossa entidade e
do setor lojista”, afirmou Bruno Mazzei, presidente da CDL
Jovem Vitória.
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Para você que busca
mais que beleza.
Beleza é importante,
mas não é tudo.
Nos dedicamos a cada processo para entregar vidros
com alto padrão de qualidade e que atendam às
constantes exigências do mercado. Inovação,
elegância, conforto e segurança para deixar
seus projetos ainda mais bonitos.
Invista no diferencial Viminas.

OutrOs serviçOs que a viminas pOssui:
Laminados • Laminados Temperados • Temperados • Boxes • Controle Solar • Espelhos • Esmaltados • Tampos • Craquelados • Insulados

+55 27 3398-1500
Av Talma Rodrigues Ribeiro, 1987, Civit II
Serra/ES - Cep: 29168-080
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