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Prepare-se para ter sucesso nas vendas  
com estratégias simples e assertivas. 

Expectativa de empresários é de 
crescimento de 7,9% durante o período.

GENTE QUE FAZ

MOTIVAÇÃO

Atendimento de 
excelência pode ser 

diferencial para empresas

VOCÊ E A CDL
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PALAVRA DO
PRESIDENTE

Estamos próximos do período mais importante para 
o comércio varejista. As festas de Natal e Ano Novo são 
grandes oportunidades para os lojistas aumentarem o fa-
turamento e fidelizar clientes. E, este ano, estamos otimis-
tas em relação às vendas. Pesquisa da Confederação Na-
cional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), por exemplo, mostra 
que os empresários esperam um aumento de 7,94% nas 
vendas do período. Ano passado, essa expectativa ficou 
em apenas 1,07%. Outro dado importante que reforça 
nosso otimismo é a previsão de que o pagamento do 13º 
vai injetar R$ 211,2 bilhões na economia brasileira, se-
gundo o Dieese. 

Diante deste cenário, nós, empresários, precisamos 
estar preparados para atender à demanda de final de 
ano. Para não perder negócios e, consequentemente, 
atrair mais clientes para a loja, é necessário pensar em 
detalhes de como o cliente vai agir neste final de ano. 
Estratégias simples, que vão desde renovar e enfeitar as 
vitrines, diversificar e repor o estoque, investir em ações 
de marketing e, nas redes sociais, podem contribuir para 
o aumento das vendas.

Nesta edição da Revista O Lojista, preparamos uma 
matéria para ajudar o empresário a aproveitar melhor 
esse período. Um dos destaques está relacionado ao 
atendimento, que pode ser o grande diferencial dos es-
tabelecimentos. Hoje, não basta ter preço e produto, é 
preciso ter uma equipe focada e que entenda o novo per-
fil do consumidor. Nesse aspecto, o treinamento faz toda 
a diferença.

Trazemos também as últimas novidades sobre o Difal. 
Recentemente, decreto isentou empresas de Goiás optan-
tes do Simples Nacional com faturamento de até R$ 360 
mil anual desse pagamento. Porém, as discussões têm 
de avançar mais, pois nem todos os segmentos afetados 
pela obrigatoriedade têm como adquirir mercadorias no 
Estado, até mesmo por ausência de indústrias locais que 
produzem determinados produtos.

 
Aproveitem as oportunidades e boas vendas!

GEOVAR PEREIRA
Presidente do Conselho  

Deliberativo da CDL Goiânia

É época de realizar 
boas vendas! 
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GENTE 
QUE FAZ 

A história da Bompreço teve início em 
1963, quando Antônio Passaglia vislum-
brou a oportunidade de ter o próprio negó-
cio. Ele já era gerente de uma loja de auto-
peças há 8 anos, na Avenida Anhanguera, 
no Centro de Goiânia. À época, o antigo 
dono resolveu vender o estabelecimento e 
foi então que Antônio passou de colabo-
rador a proprietário – tendo dois irmãos 
como sócios. Os filhos, que hoje adminis-
tram o negócio, contam que ele pagou em 
parcelas pela loja, que tinha na época 150 
metros quadrados e quatro funcionários.

Carlos, Luiz, Ricardo e Renato assumi-
ram os negócios em 1998, quando o pai e 
os tios dividiram a empresa. Os irmãos Pas-
saglia ficaram com três lojas e a distribui-
dora de peças, todas em Goiânia. Ao longo 
dos anos, eles criaram mais uma filial na 
Capital, uma em Anápolis e outra em Apa-
recida de Goiânia. 

Hoje, são cinco lojas de varejo e mais 
a distribuidora. No total, são 189 colabo-
radores diretos, outros 40 terceirizados e 
mais representantes comerciais. Eles aten-
dem a clientes em 18 Estados e trabalham 
com mais de 150 fornecedores, sendo to-
dos os produtos originais de linha de mon-
tagem. No total, têm disponíveis mais de 
30 mil itens em estoque. A Bompreço tam-
bém atua, há três anos, com grande foco 
no e-commerce. 

Criação
Os irmãos contam que todos cresceram 

dentro das lojas da família e foram forma-

dos para dar continuidade aos negócios. A 
mãe Marina Mendes Passaglia, companhei-
ra de todos os momentos, também foi fun-
damental para a empresa da família.

Desde cedo, os Passaglia vivenciaram 
funções dentro da companhia. Atuaram como 
entregadores de peças, estoquistas, vende-
dores e gerentes. Junto com as atividades, 
todos concluíram faculdades já pensando no 
processo de sucessão da empresa. 

“Fomos criados e crescemos dentro da 
empresa. Vivemos desse negócio a vida 
toda. Quando me formei, já comecei a tra-
balha aqui (na empresa) e esse foi meu pri-
meiro e único emprego”, diz Renato, que 
fez Administração de Empresas e hoje é 
diretor Financeiro da Bompreço.

Carlos fez Economia e hoje é diretor de 
Vendas e Ricardo cursou Engenharia Civil e 
é diretor de Compras. Luiz, que fez Admi-
nistração, já focado nos negócios da famí-
lia, é atualmente o diretor Comercial e de 
Logística da empresa. 

Em família
Os irmãos Passaglia explicam que a 

Bompreço é uma empresa familiar que tem 
como um dos segredos para o sucesso a 
administração compartilhada. Eles expli-
cam que, mesmo com pontos de vista dife-
rentes, o que orienta as decisões dentro da 
empresa é a unanimidade. “Não cansamos 
de conversar e sempre trabalhamos em 
conjunto. No dia a dia, cada um tem au-
tonomia para decidir em suas respectivas 
áreas. As decisões mais importantes são 

Quando o 
assunto é o 
comércio de 

autopeças, é difícil 
não lembrar do nome 
Bompreço Auto 
Peças, em Goiânia. A 
empresa é referência 
no segmento 
varejista e atacadista 
de autopeças 
para automóveis, 
caminhões, ônibus, 
máquinas e tratores. 
O trabalho para 
construir a marca 
começou com 
Antônio Passaglia 
e dois irmãos, na 
ainda chamada Auto 
Anhanguera. Mais de 
três décadas depois, 
a administração foi 
passada para os 
filhos. Desde então, 
os irmãos Passaglia, 
Carlos, Luiz, Ricardo 
e Renato, dão 
continuidade a uma 
das empresas mais 
tradicionais da Capital 
e também no Estado.

Tradição e compromisso 
com o consumidor
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tomadas em conjunto. Esse é um dos 
motivos para dar certo”, dizem.

Além disso, eles observam que ou-
tro segredo para o sucesso é manter 
o foco na eficiência e produtividade. 
Assim, observam que a quantidade de 
lojas não é o mais importante e, sim, o 
resultado. Eles aprenderam com o pai, 
falecido há nove anos, que o oxigênio 
da empresa é o lucro. Os irmãos Passa-
glia procuram também acompanhar as 
mudanças de mercado e investir sem-
pre em novos produtos.

Legado
Assim que assumiram os negócios, os 

irmãos Passaglia enfrentaram o desafio 
de mudar o nome da empresa, que já era 
consolidada no mercado. Após reuniões 
com especialistas e com a família che-
garam à conclusão que Bompreço Auto 
Peças refletia justamente o que o pai, 
Antônio Passaglia, criou nos negócios: 
compromisso com o consumidor. 

“Nós primamos muito pela exce-
lência no atendimento e pela tradição 
de trabalhar sempre produtos com ori-

ginais. Esse é um diferencial de nossa 
empresa”, afirmam.

Além do compromisso, eles dizem 
que o pai deixou um legado básico para 
os negócios, que envolve honestidade, 
perseverança, disciplina e muito trabalho. 
“Nosso pai tinha muito controle financeiro 
e aprendemos isso com ele. Cumprimos 
a risca seus ensinamentos”, completam. 
Com base nisso, os planos para o futuro 
são de manter a empresa forte, buscando 
um crescimento constante e sempre muito 
competitiva.

Antônio Passaglia e dois irmãos criaram uma empresa no ramo de autopeças em 

1963. Mais de três décadas depois, a administração foi passada para os filhos. 

Desde então, os irmãos Passaglia, Carlos, Luiz, Ricardo e Renato, dão continuidade 

a uma das empresas mais tradicionais da Capital e também no Estado



PESQUISA 

Consumo 
consciente ainda é 
desafio no Brasil

Apesar de a maioria dos brasileiros reconhecer a importân-
cia de atitudes sustentáveis de consumo, poucos vêm ado-
tando práticas mais responsáveis no dia a dia. Foi o que 

constatou uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
realizada em todas as capitais do país. De acordo com o levan-
tamento, a maioria dos brasileiros (55%) se encaixa no grupo de 
‘consumidores em transição’, ou seja, com hábitos de consumo 
consciente ainda aquém do desejado. Os pouco ou nada cons-
cientes somam 14% de entrevistados, ao passo que 31% podem 
ser considerados ‘consumidores conscientes’.

Os dados fazem parte do Indicador de Consumo Consciente 
(ICC), que em 2018 atingiu 73%, mantendo-se estável em relação 
ao ano passado (72%). O ICC pode variar de 0% a 100%: quanto 
mais próximo de 100% for o índice, maior é o nível de consumo 
consciente. Para chegar-se ao resultado são aplicadas perguntas 
relativas aos hábitos, atitudes e comportamentos da rotina dos 
brasileiros, considerando os aspectos financeiros, ambientais e 
sociais.

O estudo indica que, embora as pessoas enxerguem o consu-
mo consciente como fator que pode fazer diferença na qualidade 
de vida, essa preocupação nem sempre se traduz em ações con-
cretas. Prova desse contrassenso é que se por um lado os entre-
vistados demonstram não praticar com muita frequência atitudes 
sustentáveis, por outro quase a totalidade (98%) considera im-

portante ou muito importante ter uma vida com hábitos de con-
sumo mais consciente — seja pela economia de recursos de água 
e energia, reduzindo as compras ou pelo reaproveitamento das 
coisas.

Aspecto financeiro
 O aspecto financeiro é o que mais influencia as práticas de 

consumo consciente entre as pessoas - ou seja, quando pesa no 
bolso. O levantamento aponta que dentre as várias práticas que 
já fazem parte da rotina dos brasileiros, destacam-se: sempre pes-
quisar preço, que resulta na compra dos itens mais baratos (92%), 
avaliar previamente o orçamento para saber se é possível levar ou 
não um determinado produto (91%) e optar por não adquirir algo 
novo quando o bem ainda pode ser usado ou consertado (90%).

Além disso, 88% dos entrevistados disseram ter o costume de 
fazer na própria casa alguns serviços que poderiam ser contra-
tados fora para economizar, como manicure, pet shop, cinema e 
lanches. “A crise, ainda que à força, vem ensinando aos brasileiros 
muitas lições valiosas sobre economizar e pesquisar antes de sair 
comprando. Não se trata de simplesmente frear o consumo, mas 
sim de entender que é preciso comprar com inteligência. Em vez 
de procurar sempre um produto novo, é possível buscar a reutili-
zação, a troca, o aluguel, o conserto ou meios que não envolvam, 
exclusivamente, a decisão de jogar fora e comprar outro”, avalia 
o educador financeiro do portal ‘Meu Bolso Feliz’, José Vignoli.

SPC/CNDL
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Pesquisa mostra que, apesar do brasileiro reconhecer a importância da 
sustentabilidade, apenas 31% dos consumidores são conscientes.
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Sites, blogs, redes sociais, e-mails marketing... Exis-
tem muitas formas de comunicação usadas pelas 
empresas para interagir com clientes. Mas o grande 

desafio é manter um relacionamento com o público-alvo, 
gerando conteúdo interessante. Neste contexto, o Marke-
ting de Conteúdo é uma estratégia valiosa para envolver 
e ampliar a rede de consumidores, pois promove infor-
mações importantes para conquistar audiência, criar uma 
imagem positiva da marca e possibilitar boas vendas.

Nos processos de vendas, o Marketing de 
Conteúdo auxilia no início do relacionamento para atrair 
a atenção dos clientes. Ao conquistá-los, o objetivo 
será informar para resolver problemas, tirar dúvidas e 
mostrar soluções. Em seguida, você pode abordar temas 
que mostrem como os clientes podem usufruir dos seus 
produtos e serviços, de forma a trazer vantagens para 
as pessoas. Agora que você já relacionou o processo 
de vendas ao Marketing de Conteúdo, conforme os 
canais de comunicação disponíveis, é hora de produzir 
informações!

Mas que tipo de conteúdo publicar? Se você fica 
em dúvida sobre quais assuntos abordar em seus canais 

de comunicação, preparamos algumas orientações que 
devem ser consideradas em qualquer tipo de conteúdo, 
seja ele imagem, vídeo ou texto.

a) O primeiro passo é conhecer e estar sempre alinhado 
aos interesses do seu público-alvo. A partir desse 
conhecimento, você pode estabelecer um perfil do cliente 
ideal, no marketing é chamado de persona. Investigue 
os hábitos, as fontes de informações preferidas dessa 
persona para se inspirar e superar expectativas.

b) O seu conteúdo traz algum benefício para seus 
seguidores? A boa informação é aquela que resolve 
algum problema, responde alguma dúvida, amplia o 
conhecimento ou traz alguma novidade.

c) Se seus clientes não entendem bem o ambiente em que 
sua empresa está inserida, uma boa ideia é ensinar sobre 
o setor em que você atua, mostrando para que servem 
seus produtos e serviços com o foco nas vantagens que 
ajudam e facilitam a vida das pessoas.

d) Compartilhe depoimentos de clientes satisfeitos 
e sobre como sua empresa melhorou algo para eles. 
Lembre-se que a base do conteúdo não tem que ser 
a sua empresa, e sim o diferencial realizado para a 

Por Vivian Duarte 
Mestre em Comunicação-UFG e Especialista em 

Mídias Digitais-IPOG

Saiba como o Marketing 
de Conteúdo pode ampliar 
sua rede de clientes
Confira algumas dicas para gerar conteúdo relevante 
e se aproximar ainda mais de seus consumidores.

OLHAR
DIGITAL



pessoa proporcionado pelo seu produto ou serviço.

e) Aproveite as datas comemorativas para parabenizar, 
engajar e informar seus seguidores sobre o que remete 
determinado assunto. Por exemplo, se seu público é 
masculino, você pode aderir e abordar a campanha 
Novembro Azul, com dicas de prevenção e cuidados 
com a saúde. Ou seja, mostre que sua empresa quer 
fazer parte do cotidiano dos seus seguidores e se 
preocupa com as pessoas, considerando-as muito 
mais do que simples consumidores.

f) Produzir vídeos é uma excelente opção de conteúdo. 
Você pode usar seu celular para filmar e editar seu vídeo, 
por meio de aplicativos que podem inserir gifs, legendas, 
imagens, infográficos e filtros.

g) Fique atento às postagens mais curtidas e comentadas. 
Essas reações são um direcionamento para novos 
desdobramentos de conteúdos sobre determinado 
assunto ou formato de publicação. É fundamental que 
você mensure o retorno e esteja atento aos feedbacks de 
todas as formas de comunicação estabelecidas.

h) Conteúdos sobre ações de responsabilidade 
socioambiental e com a comunidade local geram 

engajamento e revelam uma imagem positiva da sua 
empresa.

i) Faça um planejamento de vários conteúdos que 
contem histórias integradas, envolvendo seu público e o 
universo do seu negócio, é uma técnica conhecida como 
Storytelling.

j) Seguir o planejamento de produção de conteúdo 
é muito importante, mas esteja atento aos assuntos 
do momento que surgem inesperadamente. Memes 
e expressões utilizadas na internet devem ser 
consideradas e utilizadas para tornar a informação 
mais descontraída e mostrar que seu perfil está 
antenado.

k) Sempre que puder, observe as ações dos seus 
concorrentes. Você deve ficar ligado ao que está sendo 
comunicado no mercado em que atua e também pode se 
inspirar para fazer novos conteúdos.

l) A comunicação é uma via de mão dupla, então 
estabeleça interações com seus seguidores. Sempre que 
possível, finalize o conteúdo com alguma expressão 
motivadora: “conte como foi sua experiência”, “qual sua 
opinião”, “compartilhe conosco sua dica”.

11



Aumente suas vendas,
evite inadimplência e
reduza custos operacionais.

Mais agilidade e mobilidade
na divulgação de seus produtos
e serviços.

SPC MESSAGE A CDL Goiânia sabe que o celular está sempre
em mãos. E é uma ótima oportunidade para

você se conectar com os clientes.

Para isso, utilize o SPC Message, uma solução que 
envia todos os tipos de conteúdo como códigos de 
barras, links para sites, agendamento de eventos, 
pesquisas e informações estratégicas conectadas ao 
seu banco de dados.

Faça uma comunicação direta e rápida com 
os seus clientes, em qualquer lugar, por 
meio do SPC Message. 

62 4002-4224 www.cdlgoiania.com.br

oficialcdlgoiania cdlgoiania cdl-goiania

62 4002-4224 www.cdlgoiania.com.br

oficialcdlgoiania cdlgoiania cdl-goiania
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Marcela Kawauti  
Economista-chefe do SPC Brasil

PALAVRA

Crescimento  
ainda é um desafio

DE ECONOMISTA

No final de agosto, 
o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou o resulta-
do do PIB no segundo tri-
mestre. De acordo com o 
Instituto, a soma de todas 
as riquezas produzidas no 
país chegou a R$ 1,7 tril-
hão entre abril e julho. É 
muito? É pouco?

Precisamos de uma 
base de comparação. Se 
você comparar com o re-
sultado do segundo trimes-
tre de 2017, notará um 
crescimento de 1,0%. Se 
comparar com o primeiro 
trimestre de 2018, notará 
um tímido avanço de 0,2%.

Se consideramos os 
quatro últimos trimes-
tres, o PIB cresceu 1,4% 
na comparação com os 
quatro trimestre anteri-
ores. Nessa mesma base 
de comparação, o setor que mais 
contribuiu para o aumento da 
atividade econômica foi a Agro-
pecuária, com avanço de 2,0%. 
A Indústria e o setor de Serviços 
avançaram 1,4%. Incluído no 
setor de Serviços, o Comércio foi 

o setor que mais cresceu (3,7%).
Em suma, a atividade econômi-

ca está avançando, mas a um rit-
mo lento, e mais lento do que se 
esperava. No início do ano, os 
especialistas projetavam uma alta 
do PIB mais próxima dos 3,0%. 
Hoje, essas projeções situam-se 

em torno de 1,4%.
A queda do desem-

prego tem sido tão lenta 
quanto a atividade. No se-
gundo trimestre de 2017, 
a taxa de desemprego era 
de 13,0%. No segundo 
trimestre de 2018, passou 
para 12,4%. Apesar da 
queda, segue elevado o 
contingente de desempre-
gados, perto dos 13 mil-
hões. Como consequência 
desse cenário, ainda há 
um elevado contingente 
de desempregados, esti-
mado em 62,9 milhões, de 
acordo com o SPC Brasil.

Já a inflação, medida 
pelo IPCA, apresentou leve 
recuo em agosto, passan-
do 4,48% para 4,19%. O 
quadro enfim mostra uma 
economia que cresce, mas 
em marcha lenta, e assim 
deve permanecer até o fi-

nal do ano, à espera da definição 
eleitoral. O desafio que se coloca 
para o próximo ano é justamente 
este: acelerar o ritmo de cresci-
mento econômico para, o quanto 
antes, recuperar os níveis de an-
tes da crise.
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Atendimento como 
diferencial para 
alavancar as vendas
Os clientes querem atenção, atendimento gourmet 

e pós-vendas. Ou seja, querem ser surpreendidos.

As lojas já estão se preparando para o Natal, considerada a 
melhor data para o comércio em todo o país. Porém, muitas 
empresas ainda estão preocupadas com os 4Ps do marketing: 

preço, praça, promoção e produto. Mas esquecem do “R” de Rela-
cionamento. Para se ter ideia disso, uma pesquisa feita pela empresa 
sueca Better Business World Wide, mostra que o vendedor brasileiro 
é um dos menos simpáticos do mundo. O país ocupa a 15ª posição 
entre os 16 países do ranking – atrás apenas do Japão.

De outro lado, uma pesquisa feita pela revista Pequenas Empre-
sas Grandes Negócios revelou que 61% dos clientes afirmam que ser 
bem atendido é o fator mais relevante do que o preço. Por isso, para 
aumentar as vendas, conquistar novos consumidores e fidelizar os 
clientes é preciso tornar a excelência no atendimento uma grande 
vantagem competitiva da organização.

O primeiro passo é entender que a experiência do cliente é im-
prescindível para manter a competitividade e o diferencial das empre-
sas. O empreendedor Jaques Grinberg, que também é coach e pales-
trante, observa que clientes querem atenção, atendimento gourmet e 
pós-vendas. Ou seja, querem ser surpreendidos. 

Por isso, segundo sugere Grinberg, é preciso oferecer um atendi-
mento requintado, diferenciado e acima do padrão. “No Brasil, infeliz-
mente, receber um atendimento gourmet é um diferencial. Isso deve-
ria ser obrigatório, mas não é. É preciso surpreender os clientes”, diz.

O especialista explica que uma das medidas a serem tomadas 
para dar excelência ao atendimento é aplicar o Quadrante das Ven-
das. Mas o que isso significa? São quatro passos simples para uma 
venda saudável: conhecer o comprador, levantar suas necessidades; 
gerar confiança e ação para que a compra se concretize; e, por último, 
ajudá-lo a adquirir o que ele quer e precisa. 

Grinberg lembra que o vendedor coach ajuda clientes a com-
prar ao invés de vender o que a empresa deseja. Para o especia-
lista, o vendedor tem que perceber e entender as condições e as 
necessidades dos clientes para não gerar um desconforto duran-
te a negociação. “Muitos não conseguem concluir o negócio, por 
exemplo, por não entenderem as condições financeiras, tentando 
“empurrar” algo que o cliente não conseguirá comprar”, observa. 
 
Fidelização 

O professor Beto Silva, especialista em Marketing, ressalta que, 
no processo de fidelização do consumidor, o atendimento aparece 
como uma das peças principais. Conforme ressalta, por meio de um 
atendimento bem feito, humano, prazeroso, é que se consegue trazer 
o cliente para o negócio. 

“O cliente tem de ter o prazer em comprar comigo. Neste contex-
to, o dispor de determinado valor para comprar a mercadoria passa a 
ser irrelevante tamanho o ambiente de família que ele passa a inter-

MOTIVAÇÃO PARA
 SUA EMPRESA
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pretar, que é a transação comercial dele. Foge do convencional e 
vira uma coisa mais sentimental”, orienta o especialista.

Por isso, quando o assunto é o atendimento, o empresário 
deve contar com vendedores bem treinados. Além disso, algo 
que é de fundamental importância: contratar pessoas que gos-

tam de pessoas. O especialista diz que não adianta ter profissio-
nais desmotivados e que não vão saber como lidar com os clien-
tes. Para suprir essa deficiência, é preciso realizar treinamentos 
motivacionais com frequência, para despertar no funcionário o 
prazer pela venda e pelo relacionamento com o cliente.
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MATÉRIA
DE CAPA

Saiba como garantir 
sucesso nas vendas 
de final de ano

O final de ano é a época mais esperada pelos lojistas, afinal é neste período que 
as vendas ficam mais aquecidas e o varejistas alcançam bons resultados. As 
expectativa para este ano são otimistas. Pesquisa realizada pela Confederação 

Nacional dos Dirigentes Lojitas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
aponta que 41% dos empresários que atuam no comércio e no ramo de serviços acreditam 
que o desempenho de 2018 será melhor do que o do ano passado. Outros 36% falam em 
resultados iguais e apenas 8% esperam números piores. A expectativa média é de um 
crescimento de 7,94% nas vendas no período – em 2017 o número foi de 1,07%.  Por isso, 
estar pronto para fazer frente ao aumento do número de clientes circulando pelas lojas 
requer preparação. As estratégias vão desde renovar e enfeitar as vitrines, diversificar 
e repor o estoque e investir em ações de marketing. Além de definir políticas de preço, 
pensar em promoções para chamar a atenção, oferecer serviços específicos e contratar 
mais pessoas. Todo esforço é válido para conquistar e fidelizar novos clientes.

Expectativa média dos empresários é de 
um crescimento de 7,94% durante período, 
segundo pesquisa da CNDL/SPC.
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A economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawaut, ressalta que 
o consumidor deve ir às compras 
no final de ano, como tem ocorrido 
em outras datas. Ela lembra, porém, 
que as pessoas ainda estão com 
o orçamento apertado. Por isso, a 
preparação para as festas de final 
de ano deve ser feita de acordo com 
o que este consumidor pode gastar. 
Segundo diz, é bom oferecer formas 
de pagamento facilitadas e produtos 
que caibam no orçamento do cliente.

Marcela diz que, assim como o 
consumidor, o empresário também 
está com o orçamento apertado. Por 
isso, ela orienta que é importante 
investir em coisas que não custem 
muito. Nesse contexto, vale a 
pena arrumar muito bem a loja 
para motivar o cliente a entrar no 
estabelecimento e treinar bem 
equipe para que o atendimento seja 
o diferencial.

Para o professor e empreendedor 
Alberto Guerra, o atendimento 
também pode fazer a diferença 
neste final de ano. Em dezembro, 
segundo explica, os clientes 
procuram presentes e precisam de 
curadoria, aconselhamento, buscam 
uma solução para suas demandas. 

“Dessa forma, o atendimento de 
qualidade faz toda a diferença”, 
declara. Por isso, neste final de ano, 
se sairão melhor os empresários que 
estiverem mais preparados para 
atender às necessidades e exigências 
dos consumidores.

Criatividade
Para o presidente da CNDL, 

José César da Costa, mesmo se o 
empresário tiver poucos recursos 
para investir, é preciso pensar em 
ações específicas para o Natal e o 
fim do ano. “Adotar estratégias de 
vendas específicas para o momento 
é essencial. É importante ser criativo 
na gestão das redes sociais, convidar 
os clientes para conhecer a loja 
ou o serviço prestado, interagir e 
responder às pessoas com agilidade 
no Instagram ou no Facebook, por 
exemplo”, diz. 

Costa ressalta, ainda, que um 
bom atendimento é o primeiro passo 
para atrair e reter a atenção do cliente. 
Portanto, o empresário precisa dar 
atenção especial ao treinamento da 
equipe de vendas e atendimento, 
deixando os funcionários cientes da 
política e dos valores da empresa ou 
da marca.
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Além de preço e atendimento, os lojistas 
devem se atentar para outros detalhes, como 
estoque, produto e prazo. Para o professor e 
empreendedor Alberto Guerra, o final de ano 
é um bom período para estender o prazo de 
pagamento. Assim, os clientes podem com-
prar mais presentes em um mesmo estabelec-
imento, segundo diz o especialista.

Guerra ressalta, ainda, que o foco do em-
presário também deve ser o abastecimento 
do estoque, exposição e merchandising, es-
pecialmente dos produtos mais desejados e 
de sugestões de presentes. Ao preparar o es-
toque, uma boa estratégia para o lojista con-

templa os seguintes cuidados: não investir 
muito em produtos que possam ficar velhos 
depois do Natal; e separar produtos por faixas 
de preços para facilitar o trânsito dos clientes 
dentro da loja.

Além disso, os empresários podem ofere-
cer kits de presentes que funcionam muito 
bem para aqueles clientes que estão bus-
cando presentear muitas pessoas ou ainda 
aqueles que buscam o presente do tradicional 
Amigo Secreto. No mais, é necessário criar 
uma conexão com o clima de Natal. As lojas 
podem usar e abusar das cores natalinas em 
suas vitrines, panfletos e site.

»  Não se esqueça que o Natal é a data que 
mais movimenta o comércio. Então, garanta 
seu estoque. Mas tome cuidado para não 
investir muito em produtos que possam ficar 
velhos depois do Natal;

»  Entre no clima das festas de final de ano. 
Mesmo sem muitos recursos, é possível re-
alizar uma decoração criativa com materiais de 
menor custo. Use a imaginação com cartolinas, 
luzes, por exemplo;

»  Separar produtos por faixas de preços para 
facilitar o trânsito dos clientes dentro da loja;

»  Mantenha a loja organizada e com seus 
produtos bem expostos para que o consumidor 
sinta vontade de conhecer seu estabelecimento;

»  Reúna alguns produtos e crie 
kits personalizados. Essa é uma boa 
ideia para aqueles clientes que estão 
buscando presentear muitas pessoas 
ou ainda para os que buscam o presente 
do tradicional Amigo Secreto;

»  Mesmo que sua loja não contrate fun-
cionários temporários, é importante treinar a 
equipe antes das vendas;

»  Seja flexível na hora de fechar vendas. Para 
isso, conte com modalidades e condições de 
pagamento;

»  Para quem trabalha com e-commerce, 
fique atento ao prazo de entrega. Prazo pro-
metido tem de ser cumprido.

Dicas para vender mais no Natal

Pense em estoque, produto e prazo
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Boa negociação com fornecedores garante lucratividade

Ferramentas da CDL contribuem para vendas com segurança

A gerente da Regional Metropolitana do Sebrae Goiás, 
Elaine Maria de Moura Souza, diz que a preparação do lojista 
para as vendas do Natal começa no processo de negociação 
com os fornecedores. Ou seja, a melhor negociação de preço, 
entrega e pagamento é que vai garantir uma boa lucrativi-
dade. “Isso significa que aqueles lojistas que já se atentaram 
para a importância do planejamento e da negociação têm 
mais chances de competir no mercado”, acredita.

Dentro do planejamento para atrair clientes, Elaine diz que 
é necessário ter uma boa exposição dos produtos. As vitrines 
precisam ser atraentes aos olhos do consumidor e podem 
mesclar características natalinas, mas com cuidado para que a 

identidade da loja não se perca. Então, a dica é: expor os pro-
dutos com um toque natalino, cuidando da identidade da loja.

Vendas de qualidade
Elaine salienta que a atividade de vendas não pode ser 

encarada como um “quebra galho”. Logo, quando os lojistas 
forem selecionar pessoas para a área de vendas devem encar-
ar isto de forma profissionalizada, selecionando aquelas pes-
soas que possuem o perfil adequado para atender e vender. 
“O cliente possui, cada vez mais, uma infinidade de ofertas e 
opções e por certo ele escolherá aquela opção que for mais 
vantajosa, inclusive sob o aspecto do atendimento”, completa.

Para tanto, o lojista pode contar com as soluções de 
análise de crédito do SPC Brasil oferecidas pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia. Com elas, é possível 
fazer consultas ricas, que permitem conhecer em detalhes 
a situação atual do cliente, vender mais e receber com se-
gurança. Com a Renda Presumida, por exemplo, é possível 
realizar um cálculo aproximado dos rendimentos do con-

sumidor, e com o Score de Crédito, o lojista pode prever se 
seu cliente pode vir a ficar inadimplente no futuro. 

Para saber mais e adquirir as soluções de análise de 
crédito do SPC Brasil – e conhecer outros produtos, que 
englobam todas as fases do ciclo de negócios – é preciso 
se associar ao sistema CNDL por meio da CDL Goiânia. Para 
tanto, entre em contato com a entidade pelo 4002.4224.

»  45% ampliando estoque;

»  14% aumentando a  
variedade de produtos/serviços;

»  32% investindo  
na divulgação da empresa;

» 2% treinando sua equipe;

»  8% investindo na  
infraestrutura da empresa;

»  21% contratando mais funcionários 
para atender a demanda;

»  18% investindo no sistema de delivery.

Como o empresário está se preparando para o Natal

Fonte: Pesquisa CNDL/SPC
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Representantes da Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Goiânia (CDL) partici-
param da primeira edição do Construção 
de Líderes, promovido pela Confede-
ração Nacional dos Dirigentes Lojistas 
(CNDL). O encontro foi realizado entre 
os dias 20 e 23 de setembro. Cerca de 
500 lideranças de todas as regiões do 
país participaram do evento, realizado 
no Malai Manso Resort, na Chapada dos 
Guimarães. 

Durante os três dias, foram realiza-
das palestras e debates sobre gestão, 
inovação, associativismo, tendências 
mundiais para o varejo e a importância 
das relações institucionais e governa-
mentais para o Sistema CNDL. O objetivo 
foi colocar em discussão temas atuais e 
relevantes para as lideranças. 

“O Construção de Líderes surgiu de 
uma necessidade de desenvolvermos, 
em 2018, uma agenda diferente para o 
nosso Sistema. Este é o principal even-
to do ano, mas já estamos preparando 
outros eventos tão interessantes quanto 
este para os próximos anos de gestão”, 
disse o presidente da CNDL, José César 
da Costa.

A palestra inaugural foi comandada 
por José Salibi Neto, um dos fundadores 
da plataforma de conhecimento sobre 
gestão HSM Educação Executiva. Salibi 
Neto apresentou o tema Gestão do Ama-
nhã. O encerramento foi com a palestra 
comandada por José Renato Hopf, sobre 
os desafios de empreender no Brasil. 
 
Lançamento:

Os presidentes José César da Costa e 
José Carlos Magalhães Pinto, da CDL DF, 

aproveitaram a cerimônia para lançar o 
IV Fórum Nacional do Comércio, que será 
realizado em 2019, na Capital Federal. 
O evento tem como objetivo fomentar a 
discussão sobre a economia brasileira e 

de submeter ao poder público propostas 
que redirecionem a política econômica 
para assegurar maior competitividade 
às empresas dos setores de Comércio e 
Serviços. 

ISTO É

Representantes da CDL 
Goiânia participam do evento 
Construção de Líderes

CDL
ISTO É
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Estar qualificado é essencial para 
ter sucesso nos negócios. Por isso, a 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Goiânia e o Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae Goiás) pro-
moveram o CDL em Movimento. Entre 
os dias 16 e 18 de outubro, empresári-
os de Aparecida de Goiânia e seus co-

laboradores receberam, de forma gratu-
ita, orientação e capacitação por meio 
de palestras, oficinas e atendimento.  O 
evento foi realizado em estrutura mon-
tada na Avenida da Igualdade, no Setor 
Garavelo. 

Durante três dias, o CDL em Movi-
mento ofertou os serviços da CDL e SPC 

em condições especiais para que em-
presários da região pudessem degustar 
dos benefícios de ser um associado. A 
região foi escolhida, pois o comércio de 
Aparecida de Goiânia tem crescido cada 
vez mais nos últimos anos, com mais de 
19 mil empresas ativas em diferentes 
segmentos de negócios.

ISTO É

CDL leva capacitação a empresários 
de Aparecida de Goiânia
CDL em Movimento surge com a proposta de levar a experiência de todos 

os serviços do portfólio CDL para as empresas mais afastadas de sua sede
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A CDL Jovem de Goiânia realizou, no último 
dia 27 de agosto, a 3ª edição do Conversa Em-
presarial, que busca valorizar o empreendedo-
rismo goiano e compartilhar experiências bem 
sucedidas de negócio. As histórias de sucesso 
têm inspirado jovens empreendedores da Capital 
e, cada vez mais, atraído público para o even-
to. Desta vez, o talk show, realizado na sede da 
CDL Goiânia, contou com a participação de 190 
pessoas.

Os participantes puderam ouvir as experiên-
cias de Celso Brandão, que fundou a startup de 
delivery online EntregaWeb e que hoje é diretor 
regional da Delivery Much; de Pedro Roriz, sócio 
fundador da TAG Business Solutions; e de Maya-
ra Omena, fundadora do Closet da May.

A presidente da CDL Jovem de Goiânia, Ga-
briela Moreira, observa que o evento tem atraído 
cada vez mais empreendedores jovens interes-
sados em tirar dúvidas e compartilhar experiên-
cias com os convidados. “Enxergar a experiência 
do outro enriquece muito, além de trazer ins-
piração para outros empreendedores”, afirma. 
 
Alimentos

Na ocasião, foram arrecadados mais de 
300 quilos de alimentos, doados para o Pro-
jeto Luz do Sertão, desenvolvido para as-
sistir pessoas carentes do Nordeste e que 
tem feito, mensalmente, ações em Goiânia.  

Construção de líderes - A presidente da CDL Jovem de Goiânia, 
Gabriela Moreira, participou no mês de setembro, da primeira edição 
do Construção de Líderes, promovido pela Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL). O encontro foi realizado no Malai Manso 
Resort, na Chapada dos Guimarães. A partir do que foi exposto du-
rante o evento e da aproximação com participantes de todo o Brasil, 
Gabriela diz que pode trazer para Goiânia ideias que reiteram o plane-
jamento para 2019, que envolvem ações voltadas para a experiência 
do cliente e mais aproximação dos jovens empreendedores com o 
governo para exigir melhorias no ambiente dos negócios.

CDL JOVEM
ISTO É

Histórias de sucesso inspiram 
jovens empreendedores de Goiânia
CDL Jovem realizou a 3ª edição do Conversa Empresarial, 
evento que busca valorizar o empreendedorismo goiano e 
compartilhar experiências bem sucedidas de negócio.
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A CDL Itumbiara realizou o 
11º Prêmio Mérito Lojista, home-
nageando as empresas e marcas 
mais lembradas pelo consumi-
dor, aferidas numa ampla pes-
quisa realizada em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação 
junto aos seus mais de 1.300 colabo-

radores, concomitantemente às em-
presas associadas à CDL. O evento no 
formato jantar dançante, foi realizado 

no dia 15 de setembro, no Espa-
ço CDL Eventos, premiando 48 
empresas dos mais diversos seg-
mentos e ramos de atividades, e 
foi prestigiado por autoridades, 
lideranças políticas e represen-

tantes de diversos segmentos da socie-
dade Itumbiarense.

Com o intuito de estar onde o lojis-
ta está, o presidente da ACIC CDL de 
Catalão, César Safatle, realizou cerca 
de mais 250 visitas ao longo de um 
ano, em projeto teve início em outu-
bro de 2017. As pessoas que foram 
visitadas mostraram interesse em tirar 
dúvidas, estreitar laços e identificar as 

oportunidades que a entidade oferece 
e que, muitas vezes, o associado não 
faz uso por falta de hábito. Os escla-
recimentos abordaram a utilização de 
convênios, dos espaços, de cursos e 
capacitações. Além disso, foram re-
cebidas sugestões das mais variadas 
vertentes.

Os presidentes da CDL Rio Verde, 
Mário Furacão, e do SICOOB Unisaúde 
Goiás, Sidon Oliveira Cardoso, assina-
ram contrato de parceria que beneficiará 
associados da CDL local.  O acordo foi 
assinado durante evento no auditório 
do SENAC, realizado no último dia 27 
de setembro. Na ocasião, empresários, 
acadêmicos, diretoria e colaboradores 

da entidade tiveram assistiram a pales-
tra: “O Cooperativismo pode alavancar 

sua empresa”, ministrada pelo presi-
dente do Banco Cooperativo do Brasil 
(Bancoob), Marco Aurélio Almada. O 
palestrante abordou temas econômicos 
perante o cenário nacional e o papel dos 
cidadãos e empresários na busca por um 
país economicamente mais justo, além 
do poder do cooperativismo como ferra-
menta de mudança.

A CDL Goianésia realizou a 1ª Fei-
ra de Negócios, Indústria, Comércio e 
Agronegócio de Goianésia e região FEI-
CG. Foram quatro dias de feira, onde os 

expositores puderam mostra seus produ-
tos e serviços. Além das exposições, em 
seu palco principal, a feira pode contar 
com desfiles de moda e shows ao vivo, 

com mais de 20 cantores da região, pra-
ça de alimentação, parque de diversões. 
Foi realizado também sorteio de vários 
prêmios e brindes aos participantes. 

FCDL 
ISTO É

CDL Rio Verde e Sicoob Unisáude  assinam convênio 

Itumbiara realiza 11º Prêmio Mérito Lojista

CDL Goianésia realiza FEICG 2018 

ACIC CDL de Catalão visita lojistas do município



O uso da Biometria Facial já tem ajudado comerciantes 
de Goiânia a evitar vendas para suspeitos de fraude. Em 
uma das lojas da Omega Dornier da Capital, por exemplo, 
a gerente de crédito Silvia teles, informou que já conseguiu 
prevenir supostas fraudes por meio da analise da foto de um 
cliente com o sistema. O estabelecimento aderiu à biometria 
facial há cinco meses – foi uma das lojas piloto do sistema 
no Brasil.

Conforme explica Sílvia, um cliente entrou na loja com 
a intenção de comprar um relógio que custa na faixa de R$ 
2 mil. Ao realizar a análise de crédito, também por meio do 
sistema de Biometria Facial, foi detectado que o comprador 
tinha vários CPFs. “É uma ferramenta importantíssima para 
o comércio, pois ajuda a prevenir a fraude. Proporciona se-
gurança nas transações”, diz.  

A gerente de crédito ressalta, ainda, que os clientes da loja 
têm aceitado muito bem realizar os procedimentos para incluir 
suas fotos no sistema. “As pessoas se sentem mais seguras, pois 
entendem que não terão fraudes em seus nomes”, completa.  
 
A biometria

A ferramenta, disponibilizada pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Goiânia (CDL), evita fraudes no sistema financeiro 
das empresas apenas fazendo a verificação dos traços faciais 
do indivíduo. O sistema é extremamente simples e só neces-
sita de uma câmera e de um software. Os dois vão trabalhar 
juntos primeiramente captando o rosto do cliente e poste-
riormente codificando seus traços faciais e anexando-os em 
seu cadastro. Para mais informações, entre em contato pelo 
telefone 4002-4224.

26

Biometria facial ajuda 
lojistas a combater fraude

VOCÊ 
 E A CDL
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O Instituto Panamericano da Visão conta com um corpo clínico especializado pronto para
auxiliá-lo tanto no diagnóstico quanto nas diferentes opções de tratamento dentro das

subespecialidades da Oftalmologia:

Catarata • Cirurgia Refrativa (Miopia, hipermetropia, astigmatismo e vista cansada)
Córnea (Ceratocone) • Estrabismo • Glaucoma • Lentes de Contato

Neuroftalmologia •  Oftalmopediatria • Oncologia Ocular • Plástica Ocular
Retina e Vítreo • Uveítes

Centro de Diagnóstico
Com investimentos permanentes nas novas tecnologias, contamos hoje com um arsenal            
completo de exames complementares.

Cirurgia e Laser
O laser é um recurso imprescindível na prática oftalmológica e tem ocupado cada vez mais 
espaço em diversos procedimentos cirúrgicos dentro da nossa especialidade. Equipamentos cada 
vez mais precisos tem sido lançados no mercado e o Instituto Panamericano da Visão tem se 
mantido em posição de vanguarda na disponibilização dessas novas tecnologias para
seus pacientes.

Glaucoma
É uma área em constante evolução. Novas  tecnologias têm sido incorporadas ao portfólio 
de opções cirúrgicas, incluindo o I-Stent, Endociclofotocoagulação, Implantes de            
Drenagem, Implantes Valvulares, Ciclofotocoagulação Transescleral com micropulso, 
usando o sistema a laser Cyclo G6.

Cirurgia de Catarata
Nossa tecnologia está equipada com o LenSx, equipamento que permite a realização da 
cirurgia de catarata auxiliada pelo laser de femtosegundo.

Cirurgia Refrativa
Recentemente adquirimos o equipamento WaveLight EX500. Trata-se do laser mais 
rápido disponível atualmente para correção de defeitos da visão.

SUA SAÚDE É SEU MAIOR PATRIMÔNIO.
CUIDE-SE!
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INFORME

Para aumentar suas vendas, oferecer cursos para seus colaboradores                               
e desenvolver seu negócio com economia, sem perder tempo e bem 
perto de você, conte com o CDL em Movimento.

Um evento que acontece em diferentes regiões de Goiânia levando                   

soluções e serviços para o desenvolvimento do seu negócio. Veja na                 

prática como as melhores soluções empresariais para micro e pequenos 
empreendedores podem ampliar lucros e conhecimentos.

Para os melhores resultados do seu negócio

62 4002-4224
www.cdlgoiania.com.br
oficialcdlgoiania cdlgoiania cdl-goianiaA solução para o seu negócio

Fique atento porque a próxima edição do CDL em Movimento
pode ser perto de você!
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Latam é condenada a indenizar 
passageiros por overbooking

Mesmo em nome de terceiro, veículo 
de devedor pode ser apreendido

Bancos terão de pagar R$ 2 milhões por 
tempo de espera excessivo em fila

Permanência em cadastro negativo deve 
ser contado do vencimento da dívida

A Latam foi condenada a indenizar dois passageiros que ti-
veram a passagem aérea para Roma cancelada por motivo de 
overbooking. Por causa do problema, os autores tiveram de ser 
realocados em outra companhia e perderam dois dias da viagem 
de férias. Cada um dos clientes receberá a quantia de R$ 10 mil, 
referente a danos morais. A sentença é do juiz da 3ª Vara Cível 

de Rio Verde, Rodrigo de Melo Brustolin.“O dano moral causado 
é manifesto, já que a parte promovente viu frustrada a expecta-
tiva depositada no serviço de transporte, perdendo dois dias de 
viagem, impedindo a realização de passeios programados em 
pontos turísticos, e passando por verdadeiro suplício no aeropor-
to”, frisou o magistrado. (TJGO)

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) 
deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em razão de 
parcelas vencidas e não pagas, mesmo com o bem já alienado 
em nome de terceira pessoa, alheia ao contrato. O autor do voto, 
acatado à unanimidade, foi o juiz substituto em segundo grau 
Marcus da Costa Ferreira. “O fato de o veículo, objeto do litígio, 

encontrar-se registrado em nome de terceiro, perante os órgãos 
competentes, não inviabiliza o deferimento da liminar fundada 
em contrato de financiamento com cláusula de alienação fi-
duciária em garantia, quando restar devidamente comprovada 
a relação contratual entre as partes e a constituição da devedora 
em mora”, destacou o magistrado. (TJGO)

O Bradesco S/A e o Banco do Brasil foram condenados a pa-
gar R$ 1 milhão cada um a título de dano moral coletivo devido 
a má prestação de serviço em Catalão. A decisão é do juiz da 
2ª Vara da comarca local, Marcus Vinícius Ayres Barreto. Con-
tra as instituições bancárias foram propostas duas ações civis 
públicas separadamente pelo Programa de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon) de Catalão com o propósito de obrigar 

a instituição bancária a cumprir o dever de assegurar a quali-
dade do serviço oferecido aos usuários. Para o magistrado, nos 
dois processos, o dano moral coletivo deve ser reparado. Isso 
porque, há violação dos direitos dos consumidores ao serviço 
público adequado e eficaz, somados ao desassossego social 
advindo dos inevitáveis constrangimentos e desconfortos iner-
entes à excessiva demora no atendimento. (TJGO)

Como reflexo dos princípios fixados pelo Código de Defesa 
do Consumidor e das funções típicas dos bancos de dados de 
inadimplentes, o marco inicial do prazo de cinco anos para a 
manutenção de informações de devedores em cadastros neg-
ativos, previsto pelo parágrafo 1º do artigo 43 do CDC, deve 
corresponder ao primeiro dia seguinte à data de vencimento da 
dívida, mesmo na hipótese de a inscrição ter decorrido do re-

cebimento de dados provenientes dos cartórios de protesto de 
títulos. O entendimento foi adotado pela Terceira Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) ao reformar acórdão do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal (TJDF) que havia entendido que as in-
formações poderiam ser armazenadas pelos órgãos de proteção 
ao crédito por cinco anos, independentemente da data de venci-
mento da dívida. (STJ)



FIQUE

Sancionada lei que dispensa 
reconhecimento de firma e 
autenticação de documento
Fim da obrigação de reconhecimento de firma, dispensa de 

autenticação de cópias e não-exigência de determinados 
documentos pessoais para o cidadão que lidar com órgãos 

do governo. É o que prevê a Lei 13.726, de 2018, sancionada 
e publicada no Diário Oficial da União no último dia 09 de ou-
tubro. O texto também prevê a criação do selo de desburocra-
tização na administração pública e premiação para órgãos que 
simplificarem o funcionamento e melhorarem o atendimento a 
usuários.

A nova lei tem origem no substitutivo da Câmara (SCD 
8/2018) ao PLS 214/2014, do senador Armando Monteiro (PTB-
-PE), aprovado no Senado no início de setembro. Pela nova lei, 
órgãos públicos de todas as esferas não poderão mais exigir do 
cidadão o reconhecimento de firma, autenticação de cópia de 
documento, além de apresentação de certidão de nascimento, 
título de eleitor (exceto para votar ou registrar candidatura) e 
autorização com firma reconhecida para viagem de menor se 
os pais estiverem presentes no embarque.

Para a dispensa de reconhecimento de firma, o servidor de-
verá comparar a assinatura do cidadão com a firma que consta 

no documento de identidade. Para a dispensa de autenticação 
de cópia de documento, haverá apenas a comparação entre ori-
ginal e cópia, podendo o funcionário atestar a autenticidade. 
Quando não for possível fazer a comprovação de regularidade 
da documentação, o cidadão poderá firmar declaração escrita 
atestando a veracidade das informações. Em caso de declara-
ção falsa, haverá sanções administrativas, civis e penais.

Os órgãos públicos também não poderão exigir do cidadão a 
apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão 
ou entidade do mesmo poder, com exceção dos seguintes casos: 
certidão de antecedentes criminais, informações sobre pessoa ju-
rídica e outras previstas expressamente em lei. Desburocratização 
O texto também prevê a criação do Selo de Desburocratização e 
Simplificação, destinado a reconhecer e a estimular projetos, pro-
gramas e práticas que simplifiquem o funcionamento da adminis-
tração pública e melhorem o atendimento aos usuários dos ser-
viços públicos. O Selo será concedido por comissão formada por 
representantes da administração pública e da sociedade civil, com 
base em critérios de racionalização de processos e procedimentos 
administrativos. (Agência Senado)

POR DENTRO 
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SUA MARCA PRECISA SER LEMBRADA.

62 3945-9809SOLICITE SEU 
ORÇAMENTO!
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ENTREVISTA

O que é importante os lojistas terem em mente para conse-
guir boas vendas?

Foco, preparação, planejamento e comunicação com o time. A 
ação merece toda a atenção dos varejistas, pois a Black Friday é a 
única ação comercial do calendário do varejo brasileiro que cresce 
todo ano acima de dois dígitos. Segundo pesquisas, a Black Friday 
tem ainda mais potencial de crescimento nos próximos anos. Isso 
porque, cerca de 1/3 dos consumidores ainda não compraram du-
rante o período e a maioria que já comprou, pretende realizar algum 
negócio novamente.

 
O consumidor ainda desconfia da Black Friday? Como os lo-

jistas podem mudar essa impressão negativa? 
Sim, ainda há desconfiança por parte dos consumidores, especial-

mente aqueles que nunca compraram ou que tiveram experiências 
negativas em edições anteriores. A premissa básica para se mudar 
essa impressão negativa é construir uma relação de confiança. Os 
alicerces dessa relação são fundamentados em dar descontos de ver-
dade e  promoções reais,  quem tenta enganar o consumidor acaba 
se dando mal,  se o lojista não consegue dar 50% de desconto, então 
faça 25%, mas que seja de verdade. 

 
Estamos saindo de um período de crise. Esta é uma oportuni-
dade para realizar bons negócios?

Os períodos de crise geralmente fazem mudar alguns hábitos do 
consumidor, que acabam por reter seu consumo, postergam decisões  
e pesquisam muito antes de comprar. Uma ação promocional do 
porte da Black Friday encoraja os consumidores a buscarem opor-
tunidades vantajosas. E, com isso, aumenta a disposição em fazer 
compras. Ou seja, o dinheiro “esta na mesa” e é a hora  dos lojistas 
abocanharem uma boa fatia.

 
Como preparar os colaboradores para conquistar os clientes 
neste período?

O engajamento e o emponderamento dos colaboradores po-

Foco, planejamento e comunicação   para a Black Friday
A Black Friday já é, sem dúvida, uma das datas mais importantes do calendário do comércio brasileiro. Para conseguir realizar bons negócios 
no próximo dia 28 de novembro, é preciso rigor e exigência na preparação, planejamento e execução por parte dos lojistas. Essas são algumas 
das dicas dadas para o empresário implementar e obter um melhor desempenho:

5 dicas para um bom 
desempenho durante 
a Black Friday
1 - Não é necessário ter a loja inteira em promoção, 
mas sim uma boa seleção de produtos atrativos com 
descontos realmente vantajosos, que o cliente possa 
perceber que está fazendo um bom negócio; 

2 - Olhar os itens e categorias mais vendidos do 
ano passado e verificar as lições que podem ser 
aprendidas para este ano;

3 - Perguntar com antecedência para os clientes 
quais são os três pedidos do “gênio da lâmpada”, 
fazer uma “wish list”. Ou seja, quais são os produtos 
que eles mais desejam encontrar em promoção;

4 – Preparar a loja com o maior rigor possível. Crie 
uma “atmosfera de compra” do porte e potencial 
que a Black Friday. Balões, comunicação chamativa, 
uniformes/camisetas tematizados, preços nas 
etiquetas com descontos claros e chamativos;

5 - Alinhamento e preparação das equipes. A 
equipe precisa saber a estratégia, conhecer os 
produtos em promoção, os serviços disponíveis e 
estar engajada em vender mais.
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dem ser decisivos para um bom desempenho na Black Friday ou em 
qualquer projeto nas organizações. Recomendo sempre aos lojistas a 
fazerem reuniões de alinhamento e colher sugestões para a estraté-
gia. Os colaboradores, quando envolvidos, geralmente apresentam 
sugestões que somam na preparação e execução da ação. Além dis-
so, “compram a ideia” e sentem-se parte do processo. Com isso, o 
grau de comprometimento é muito maior e, consequentemente, a 
motivação. 

 
Como conciliar o e-commerce com a loja física durante o período 
da Black Friday?

Existem muitas oportunidades envolvendo os dois canais. Existe 
um novo conceito no varejo chamado de Omnichannel, que, em 
linhas gerais, significa o cliente interagindo com a marca por diversas 

formas e canais (redes sociais, site, loja física, influenciadores, ava-
liações dos consumidores, etc). Isso com um pensamento único, não 
distinguindo a forma de acesso, mas objetivando uma boa experiên-
cia de compra, acessibilidade e entrega/retirada rápida. A partir dessa 
nova tendência Omnichannel, podemos dizer que e-commerce e ou-
tros canais on-line complementam a loja física e vice-versa. Mas, no 
final das contas, o que pode fazer a diferença na decisão de compra 
é o toque humano, pessoas atendendo pessoas, por isso o lojista 
deve cuidar das visitas e ligações telefônicas dos clientes e abrir a 
mente para enxergar as oportunidades de e-commerce, market place 
e marketing digital proporcionam, no varejo do futuro (e até mesmo 
do presente) não há espaço para negligenciar as mudanças que a 
tecnologia e a internet introduzem nos hábitos e comportamento do 
consumidor.

Foco, planejamento e comunicação   para a Black Friday



Senado aprova 
emissão de 
duplicata eletrônica
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LEGISLAÇÃO 
E NEGÓCIOS 

A  tradicional duplicata em papel pode passar a conviver com 
a emissão do título em meio eletrônico. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, no último 

dia 10 de outubro, o projeto de lei da Câmara (PLC 73/2018) que 
moderniza o lançamento desse comprovante de crédito, gerado 
pela venda de mercadorias ou prestação de serviços por uma em-
presa. O projeto será agora examinado pela Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE). A duplicata em papel não será extinta.

Apresentada na Câmara pelo deputado Julio Lopes (PP-RJ), 
a proposta estabelece que as informações das duplicatas deve-
rão ser, obrigatoriamente, registradas em um sistema eletrônico. 
Entidades autorizadas pelo Banco Central serão responsáveis por 
guardar esses títulos, controlar os documentos, formalizar provas 
de pagamento e transferir titulares. Atualmente, essas informa-
ções ficam dispersas. Caberá ao Conselho Monetário Nacional 
(CMN) fixar as diretrizes para escrituração dessas duplicatas. 

O PLC 73/2018 detalha elementos e requisitos do sistema ele-
trônico de escrituração, suporte para a emissão da duplicata virtu-
al. Considera título executivo, sujeito a protesto, tanto a duplicata 
escritural quanto a virtual. Mas exige, para a execução da emitida 
eletronicamente, que esteja acompanhada dos extratos de regis-
tros eletrônicos realizados pelos gestores do sistema.

A proposta também torna nula cláusula contratual que impeça 
a emissão e a comercialização da duplicata virtual e determina a 
aplicação subsidiária da Lei 5.474/1968, que regula as duplicatas 
emitidas em papel, inclusive em assuntos relacionados à apresen-
tação da duplicata para aceite, sua recusa e seu protesto.

Para o relator da proposta, senador Armando Monteiro 
(PTB-PE), a iniciativa merece prosperar. Conforme assinalou, 
as duplicatas são os ativos mais disponíveis para as empresas 
darem como garantia em operações de crédito.

Crédito mais fácil e barato
Outra repercussão esperada das duplicatas virtuais, se-

gundo o relator, é ampliar o acesso das empresas comerciais 
ao crédito com taxas de juros mais baixas. Mais um impacto 
positivo assinalado é destravar o uso de duplicatas por peque-
nos fornecedores como garantia na obtenção de crédito para 
capital de giro.

Armando acredita haver potencial de empréstimos usando 
esse instrumento de crédito da ordem de 5,3% do Produto In-
terno Bruto (PIB) ou de R$ 347 bilhões, “desde que se criem as 
condições para se ampliar a segurança e agilidade nas transa-
ções desses títulos”. (Agência Senado de Notícias).

Um dos impactos esperados 
é ampliar o acesso das 
empresas comerciais ao 
crédito com taxas de juros 
mais baixas. 
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Mais de 130 mil micro 
e pequenas empresas 
goianas podem ficar 
isentas do Difal

O   decreto 9.326/2018, publicado no início do mês de ou-
tubro em suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE), 
isenta as micro e pequenas empresas de Goiás optantes 

do Simples Nacional, com faturamento até R$ 360 mil por ano, 
do pagamento do ICMS relativo à diferença entre a alíquota 
interna e a interestadual na aquisição de mercadorias. A esti-
mativa da Secretaria da Fazenda é que 134 mil contribuintes 
do Simples estejam enquadrados nesse perfil.

O diferencial de alíquotas (Difal), como é conhecido, pas-
sou a vigorar para todas as empresas do Simples em Goiás 
neste ano, alguns setores já tiveram a isenção, dessa forma o 
decreto estende as compensações fiscais já existentes para os 
setores de franquia, aviamentos e calçados. Além disso, tam-
bém isenta o Difal nas aquisições de mercadorias destinadas à 
comercialização ou produção rural. 

A decisão de excluir esse grupo do pagamento do Difal 
se deu a partir de uma demanda do Fórum Empresarial, que 
gerou o consenso entre os representantes da indústria e do 
comércio varejista. A dispensa alcançará contribuintes com 
menor capacidade contributiva, para os quais o Difal poderia 
representar um impacto significativo na carga tributária. 

Além disso, o governo defende a medida como uma forma 

de estabilizar e aquecer a economia de Goiás, gerando empre-
go, renda e melhoria da competitividade do comércio varejista 
e do micro e pequeno empreendedor.

O presidente do conselho deliberativo da Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Goiânia (CDL Goiânia), Geovar Pereira, expli-
ca que os empresários têm discutido com o governo de Goiás 
sobre a isenção para alguns setores. Isso porque, nem todos os 
segmentos afetados pela obrigatoriedade têm como adquirir 
mercadorias no Estado, até mesmo por ausência de indústrias 
locais que produzem determinados produtos. 

Diante desse cenário, Pereira acredita que seria necessário 
estudar uma maneira para que as empresas que não têm a 
opção de adquirir mercadorias dentro do Estado não sejam 
prejudicadas.

O Difal – O Diferencial de alíquota está previsto na Consti-
tuição Federal. Foi criado para compensar o Estado de origem 
quando a empresa sediada na unidade federada adquire de-
terminados produtos em outros Estados. Em Goiás, por exem-
plo, é comum as empresas comprarem produtos de São Paulo, 
pagando alíquotas fiscais diferentes das existentes em Goiás. 
(Com informações da Sefaz)

Decreto isenta empresas de Goiás 
optantes do Simples Nacional com 
faturamento de até R$ 360 mil anual.



Certificação Digital
é na CDL Goiânia 

Seu Certificado
Digital em
até 2 horas

Valores e
pagamentos facilitados

Atendimento conforme
a sua necessidade

Com o Certificado Digital sua empresa pode ingressar no eSocial com mais                 
praticidade, segurança e o menor custo.

O eSocial é a nova plataforma do Governo Federal que está unificando a                             

administração de informações do mundo do trabalho. Sua empresa está                       

preparada para esta transformação digital? Conte com a Certificação Digital SPC!

VANTAGENS DO
CERTIFICADO DIGITAL

Transação de informações em 
tempo real;
Organização automática de dados;
Diminuição de papéis e da burocracia;
Redução de tempo;
Confidencialidade de documentos;
Validade jurídica nas assinaturas 
digitais; 

BENEFÍCIOS DO
CERTIFICADO DIGITAL SPC
Atendimento personalizado;
Menor preço do mercado;
Experiência de quem atua com
o comércio há mais de 50 anos;
Valores diferenciados para
associados CDL Goiânia;
Pagamento facilitado;
Soluções completas de Certificação 
Digital;
Qualidade atestada para diferentes 
segmentos de mercado;
Suporte técnico sem complicações; 

62 4002-4224
www.cdlgoiania.com.br

oficialcdlgoiania cdlgoiania cdl-goiania

Goiânia
CDL

A solução para o seu negócio
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FIQUE
POR DENTRO

eSocial para empresas do 
Simples é prorrogado para 2019 

A pós solicitação de entidades re-
presentativas, a Receita Federal 
mudou novamente o cronograma 

de obrigatoriedade do envio das infor-
mações para o eSocial. No último dia 5 
de outubro, foi publicada a Resolução 
CDES nº 05, que alterou a Resolução 
CDES nº 02 e definiu novos prazos para 
o envio de eventos para o sistema. Com 
a prorrogação, as empresas optantes 
pelo Simples Nacional e empregadores 
pessoa física enviarão suas tabelas em 
janeiro/2019.

Não houve alterações para as empre-
sas do 1º grupo. As empresas do 2º grupo 
do cronograma anterior foram divididas 
em dois novos grupos: um para entidades 
optantes pelo Simples Nacional, emprega-
dores pessoa física e entidades sem fins 
lucrativos; e outro para as demais entida-
des empresariais com faturamento no ano 
de 2016 de até R$ 78 milhões. Para clas-
sificação no 2º ou no 3º grupo, o eSocial 
verificará a situação de opção pelo Simples 
Nacional em 1º de julho de 2018. Empre-
sas constituídas após essa data com opção 

pelo Simples entrarão no 3º grupo.
Demais entidades empresariais en-

viarão seus eventos periódicos em janei-
ro/2019. Eventos de Segurança e Saúde 
no Trabalho (SST) começam em julho/2019 
para o 1º grupo. Já os órgãos públicos e as 
organizações internacionais começarão a 
transmitir seus primeiros eventos em janei-
ro de 2020. O eSocial publicará em breve 
orientações para as empresas integrantes 
do 3º grupo que transmitirem algum even-
to de tabela até 09/10/2018. (Com infor-
mações da Receita Federal)

 Grandes  Demais entidades  Empregador PF /  Órgãos Públicos /  
 empresas* empresariais** Optantes pelo Simples / Organizações 
   Produtor Rural PF /  Internacionais 
   Entidades sem  
	 	 	 fins	lucrativos***    

Cadastros do empregador e tabelas Janeiro 2018 16 de julho de 2018 10 de janeiro de 2019 Janeiro de 2020

Dados do Trabalhador e Março 2018 10 de outubro de 2018 10 de abril de 2019 2020 
seus vínculos  com as empresas    (Resolução Específica) 
(eventos não periódicos)

Folha de Pagamento Maio 2018 10 de janeiro de 2019 10 de julho de 2019 2020 (Resolução Específica)

Substituição GFIP para Agosto 2018 Abril de 2019 Outubro de 2019 2020 (Instrução 
Contribuições Previdenciárias    Normativa Específica)

Substituição GFIP FGTS Novembro 2018 Abril de 2019 Outubro de 2019 

Dados de Segurança Julho 2019 Janeiro de 2020 Julho de 2020 Janeiro de 2021 
e Saúde no Trabalho

* com faturamento no ano de 2016 maior que R$ 78 milhões 
** com faturamento no ano de 2016 de até R$ 78 milhões 
*** exceto doméstico

Confira o 
cronograma de 
implantação
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CENÁRIOS
ECONÔMICOS

Comércio e serviços 
devem gerar 59,2 mil 
vagas para o fim de ano

Faltando pouco tempo para as festas de fim de ano, os setores 
de comércio e serviços já abriram as portas para a contrata-
ção de trabalhadores. Para os empresários, essa pode ser a 

última oportunidade do ano para recuperar os prejuízos, enquan-
to os profissionais desempregados veem nesse período a chance 
de voltar ao mercado de trabalho. 

Pesquisa feita nas capitais e interior do país pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) estima que, pelos próximos meses, 
aproximadamente 59,2 mil vagas serão abertas nos segmentos 
do comércio e serviços. O número é levemente superior aos 51 
mil novos postos que foram previstos para o mesmo período do 
ano passado.

Para este ano, os dados mostram um cenário de moderada 
melhora na comparação com 2017. Embora ainda representem a 
maioria, caiu de 82% para 72% o percentual de empresários que 
não têm a intenção de fazer contratações extras nesse fim de ano. 
Em sentido oposto, aumentou de 13% para 17% o percentual dos 
que devem integrar ao menos um novo colaborador à sua equipe. 

Reforçar o quadro de funcionários para dar conta do aumento 

da demanda neste período do ano (81%) é o motivo mais citado 
na hora de justificar as contratações, mas há também empresários 
que contratam pensando em melhorar sua competição no merca-
do (8%) e aqueles que se planejam para lidar com a rotatividade 
de funcionários (5%). A maior parte (46%) dos empresários con-
sultados deve contratar apenas um funcionário, enquanto 28% 
pretendem contratar dois novos colaboradores.

Já entre aqueles que não irão contratar, 49% acham que o mo-
vimento nas lojas não crescerá de forma que justifique admissões. 
Outros 15% não possuem verba suficiente e 11% consideram os 
encargos trabalhistas elevados, o que não compensa esse tipo de 
investimento. Em alguns casos, mesmo sem contratar funcioná-
rios, os empresários devem adotar outras estratégias para lidar 
com o período aquecido de vendas, tanto que 17% planejam am-
pliar as horas trabalhadas por dia da atual equipe.

Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Ka-
wauti, embora o número de 59,2 mil vagas seja uma pequena 
fração diante do contingente de quase 13 milhões de desempre-
gados no país, os dados sinalizam uma recuperação gradual da 
economia e injetam algum otimismo para o início do novo ano. 

Pesquisa feita nas capitais e interior do país pela 

CNDL e SPC Brasil mostra que o número é levemente 

superior aos 51 mil novos postos previstos em 2017.
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“Para um país que há pouco tempo fechava postos de traba-
lho, esse número serve de alento e de oportunidade para muitas 
pessoas. Quem procura há meses uma recolocação no mercado de 
trabalho pode encontrar nas vagas de fim de ano a chance para co-
meçar a colocar a vida financeira em ordem”, afirma a economista.

Tipo de contratação
Dentre os empresários que já contrataram ou que irão contra-

tar neste fim de ano, 43% empregarão temporários, 33% abrirão 
vagas formais e 29% informais, ou seja, sem carteira assinada. 
Há ainda 16% de casos em que a contratação será terceirizada. 
Dentre os que recorrerão à mão de obra informal, a maioria (61%) 
justifica que se trata de uma contratação específica para o perí-
odo natalino, sendo inviável a carteira assinada. Outros 19% ar-
gumentam que dessa forma reduzirão as despesas com folha de 
pagamento.

A pesquisa também descobriu que 26% dos empresários que 
pretendem contratar devem empregar funcionários por meio 
do regime de trabalho intermitente, aquele que adota o regime 
de hora móvel em vez de hora fixa e que passou a vigorar com 

a nova legislação trabalhista.

Período das contratações
O estudo mostra ainda que quem procura uma vaga de traba-

lho neste fim de ano deve ficar atento, pois a maioria das contra-
tações deve ocorrer entre os meses de outubro (28%) e novembro 
(33%), segundo a avaliação dos empresários pesquisados. Ape-
nas 8% já efetuaram as contratações nos meses de agosto e se-
tembro e 17% devem realizá-las somente em dezembro, quando 
faltarem poucas semanas para o Natal. 

Como costuma ocorrer no contexto das vagas temporárias, o 
tempo de contratação é relativamente curto na maioria dos casos. 
De acordo com a pesquisa, 78% das empresas que vão contratar 
funcionários temporários o farão por até no máximo três meses.

De qualquer modo, há motivos para o trabalhador temporário 
se esforçar para permanecer no emprego com a chegada do novo 
ano. Em cada dez empresários que vão contratar funcionários 
temporários, três (28%) planejam efetivar ao menos um colabo-
rador após o término do contrato. A maior parte (41%), contudo, 
não deve efetivar nenhum.
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COLUNA
BEM ESTAR

         Cuidados com o coração

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no 
mundo, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS/OMS). Para se ter ideia disso, somente no Brasil, cerca de 
300 mil casos de infarto agudo do miocárdio são registrados 
por ano. Por isso, o Dia mundial do coração, comemorada 
no último dia 29 de setembro, teve como objetivo alertar e 
conscientizar a população sobre a importância de manter 
hábitos saudáveis e preservar a saúde do coração.  

 Para combater as principais doenças que afetam o coração, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a prática 
de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada, 
com baixa concentração de sódio e açúcar, além de 
acompanhamento médico e nutricional. Alguns fatores de risco 
são determinantes para a ocorrência das doenças, tais como 
diabetes, hipertensão, tabagismo, estresse, obesidade, doença 
da tireoide, colesterol alto e histórico familiar. 

 O Ministério da Saúde disponibiliza a Dieta Cardioprotetora 
Brasileira, desenvolvida em conjunto com o Hospital do 
Coração (HCOR), que pode orientar em relação ao consumo 
adequado dos alimentos. A cartilha é organizada conforme 
as cores da bandeira nacional, separando os alimentos nas 
categorias verde (consumir em maior quantidade), amarela 
(consumir com moderação) e azul (consumir em menor 
quantidade), além da categoria vermelha (evitar o consumo). 
Para mais informações, acesse www.ministeriodasaude.com.br. 
(Blog da Saúde)  

Saúde Receita 

Cassoulet – a feijoada francesa
 
Ingredientes 
1/2 quilos de feijão branco; 
4 gomos de paio ou linguiça calabresa; 
300 gramas de carne-seca; 
200 gramas de lombo; 
1 cebola picada; 
4 dentes de alho amassados; 
2 folhas de louro; 
2 cenouras descascadas em rodelas; 
3 colheres (sopa) de molho de tomate; 
sal, salsinha e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo: 
Deixe o feijão de molho de um dia para o outro. 
Deixe a carne-seca dois dias de molho, trocando 
a água. Troque a água do feijão e leve ao fogo 
na panela de pressão por 20 minutos. 
Em uma panela grande, esquente o óleo ou 
azeite e refogue a cebola e o alho. Coloque 
as carnes e frite durante uns três minutos. 
Acrescente o feijão, as folhas de louro, as 
cenouras, acerte o sal, coloque a pimenta e o 
molho de tomate. Se for necessário, acrescente 
água fervente. Deixe cozinhar por 30 minutos. 
Quando o caldo engrossar, retire o louro e 
acrescente a salsinha. 
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Parnaíba (PI) - Parnaíba é a segunda maior ci-
dade do Piauí e faz parte de um dos mais encan-
tadores litorais do País. A cidade é conhecida 
como porta de entrada do Delta do Rio Parnaí-
ba, o maior delta em mar aberto das Américas e 
o terceiro maior do mundo. O Delta abriga mais 
de 70 ilhas em seus 2.700 km² de área. Repleto 
de dunas, mangues, igarapés, lagoas de água 
doce e uma imensa diversidade de animais sil-
vestres, o cenário é de um verdadeiro santuário 
ecológico. O turista também pode conhecer a 
Pedra do Sal, chamada pelos nativos de Pedral, 
é conhecida pelo famoso pôr do sol e por ser 
a mais procurada pelos surfistas. São 8 km de 
areias brancas e finas, rodeadas por lagoas, du-
nas e carnaúbas. Além do Porto das Barcas, que 
é referência histórica e econômica de Parnaíba e 
foi um marco para a fundação da cidade. 

Viagem

Geração de Valor -  Compartilhando Inspiração - Desde que nascem, as pessoas são treinadas para 
agir de acordo com o senso comum. O ensino convencional as estimula a buscar segurança, e não liberdade. 
Com medo de se arriscar, a maioria segue o fluxo da boiada e sonha pequeno, optando por conseguir um em-
prego estável e passar anos financiando a casa própria. Indignado com o modelo imposto pelo senso comum, 
Flávio Augusto resolveu arregaçar as mangas e mostrar às pessoas que é possível pensar de forma diferente. 
Para difundir sua mentalidade vitoriosa, criou o projeto Geração de Valor e começou a compartilhar seus conhe-
cimentos no Facebook, no YouTube, no Twitter e em um blog, inspirando milhões de pessoas. O livro traz uma 
seleção dos textos mais afiados e das charges mais provocadoras do Geração de Valor e é uma oportunidade de 
enxergar o mundo de outra forma. Leia, aprenda a pensar fora da caixa. 

Leitura
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