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Desconto de 25% na tabela de locação de veículos.

Descontos de 5% a 15% em produtos comercializados na loja.

CaPaCitaÇÃo e treinaMento

Desconto de 15% nos cursos profissionalizantes da progra-
mação aberta.

Cursos e treinamentos de educação financeira e vendas. Sala 
de leitura, acervo de livros e DVDs para associados.

Descontos de 15% a 35% nos cursos profissionalizantes. 

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, semi-
nários e eventos.

Desconto de 20% nas mensalidades para empresas associadas 
à CDL Vitória e seus funcionários.

A Fundação CDL é uma franqueada Mais Educa. São cursos 
on-line, por meio de videoaulas dinâmicas, com base em 
best-sellers.

Desconto de 35% sobre os valores das mensalidades.

saÚde

Benefícios em serviços odontológicos com baixo custo mensal.

Os melhores planos de saúde com vantagens especiais.

Descontos em consultas médicas, exame clínico ocupacional, 
optometria, audiometria, hemograma, espirometria, eletrocar-
diograma, entre outros.

outros serViÇos

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

Descontos diferenciados no Ligue Site para associados à 
CDL Vitória.

Taxas diferenciadas para associados à CDL Vitória.

eduCaÇÃo

Até 10% de desconto.

Descontos variáveis de acordo com o curso oferecido pela 
instituição.

Desconto de 12% sobre a mensalidade dos cursos técnicos.

Descontos de 5% a 15% nas mensalidades de educação infantil, 
do ensino fundamental e médio.

Desconto de 10% para qualquer curso.

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.

Desconto de 10% em qualquer um de seus cursos.

Descontos de 15% no curso de Administração, 20% no de Peda-
gogia e 22% no de Direito. Os cursos de pós-graduação também 
entraram na lista de desconto, com 15%.

Descontos de 8% a 15% nos cursos de MBA e extensão.

Desconto de até 20%.

Desconto de 10% nos cursos de pós-graduação.

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.
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O princípio é checar cada peça 
do seu negócio para verificar 
acertos pequenos, mas que 
fazem a diferença”

Estamos próximos do segundo 
semestre de 2014. Como foi a evo-
lução da sua empresa até aqui? 
É hora de refletir sobre isso para 
alcançar bons resultados. E a mu-
dança nem sempre tem de ser 
radical. Sabe aquele trabalho que 
precisa ser feito todos os dias? É 
ele que garante a sustentação da 
sua instituição e o surgimento de 
novos negócios.

De qual trabalho estamos falando? Vou explicar. O princípio é checar 
cada peça do seu negócio para verificar acertos pequenos, mas que fa-
zem a diferença nos resultados.

Por exemplo: quais as características que você deseja em sua equi-
pe? Já parou para pensar nisso? Antes de procurar colaboradores que 
tenham essas qualidades, verifique se os seus gerentes estão prontos 
para estimular essas atitudes. Eles estão dispostos a escutar a equipe, a 
identificar com eles as melhores maneiras de trabalhar e atingir metas? 
E, além disso, são objetivos, ajudam quem pede e precisa de ajuda, mas 
também não ignoram problemas óbvios na equipe. Um gerente prepara-
do é um multiplicador de talentos.

Outro passo é ter, além da meta de vendas, uma meta quantificável. 
Pode ser diminuir o prazo de entregas, aumentar o número de clientes 
que compram pela segunda vez, entre outras.

Palavra do Presidente
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E o principal é ouvir o seu clien-
te. Muitas vezes você não conse-
gue ver as oportunidades e o que 
está atrapalhando a sua empresa. 
Mas seus clientes podem ter uma 
boa ideia sobre o assunto. E nada 
de tentar mudar tudo em sua em-
presa de uma hora para outra. Es-
colha uma meta, atinja-a e passe 
para frente.

Carlo Fornazier
Presidente da CDL Vitória e da UCDL

Câmara de dirigentes Lojistas de Vitória - CdL

Como evoluir
no 2º semestre
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Atenção, as-
sociado à CDL 
Vitória. Caso você 
não receba a fa-
tura até o dia 20 
do mês, oferece-
mos, em nosso 
site (www.cdlvi-
toria.com.br), a opção de imprimir a 2ª via do boleto.

“A CDL Vitória realiza o faturamento todo início do mês e 
repassa as informações para o SPC Brasil em tempo hábil 
para que os boletos cheguem ao endereço dos associados 
antes do vencimento. Quando o associado não recebe esse 
boleto, pode consultar o nosso site. Lá, a fatura está dis-
ponível a partir do quinto dia útil de cada mês”, comentou 
Eliane Perin, do setor Comercial.

Para ter acesso ao documento, no portal da CDL Vitória, é 
muito fácil. Basta acessar o site, clicar no link Benefícios e em 
seguida em 2º Via de Fatura. Lá, tem o passo a passo para a 
impressão do documento. Para mais informações, é só en-
trar com o departamento de Contas a Receber, pelo telefone 
3232-2078 ou pelo e-mail contasareceber@cdlvitoria.com.br.

Giro rÁPido

Lojas ganham mais prazo

A
O governo federal prorrogou para 2015 as punições às empresas que não informarem aos consumidores 

na nota fiscal o quanto eles pagam de impostos. Essa é a 3ª vez que a Lei 12.741/12 é adiada

Sua fatura não chegou? 
Retire a 2ª via!
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CDL vitória recebe convidados no estande da expovinhos 

decisão foi bem recebida pelos comer-
ciantes, já que pelo menos 20% dos 
empresários não conseguiram investir 
em novos sistemas de emissão de no-
tas fiscais. Entre os impostos que pre-
cisam ser detalhados estão: ICMS, ISS, 
IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins e Cide.

Quando passar a valer, as penali-
dades para as empresas vão desde 
multa até o fechamento dos estabe-
lecimentos e o cancelamento das li-
cenças.

“A medida convida o contribuinte 
para o debate tributário, o torna mais 
consciente e incentiva a exigência da 
nota fiscal. No entanto, tivemos um 

ano difícil no comércio e, assim, as micro e pequenas 
empresas não conseguiram investir na modernização 
dos sistemas”, comentou Carlo Fornazier, presidente da 
CDL Vitória.

CDL marca presença no
6º Salão Internacional do Vinho

A CDL Vitória participou da Expovinhos 2014 – 6º 
Salão Internacional do Vinho de Vitória –, nos dias 
21 e 22 de maio, no Centro de Convenções da capi-
tal. Na ocasião, a entidade montou um estande em 

parceria com a DZ Empório e recebeu diversos 
convidados, entre eles o governador Estado, 
Renato Casagrande, e o vice, Givaldo Vieira.

Durante o evento, a be-
bida Casa Pedrucci/CDL Vi-
tória conquistou o Prêmio 
Top Five na categoria Espu-
mante.

parceria com a DZ Empório e recebeu diversos 
convidados, entre eles o governador Estado, 
Renato Casagrande, e o vice, Givaldo Vieira.

bida Casa Pedrucci/CDL Vi-
tória conquistou o Prêmio 
Top Five na categoria Espu-
mante.
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Produtos

SPC Maxi: para vendas seguras
A ferramenta apoia a empresa no momento de conceder crédito, oferecendo uma série de informações 

a respeito dos clientes, o que torna a venda muito mais assertiva para os empresários
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ara auxiliar as empresas associadas a vende-
rem com segurança e tranquilidade, garantindo 
resultados, o SPC disponibiliza uma linha de pro-
dutos e serviços que torna a análise de crédito no 
ato da compra mais assertiva.

Entre eles está o SPC Maxi, produto que apoia a em-
presa no momento de conceder crédito, oferecendo 
uma série de informações dos clientes, como ocorrên-
cia de registros no banco de dados do SPC, títulos pro-
testados, cheques sem fundos, sustados, roubados, 
cancelados ou extraviados e pendências financeiras.

Além disso, ele pode ser personalizado, oferecen-
do opções de consulta como: ações judiciais, telefones 
vinculados ao documento consultado e participação 
em empresas. Afinal, quando o assunto é análise de 
crédito, informações adicionais fazem a diferença.

Para ter acesso a essa solução, procure a CDL Vitória: 
3232-2076 ou comercial@cdlvitoria.com.br.

SPCNet
Outra novidade é o SPCNet, um site criado para 

proporcionar que pessoas físicas e empresas não 

P

associadas realizem suas consultas 
no SPC.

Para isso, é preciso acessar o site 
www.spcnet.com.br e adquirir cré-
ditos que dão acesso a ferramentas 
como: SPC Localiza, SPC Auto, SPC Avi-
sa e consultas de cheques, CPF e CNPJ.
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CaPa
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CDL Vitória comemorou os seus 50 anos de fundação 
em evento com o tema “Celebrando o passado, proje-
tando o futuro”, no dia 05 de junho, no Itamaraty Hall, 
em Vitória, com a participação de 500 convidados.

Na ocasião, autoridades e representantes do comér-
cio capixaba receberam a Comenda do Mérito Lojista de 
Vitória. A condecoração foi entregue ao governador do 
Estado, Renato Casagrande; ao prefeito da capital, Lucia-

Festa marca meio século de história

A
CDL Vitória reúne autoridades e representantes do comércio para comemorar, 
em grande estilo, os 50 anos da entidade que desenvolve o varejo capixaba

Evento foi prestigiado por autoridades do estado e de Brasília, mostrando a força e a importância do comércio varejista para o espírito santo

Além de celebrar o seu jubileu de ouro, Cdl vitória homenageou autoridades com a Comenda do Mérito lojista de vitória

no Rezende; ao presidente do SPC Bra-
sil, Roberto Alfeu; e ao presidente da 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), Roque Pellizzaro Junior.

O presidente da Fecomércio-ES, 
José Lino Sepulcri, também foi home-
nageado, sendo representado pelo fi-
lho, Paulo Sepulcri.

JunHo  2014
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Festa marca meio século de história

Convidados se divertiram ao som de daniel Boaventura

Festa contou com a participação de 500 convidados

A festa trouxe membros da Cndl e do sPC Brasil ao estado

Representantes da Cdl Jovem vitória marcaram presença

Show e lançamento de livro histórico
Para comemorar em grande estilo, a festa dos 

50 anos da CDL Vitória contou com um supershow 
do cantor Daniel Boaventura, que incluiu, em seu 
setlist, muitos hits americanos, como “New York, 
New York”, “Dancing Queen” e “The Lady is a Tramp”.
Além da animação do DJ Jefinho, que comandou a 

pista de dança.
Durante o evento, também foi lançado 

o livro “CDL Vitória 50 anos”, que narra 
a história da entidade, destacando os 
momentos mais marcantes de suas 
cinco décadas de fundação.

Em 130 páginas, a obra reúne 
depoimentos de autoridades e de 

integrantes do setor lojista capixaba, 
e mostra a importância econômica e 

o papel social do segmento para o 
Espírito Santo.

O livro ‘CDL Vitória 50 anos’ discute a importân-
cia econômica e o papel social do setor lojista, em suas 
interações com a população e com o setor público. E é 
uma iniciativa importante para despertar a plena cons-
ciência do papel modernizante que o comércio desem-
penha, como parte de um conjunto de atividades que 
podem e devem contribuir para a qualidade de vida”. 
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo

O que dizer da CDL neste meio século de exis-
tência? É um órgão representativo, que participa ati-
vamente do comércio, apoia de maneira significativa o 
desenvolvimento econômico do Estado, defendendo a 
bandeira dos lojistas e, principalmente, dos prestado-
res de serviço. A CDL tem muito a comemorar nesses 50 
anos, completados com credibilidade”. 
Luciano Rezende, prefeito de Vitória
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CaPa

Confira alguns feitos da entidade!
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CDL Vitória está de cara nova! A tra-
dicional marca da entidade, com o 
desenho da Nau Fenícia, passou por 
uma modernização e ganhou um es-
tilo mais arrojado, que tem tudo a ver 
com o comércio, setor representado 
pela instituição.

Com a renovação do visual, todas 
as Câmaras de Dirigentes Lojistas 

A do país passam a seguir 
como base a mesma mar-
ca. “A mudança faz parte 
de uma modernização colocada em prática pelo Siste-
ma CNDL, adequando todos os logotipos no Brasil. Essa 
padronização dá mais força ao movimento, imprimindo 
inovação, visibilidade e seriedade, além de consolidar 
uma imagem única para o Movimento Lojista”, comen-
tou Carlo Fornazier, presidente da CDL Vitória.

CDL Vitória ganha nova marca!

Década de 1960
•	 Em uma época marcada pela erradi-

cação dos cafezais, um grupo de ho-

mens visionários se uniu e, em 1964, 

fundou o Clube de Diretores Lojistas 

de Vitória. Três meses depois, numa 

iniciativa pioneira, montaram o SPC.

•	 É importante destacar o trabalho de 

Humberto Cosate e de César Augusto 

Nogueira, primeiros presidentes da 

entidade.

Década de 1970
•	 Empresas, bancos e lojistas se as-

sociaram à base de dados do SPC. E 

a instalação das plantas industriais 

no Estado deu mais importância à 

instituição.

•	 A frente da CDL, nessa época: Samuel 

Moysés, Nilo Marins, Constanteen He-

lal, Jadyr Primo, Fiorino Petrochi, José 

Assad e Juarez de Paiva Brito.

Década de 1980
•	 A década foi marcada pelos efeitos 

das crises econômicas e, ao mesmo 

tempo, pelo processo de informati-

zação. As conquistas foram lidera-

das por Lauro de Mello Maranhão e 

Ismar Candido Tomaz.

Década de 1990
•	 30 anos após a sua fundação, en-

tre as presidências de José Caetano 

Rampinelli e Ilson Xavier Bozi, o nome 

mudou para Câmara de Dirigentes 

Lojistas e uma nova sede foi monta-

da no Centro de Vitória.

Década de 2000
•	 O SPC Brasil surgiu. Os amigos Hélcio 

Rezende Dias, Marcelo Salles e Es-

tanislau Ventorim presidiram a CDL 

Vitória, apoiando a automação co-

mercial, a criação da Fundação CDL e 

uma série de conquistas.

•	 Em 2004, surge a CDL Jovem Vitória, 

que este ano completa 10 anos de 

atuação na formação de líderes.

Nos últimos anos
•	 Na presidência de Carlo Fornazier, 

a CDL conquistou o título de Auto-

ridade de Registro para a emissão 

de Certificado Digital, foi criado o 

Fórum Vitória e o Feirão Recupere 

seu Crédito.

•	 A entidade completou 50 anos.
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54ª edição da Convenção Nacional do 
Comércio Lojista já está chegando. Ela 
será realizada na Costa do Sauípe, na 
Bahia, em setembro, e terá como 
tema “Dividindo experiências, 
multiplicando resultados”.

O evento acontece en-
tre os dias 17 e 20 (quarta a 
sábado) e envolve empresá-
rios de todo o território nacional 
e de alguns países da América do 
Sul, que podem trocar experiências, 
participar de palestras, seminários, 
painéis informativos, reuniões de lí-
deres e conferir a exposições de pro-
dutos e serviços.

As inscrições já estão abertas e po-
dem ser feitas pelo site: convencaona-

54ª edição da Convenção 
Nacional do Comércio
A
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cionalbahia.org.br, onde também é possível obter mais 
informações sobre a Convenção.

Para este ano, o show de encerramento será com a 
cantora baiana Ivete Sangalo, que está comemorando 
20 anos de carreira. 

Para facilitar o trabalho dos associados à CDL Vitó-
ria, a entidade lançou um novo serviço: Assessoria de 
Cobrança. Com ele, é possível, em parceria com o SPC 
Brasil, recuperar o crédito de qualquer documento le-
gal em atraso, como cheques, duplicatas, notas pro-
missórias e contratos de pessoas físicas e jurídicas.

Entre as vantagens estão: recuperação de crédi-
to, cobrança em nível nacional e personalizada, pre-
ços diferenciados do mercado, redução de custos 
com estrutura própria, evita desgaste e atrito com 
o cliente final, exclusão automática dos registros no 
SPC após o pagamento da dívida e a reabilitação dos 
clientes para as empresas e para o mercado.

Entre em contato com a CDL Vitória por meio do 
telefone: 3232-2082 ou do e-mail: comercial@cdlvi-
toria.com.br.

Conheça o 
Assessoria 
de Cobrança!

Certificado Digital 
é na CDL Vitória

Atenção, empresário! Se você preci-
sa adquirir ou renovar o Certificado Di-
gital, a melhor escolha é a CDL Vitória. 
A entidade, que é uma Autoridade de 
Registro (AR), atende tanto no centro 
de Vitória quanto na loja da Enseada 
do Suá, oferecendo muito mais conforto e praticidade.

Na loja, há novo horário de funcionamento. Agora, o ex-
pediente é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e no 
sábado, das 9 às 13 horas.

O Certificado Digital é um documento eletrônico, com 
validade jurídica, que permite comprovar a identidade de 
uma pessoa, de uma empresa ou de um site e, assim, asse-
gurar as transações on-line e a troca de documentos, men-
sagens e dados pela internet.

Quer mais informações? Entre em contato com a CDL Vi-
tória pelos telefones: 3232-2073 | 3026-2725 ou 3026-3855. 
Outra opção é enviar um e-mail para: administrativo.certifi-
cado@cdlvitoria.com.br.
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entrevista

Como surgiu a Joalheria Primo?
A história da empresa começa 
com o meu pai, que saiu aos 8 
anos de Itapemirim e veio para 
Vitória tentar a vida. Com mui-
to trabalho, ocupou diversas 
funções, como a de vendedor 
ambulante, até fundar a 1ª joa-
lheria no centro de Vitória.

Qual é a estrutura da empresa?
São quatro lojas, distribuídas 
pelo centro de Vitória, sho-
ppings Vitória e Praia da Costa, 
e Campo Grande. Agora temos 
a Primo Store, loja no segmento 
de roupas masculinas e femini-
nas de alto padrão, no centro 
de Vitória.

Seu pai era muito carismático. 
Quais lições ele deixou?
O segredo do sucesso do meu 
pai foi a sua dedicação, o tra-
balho sério e honesto. Essa é a 
marca da Joalheria Primo: co-
nhecer cada cliente e fazê-lo 
sentir-se importante.

Como avalia o setor de joias no 
Espírito Santo?
É um segmento que mexe com 
a vaidade das pessoas. O mer-

Aposto que ao ler o bordão acima você logo se lembrou da Joalheria Primo. E não é 
para menos. Com uma tradição de 56 anos no mercado, a marca é sinônimo de cre-
dibilidade no segmento de joias e relógios. A história da empresa se entrelaça com 
a de seu fundador, o carismático Jadyr Primo, falecido em julho de 2012. Símbolo do 
comércio capixaba e famoso por aparecer nas simpáticas propagandas da empresa, 
ele presidiu e foi um dos primeiros associados da CDL. Hoje, as joalherias estão sob 
o comando dos seus quatro filhos, com os conselhos da matriarca da família Marize 
Primo. Nesta entrevista, o diretor administrativo da empresa, Rafael PRimo, conta 
um pouco sobre a história do seu pai e fala dos novos empreendimentos do grupo.

O magazine mais alegre da cidade
“O segredo do 

sucesso do meu 
pai foi a sua 
dedicação, o 

trabalho sério e 
honesto”

cado é estável e menos volá-
til. O Brasil tem ocupado boas 
posições no ranking mundial 
da Gold Fields Mineral Service, 
sendo o 12º produtor de ouro 
bruto e o 11º país consumidor 
de joias de ouro. No Estado, a 
chegada de grandes petrolífe-
ras fortalece o mercado.

Como fidelizar os clientes?
Sempre investimos em propa-
ganda e em treinamento quali-
ficado para melhor atender ao 
cliente. Meu pai era nosso ga-
roto-propaganda. Ele também 
sempre fez questão de bater 
papo com todo mundo que en-
trava na loja. Essa é a melhor 
forma de fidelizar: conhecer o 

Essa é a melhor forma de fidelizar: 
conhecer o cliente de perto e 
oferecer atendimento personalizado”

cliente e oferecer atendimento 
personalizado.

Há planos de expansão para 
este ano?
Estamos em negociação para 
construir mais lojas. Investimos 
também na marca Primo Store. 

A CDL está comemorando 50 
anos. Quais as principais mu-
danças ocorridas nesse tempo?
O mercado se expandiu, passou 
a oferecer uma gama maior de 
opções e tornou-se mais aces-
sível aos consumidores.
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Cdl JoveM

CDL Jovem Vitória se preocupa que os empresários te-
nham uma visão socioambiental dos negócios. Por isso, 
além dos cursos, palestras e minifóruns, desenvolve 
projetos como o Pedalar para Respirar, que este ano 
acontece em 24 de agosto, e o Plantando Equilíbrio, em 
28 de setembro.

O Plantando Equilíbrio está em sua 5ª edição e visa 
incentivar o plantio de mudas de árvores em parques 
municipais para compensar a emissão de gases po-
luentes na atmosfera. Já o Pedalar para Respirar está 
em sua 6ª edição e reúne centenas de ciclistas em prol 
do meio ambiente e da mobilidade urbana.

“A CDL Jovem tem membros que acreditam que a 
mudança depende de cada um de nós. Por isso, todos 
se empenham para tornar os eventos atrativos. Vários 

Desenvolvimento
com sustentabilidade
A

avanços já foram conquistados, como 
a faixa exclusiva para os ciclistas e o 
ônibus Bike GV”, disse Adriano Ohne-
sorge, presidente da entidade.

Dia da Liberdade de Impostos: 6ª edição
Três mil litros de gasolina a R$ 1,80 e 145 veículos 

abastecidos com uma economia de R$ 1,19 por litro. 
Esse foi o balanço da 6ª edição do Dia da Liberdade de 
Impostos (DLI), realizada pela CDL Jovem Vitória, em 22 
de maio, em Vitória.

Para o evento, que tem como objetivo protestar 
contra a alta carga tributária, foram disponibilizados 25 
litros de gasolina por carro e 5 litros por moto. “O bra-

sileiro trabalha até maio apenas para pagar impostos”, 
comentou Adriano Ohnesorge, presidente da entidade.

O DLI também incluiu a venda de 120 pacotes de 
fraldas descartáveis, 54 pares de calçados e cinco bol-
sas. Tudo a preços livres de tributos.

A novidade deste ano foi a criação da Loja Sem Im-
posto, no Shopping Vitória. “Lá, mostramos os preços 
de mercadorias com e sem imposto”, explicou Adriano.

Achei a Loja Sem Imposto muito interessante. Precisamos abrir os olhos 
para ver que a nossa carga tributária é uma das mais altas. E o governo ainda 
fala que não tem dinheiro para investir em saúde e educação. É bacana você 
poder ver o preço com e sem o imposto para concluir se realmente vai 
comprar o produto”, comentou Regiane Schoenrock, administradora.

Achei o evento ótimo, afinal, pagamos muitos 
impostos no Brasil. Com essa ação, podemos ver, 

com mais nitidez, como a alta carga tributária do país 
deixa o preço dos produtos extremamente caro”, 

David Coutinho, empresário.




