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Olá querido leitor.  

Neste mês de JUNHO, conseguimos a 

reabertura do comércio local, junto à Prefeitura 

Municipal de Valença e outras instituições. Por 

isso, fizemos uma entrevista exclusiva com o 

Presidente da ACIVA para que você, associado 

fique por dentro das ações da nossa instituição. 

Optamos em disponibilizar a revista apenas em 

formato digital,  fazendo valer nossa missão de 

contar todos os meses com matérias de interesse 

de nossos associados, parceiros e da população 

em geral de Valença e região. Nosso objetivo 

sempre será proporcionar uma leitura agradável, 

informativa e descontraída. Nos acompanhe nas 

redes sociais. Estamos no facebook e instagram. 

Outras informações da ACIVA, além desta revista 

em formato digital, você encontra no nosso 

website. 

Acesse:  www.acivarj.com.br 

Boa leitura!  

Durante esses dias em que o 
comércio está com horários 
restritos, a revista ACIVIVA 
estará disponível apenas em 
formato digital
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Aniversariantes de Junho

01 – Luiz Alberto Prudente Quintela – Barra Luz

02 – Ana Lucia Mattos Ferreira – Spaço Aquático 

04 – Ricardo Tabet de Almeida – Petit Marche

05 – Marcus Alexandre Ozorio Macedo – 2 MG Consultoria

09 – Douglas almeida amorim – 2 MG Consultoria e Treinamento

10 – Paola Morgado Martinelli – M M Odontologia

11 – Conrado Carvalho Gomes Silva – Auto Posto Vale Verde

       Paulo Roberto Amedeu Ferreira – Serrana /Conselho ACIVA 

12 – Ivan Oertel Ventura – Venturão Supermercado

13 – Rafaela da Silva Thiodo

14 – Massimo Casilli – Cronnos

16 – Joel de Oliveira – Eso Materiais Eletricos

        Ana Paula Rodrigues da Silva Leal – Divino Mat. Construção

        Antonio Henrique Ferreira - Lactmilk

17 – José Antonio Vargas – Novo Aliança

        Haroldo da Silva Mancebo – Drogaria Benfica

        Claudia Jania dos Santos Mancebo – Drogaria Benfica

       Juliana Ferreira Alves – Casa do Escapamento

18 – Romeu Sander Lopes Couto – Drogaria Mais Saude

19 – Rogério José de Barros Natal – Excellence Clinica

20 – Joelma Silva Santos – Nutrividas

        Leila Machado de Carvalho – Dugysa

21 – Marcelo Machado Monteiro – Posto Murão

         Claudia Bensiman da Silva – Maria Bonita

         Marilene A. Machado Ávila – Valença Box Car

22 – Roberto Rebouças Peixoto – Lojinha do Henê

23 – Renata Fraga de Carvalho - Excellence Clinica

27 – Pablo da Silva Alves – Casa do Escapamento

29 – Regina Lucia Conceição Elias – WCE  Factoring

30  - Monica Nogueira Garcia A. Mattos – Bahal Calçados   

        Fernando Antonio Machado Miguel – Sport & Cia
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NOVO
CONVÊNIO

Os membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal da ACIVA parabenizam os 
aniversariantes do mês de maio. 

Parabéns!!!



A pandemia da covid-19 trouxe 
muitas transformações, desde a 
área da saúde até a econômica. 
Muitos empresários tiveram que 
se reinventar e se adaptar à uma 
nova realidade. Por isso, a Revista 
Aciviva contará algumas histórias 
de valencianos no enfrentamento 
ao cenário atual. O intuito é mostrar 
o impacto da da pandemia no 
comércio local e ideias que surgiram 
para garantir a sobrevivência das 
empresas.

Para esta edição conversamos com 
Amaury Carvalhães Figueira, da 
Holliday Produções. Ele atua no 
ramo de sonorização para eventos 
em geral. Antes da pandemia, 
ele empregava, diretamente, três 
colaboradores, além de atuar 
em conjunto com empresas 
terceirizadas. No entanto, por conta 
do impacto econômico causado 
pelo novo coronavírus, ele precisou 
criar um novo formato de trabalho. 

Tendo um estúdio de gravação 
em sua casa, uma das formas 
encontradas por ele foi criar a ‘Live 
do Empresário’, veiculada numa 
rede social. Nas transmissões, ele 
conversa com empresários locais 
ao passo que exibe propagandas ao 
longo das transmissões.

“O projeto mostrou ao público 
de Valença, onde tenho muitos 
amigos, o custo-benefício da 
propaganda. Além da propaganda 
de áudio, eu implementei uma TV 
para os empresários participarem 
ao vivo, exibir vinhetas e promoções 
que faço ao vivo”. 

Segundo ele, a pandemia causou 
uma redução de aproximadamente 
50% em seu faturamento. A ideia de 
criar a Live do Empresário auxiliou 
na redução do impacto financeiro. 
O fato de atuar num ramo em 
que ele atua não há previsão de 
melhora no cenário fez com que ele 
pensasse novas formas de renda.
“Para o nosso seguimento de trabalho, 
nada será como antes. Serão muitas 
restrições e uma coisa puxa a outra. 

Não sabemos quando 
tudo vai se estabilizar, mas tenho 
amigos do meu segmento que já 
tiveram eventos do fim desse ano 
e do início do próximo que foram 
cancelados.”

Com experiência de anos de 
atuação no mercado, Amaury deixa 
um recado aos comerciantes.
“Precisamos esperar o tempo. 
Um tempo que não é nosso, é de 
Deus. Tudo tem um propósito e 
tudo vai se restabelecer. Com as 
pessoas se protegendo, tomando 
os cuidados necessários e com o 
comércio respeitando aquilo que 
foi estabelecido. Não há mal que 
dure para sempre.”

4 MINHA EMPRESA

REINVENTANDO
QUAIS SOLUÇÕES 
OS EMPRESÁRIOS 
ESTÃO BUSCANDO 
PARA MANTER SEUS 
NEGÓCIOS?

EMPRESA
minha
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CONFIRA AS DIFERENÇAS 
ENTRE PEQUENA EMPRESA, 
MICRO-EMPRESA E MEI
CONHEÇA A LEI GERAL DAS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E ENTENDA 
COMO A REGRA ATUA EM CADA 
CONCEITO DE EMPRESA.

Lei Geral

Simples Nacional

4 benefícios da Lei Geral que protege micro 
e pequenas empresas:

Você sabia que existe uma legislação 
específica para a proteção das pequenas 
e médias empresas no Brasil? É a Lei 
Geral das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte. Ela foi instituída 
em 2006 para regulamentar o disposto 
na Constituição Brasileira, que prevê o 
tratamento diferenciado e favorecido à 
microempresa e à empresa de pequeno 
porte.

Desde que foi criada, já atravessou quatro 
rodadas de alteração, mas permanece 
com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento e a competitividade das 
microempresas e empresas de pequeno 
porte brasileiras, como estratégia de 
geração de emprego, distribuição de renda, 
inclusão social, redução da informalidade e 
fortalecimento da economia.

Por meio da Lei Geral, foi instituído o 
regime tributário específico para os 
pequenos negócios, com redução da carga 
de impostos e simplificação dos processos 
de cálculo e recolhimento, que é o Simples 
Nacional.

A Lei Geral uniformizou o conceito de 
micro e pequena empresa ao enquadrá-las 
com base em sua receita bruta anual.

• SIMPLIFICAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO;
• FACILIDADES PARA ACESSO AO MERCADO;
• FACILIDADES PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO E À JUSTIÇA;
• ESTÍMULO À INOVAÇÃO E À EXPORTAÇÃO.





VANTAGENS 
PARA SÓCIOS
DA ACIVA
QUANDO TUDO SE REGULARIZAR, OS 
ASSOCIADOS PODERÃO TER DESCONTOS 
ESPECIAIS PARA UTLIZAREM O SALÃO E 
AUDITÓRIO DA ACIVA

7 ACIVA SERVIÇOS

D entre as várias vantagens de ser 
associado ACIVA, destacamos 
a utilização dos espaços 

físicos da nova sede recém inaugurada.  
Com uma estrutura completa para atender 
seus associados, é disponibilizado acesso 
à internet gratuitamente, bem como a 
sala da diretoria e o auditório, este com 
capacidade para 30 pessoas, com TV 50”.  

Caso sua empresa não possua um local 
confortável para realização de reuniões, 
palestras, ou treinamentos, entre em contato 
conosco e agende uma data. Teremos o 
imenso prazer de oferecer nossa estrutura 
para o crescimento e capacitação do seu 
empreendimento. Ligue (24) 2453-4727 e faça 
seu agendamento.

SERVIÇOS 
ACIVA

TAXAS

• Salão de Eventos:  
Desconto  Especial para 

Associados
(consultar datas e horários)

• Auditório: Grátis para sócios
(mediante agendamento prévio)
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FALA DO 
PRESIDENTE
ENTREVISTA EXCLUSIVA COM 
LUIZ HENRIQUE MAGALHÃES, 
PRESIDENTE DA ACIVA

oano de 2020 trouxe muitas mudanças. 
Os desafios para o novo ano, que já 
eram grandes, aumentaram ainda 

mais por conta da pandemia da covid-19. 
Para a Associação Comercial e Industrial de 
Valença não foi diferente. Conversamos com 
o presidente, Luiz Henrique Magalhães, que 
contou um pouco sobre os projetos da nova 
diretoria da ACIVA  e como ela está lidando 
com os desafios em decorrência do cenário 
atual, de enfrentamento ao novo coronavírus..

1 - Para falar sobre projetos e mudanças é necessário 
saber onde eles serão aplicados. Muitas pessoas 
não sabem exatamente qual é o papel de uma 
Associação Comercial e Industrial. Você poderia 
contar um pouco sobre qual a finalidade da Aciva e o 
papel que ela ocupa na cidade de Valença?

A ACIVA é uma entidade sem fins lucrativos que representa 
a classe Empresarial de Valença, comércio, indústria e 
prestação de serviços. A cada 3 anos, uma eleição é realizada 
entre os associados e a chapa vencedora assume a Diretoria 
da ACIVA, que não é remunerada. Todos os diretores 
trabalham de forma voluntária buscando formas de 
melhorar o dia-a-dia do empresário e zelar pelo patrimônio 
adquirido pela ACIVA nestes mais de 80 anos de história. 
A ACIVA tem um patrimônio que é muito importante 
como fonte de recursos para que possamos promover 
nossas atividades como cursos, palestras, treinamentos, 
eventos, que fazem parte também do nosso objetivo. Temos 
também uma atuação junto ao poder público Municipal, 
Estadual e Federal a fim de buscar melhorias também para 
essas classes que representamos. Também temos a função 
de promover eventos também para os nossos Associados. 
Eventos sociais, culturais e de empreendedorismo. 
Basicamente, essas são algumas das principais funções da 
ACIVA, lembrando que ela ocupa hoje um papel muito 
importante na cidade, principalmente por conta de sua 
história e pelo trabalho que foi realizado ao longo destes 
anos.

2 - Além dos desafios já esperados, surgiu a pandemia do 
novo coronavírus como obstáculo. Como a nova diretoria 
está lidando com isso? Quais foram as ações relacionadas a 
esse período e quais desafios ele trouxe para a Aciva?

Sim, estávamos ainda nos planejando, quando surgiu 
provavelmente o maior desafio da humanidade das últimas 
décadas e provavelmente um dos maiores também para 
nossa associação. Mesmo já acontecendo em outros países, 
foi tudo muito rápido aqui no Brasil e principalmente 
no estado do RJ. Fomos surpreendidos, com o decreto 
estadual em meados de março, naquele momento 
estávamos realizando os eventos do mês da mulher e 



tivemos que cancelar os últimos eventos e 
nos voltar para o maior desafio que surgia. De 
imediato adaptamos nossas reuniões para o 
modo virtual. Enquanto começava a participar 
das reuniões na PMV para discutir as restrições 
ao comércio, paralelamente buscávamos 
apoiar nossos empresários. Nos primeiros 
dias protocolamos na PMV a prorrogação de 
impostos e taxas municipais, em parceria com 
a YellowBird Creative auxiliamos as 
empresas a criarem postagem para 
divulgarem o serviço de delivery, 
porque percebemos que está 
seria a principal forma de venda 
para as empresas durante um 
período. Criamos um grupo 
junto com as imobiliárias 
visando conscientizar os 
proprietários de imóveis 
e negociarem e se 
sensibilizarem com o 
momento complexo 
que estávamos 
iniciando. Na sequência 
buscamos auxiliar o município para 
se planejar com um plano de ação saúde/
sanitário para quando fosse possível a 
reabertura. Tentamos ao máximo que Valença 
implantasse ações inovadoras, pois sempre 
consideramos que nosso sistema de saúde 
é superior em estrutura e atendimento a 
outros municípios da região e do estado, isso 
poderia ter servido de exemplo para outras 
cidades, infelizmente nem tudo seguiu como 
apresentado no projeto, mas fizemos de 
tudo para alcançarmos assim que possível, 
com segurança uma flexibilização, que é 
importante dizer não é o fim da quarentena.

3 - Para a reabertura do comércio, foi elaborado 
um plano. Você pode comentar sobre ele, 
desde a sua elaboração até sua aplicação?

O primeiro plano de ação apresentamos logo 
no início de abril e lamento que não tenhamos 
avançado em sua implantação, foi muito 
estudo, muito esforço principalmente de 
pessoas e entidades envolvidas com a saúde 
do município, mas o MP não concordou com 
a reabertura no início de maio e o prefeito 
municipal optou por seguir a recomendação 
do promotor. Agora em junho foi atualizado 
esse plano, acrescentamos várias medidas 
sanitárias. Elaboramos uma cartilha com 
informações ao empresário com cuidados que 
este deveriam seguir tão logo fosse autorizado 
o funcionamento. Levamos essa cartilha a 
secretaria de saúde que elogiou inclusive seu 
conteúdo. Nossa estratégia para reabertura 
envolve por exemplo uma campanha maciça 
de conscientização da população, estamos 
investindo em som na rua, painéis, rádio, 
jornal, vídeos, impressos, redes sociais. Além 
de estarmos distribuindo gratuitamente 
máscaras e adesivos de distanciamento a 
todos associado. Entendemos que para o 
comércio continuar aberto depende do 

próprio comerciante e seus colaboradores 
com seus cuidados internos, mas também da 
população, pois a conscientização para que as 
pessoas só saiam se realmente for necessário 
e preferencialmente sozinho é fundamental 
para a manutenção das atividades e 
principalmente para diminuição do contágio 
do coronavirus.

4 - Para assumir a direção da Aciva, antes 
mesmo da pandemia, foi elaborado um plano 
de ação. Você poderia contar um pouco sobre 
esse plano, falando sobre os principais pontos 
de atenção para a sua gestão?

Nosso foco desde o início é com nosso 
associado. Queremos que ele participe ao 
máximo do dia a dia da associação. Que 
utilize os benefícios, como convênios, espaços, 
cursos. Nosso planejamento a curto prazo 
foi essa aproximação. Para isso, por exemplo 
disponibilizamos gratuitamente o auditório, 
reduzimos pela metade o aluguel do salão 
de eventos. Disponibilizamos inclusive nossa 
sala de reunião. Mudamos o principal evento 
do primeiro semestre que era o dia da 
mulher para o mês da mulher, acreditamos 
que poderíamos oferecer muito mais, 
como chegamos a realizar e foi um sucesso 
alguns eventos, infelizmente tivemos que 
suspender na metade, mas percebemos 
que estávamos no caminho certo. Queremos 
transformar a Aciva em uma referência no 
atendimento, faremos treinamento e cursos 
para nossos colaboradores e queremos trazer 
mais tecnologia a nossos serviços. Tínhamos 
fechado um trabalho com uma consultoria 
queremos conhecer as reais necessidades de 
nossos associados, o que será fundamente 
para nosso planejamento a médio e longo 
prazo. Tivemos que suspender esse trabalho, 
mas assim que possível iniciaremos.

5 - Todo presidente possui seus braços para 
auxiliar na administração. Como foi feita a 
escolha das pessoas para a montagem da 
nova diretoria?

Quando montamos nossa diretoria, buscamos 
eu e minha querida vice presidente Solange, 
pessoas que chegassem com gás e que se 
complementassem. Triplicamos a participação 
feminina com a chegada da Taniele na diretoria 
e da Katia no conselho fiscal passamos a ter 
ainda mais mulheres competentes e talentosas 
dialogando e contribuindo muito com 
nosso trabalho. Trouxemos novos membros 
que se destacavam em suas empresas e 
acreditávamos e hoje temos certeza que 
contribuirão e muito para fazermos um grande 

trabalho. Acredito que para uma empresa 
dar certo o gestor precisa ter na 

equipe pessoas 
que lhe permita 

alcançar resultados 
em diversas áreas 

onde ele muita 
das vezes não tem 

o dom ou aptidão 
para determinada área. 

Debatemos muito, vários 
assuntos são discutidos 

e definidos pela maioria. 
Mas vários trabalhos são 

coordenados pelo diretor ou 
diretores que tem o perfil mais 

adequado para aquele assunto.

6 - Um dos papeis da Aciva é auxiliar na 
capacitação dos profissionais. Existem projetos 
relacionados a isso? Se sim, fale um pouco 
mais sobre eles...

Sim, como disse na outra pergunta, 
pretendemos a curto prazo melhor a 
capacitação interna de nossos colaboradores, 
pretendemos proporcionar mecanismo para 
que nossa equipe possa ser uma referência 
a nossos associados. A curto prazo também 
buscaremos cursos de direcionamento 
para os empresários se adequarem as 
novas necessidades para nos mantermos 
competitivos. A médio prazo pretendemos 
oferecer cursos de formação e atualização para 
possíveis colaboradores, estamos passando 
por grandes transformações e todos precisarão 
se atualizar. Nossa principal feira a Liquida 
Show deverá ter um formato inovador que 
lançaremos em breve. O mercado nunca mais 
será como antes, exigências inimagináveis serão 
a realidade do futuro. Para isso pretendemos 
oferecer a nossos associados, ferramentas 
que propicie, ele e sua equipe, se atualizarem 
para o futuro. A ACIVA estará sempre ativa em 
busca do melhor para todos.
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7 - Além dos projetos citados na pergunta anterior, quais 
são os planos futuros da Aciva? 

Estamos preparando novas ações, passamos por um 
momento muito difícil e novo. Estamos avaliando vários 
projetos, e implementaremos muitos. Acredito que a ACIVA 
poderá contribuir com projetos que beneficiarão não só 
nossos associados, mas nossa cidade também. Surgirão 
muitos obstáculos, mas também muitas oportunidades.

8 - Para finalizar, gostaria que você deixasse um recado aos 
associados e população em geral sobre o que esperar da 
sua gestão à frente da Aciva.

Olha, sinceramente, não imaginava, que com menos de 
2 meses à frente da ACIVA enfrentaria um período como 
o que estamos enfrentando. Nunca na história da ACIVA 
ou do Brasil ou do mundo o comércio, as atividades em 
geral ficaram fechadas por tanto tempo. Nunca tínhamos 
sido recomendados e ficar em casa por tanto tempo. Mas 
acredito que nada acontece por acaso, são em momentos 
como esse que devemos buscar aprendizados. Problemas 
e fraquezas se tornam mais perceptíveis, cabe agora irmos 
em busca das soluções, inovações, adaptações e acredito 
tudo isso com uma união muito maior que antes. Nosso 
associado pode ter certeza que está representado por uma 
equipe comprometida que fará o que for possível para 
termos dias melhores que os de hoje, mas mais do que isso 
buscaremos alcançar metas que proporcionarão resultados 
maiores que os de antes no futuro. 

Só um detalhe: não conseguiremos isso sozinhos. 
Precisamos da participação, da vontade de todos, pois o 
que queremos é o bem comum.  

Da esq. p / dir.: Solange Carvalho (Vice-Presidente da ACIVA), Luiz Henrique Magalhães 
(Presidente da ACIVA) e o advogado da ACIVA, Dr. Antônio Marcos Errmida 
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12 MULHER EM FOCO

DICAS PARA 
NEGÓCIOS DE 
BELEZA
O SEGMENTO É UMA DAS 
ÁREAS MAIS SENSÍVEIS À CRISE 
PROVOCADA PELA PANDEMIA 
DO NOVO CORONAVÍRUS.

Mulher 
em foco

Fonte: SEBRAE

O s serviços de beleza – salões, centros de 
estética, esmalterias, barbearias – tem 
mais de um milhão de microempresas e 

microempreendedores individuais formalizados. 
Dentro do universo dos pequenos negócios, esse 
segmento é dos mais afetados pela crise COVID19. 
Para enfrentar a crise, confira as dicas:

Organize seu conjunto de 
clientes 

Mantenha o contato com 
os clientes aquecido 

Venda online serviços e 
produtos 

Aproveite o tempo para duas ações 
importantes: a) atualizar os dados; e 
b) conhecer melhor o perfil de quem 
procura o seu salão. Com ajuda dos 
profissionais-parceiros, estabeleçam as 
principais características que devem ser 
analisadas: características de biótipo, quais 
serviços procuram, que produtos e marcas 
preferem, por exemplo.  

Após a organização do conjunto de clientes, 
mantenha a comunicação frequente. Os 
canais de contato devem estar sempre 
atualizados, publicando informação de 
interesse dos clientes, que podem até 
transbordar para os temas de bem estar e 
saúde, além da beleza.  
Use o Whatsapp, TikTok, Instagram, 
Facebook, Telegram, todos gratuitos e 
de simples uso, que abrangem públicos 
de diferentes idades e comportamentos 
online. 

Com os dados atualizados e a manutenção 
do contato frequente com os clientes, 
abre-se canal para vendas online. 

As vendas podem ser de dois tipos, 
prioritariamente:  

a) voucher de serviços, a chamada VENDA 
ANTECIPADA. Nessa situação, os clientes 
compram um serviço pagando antecipado, 
e seu uso é feito quando o negócio for 
reaberto. Esse tipo de venda tem gerado 
bons resultados em negócios de beleza.

b) produtos home care, sempre a partir das 
necessidades de cada grupo de clientes, 
com a formulação kits específicos de 
produtos. Isso diferencia o negócio dos 
inúmeros sites de venda de cosméticos. 
Por mais que essas vendas não alcancem 
um faturamento significativo, elas mantêm 
o vínculo com o cliente.  
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Revise os contratos de 
serviços 

Precisarei de crédito, 
o que fazer?

Faça a organização do 
estoque, negocie faturas e 
revise compras 

Negocie o aluguel Reinvente o seu espaço

Diante da suspensão do atendimento ao 
cliente e vendas no ponto físico, é hora de 
rever os gastos mensais: telefonia, internet, 
assinatura de TVs, dados, softwares de 
gestão, manutenção de equipamentos. 
Se for dispensável, é hora de cortar ou 
suspender a assinatura. Para isso leia o 
contrato e veja se o corte ou suspensão 
acarretará em multas ou restrições futuras. 
Dedicar tempo para renegociar pode 
poupar um bom dinheiro e aliviar o caixa.    

Os bancos públicos têm anunciado linhas 
de crédito com juros bem menores que os 
praticados no mercado. Os bancos privados 
também têm linhas especiais para a crise 
COVID19. Acompanhe, procure saber 
as linhas disponíveis e compare os juros 
praticados e os prazos de carência.   

É um momento oportuno para colocar 
a casa em ordem, do ponto de vista da 
gestão de estoque. Faça um levantamento 
minucioso e reveja o planejamento de 
compras, e, quando possível, renegocie 
faturas que estão próximas a vencer. Vários 
fornecedores estão anunciando condições 
diferenciadas neste momento.  

Importante: ordene os produtos pelo prazo 
de validade e identifique os que devem 
ser usados primeiro, assim que o negócio 
voltar a funcionar.  

Estar com o negócio sem funcionamento 
pode acarretar em falta de recurso para 
pagar o aluguel em dia.  Renegocie, 
renegocie, renegocie. 

Caso não haja sucesso na renegociação, há 
a opção da obtenção de crédito e a opção 
de abrir mão do ponto comercial que deve 
ser analisada com apoio jurídico sobre o 
contrato firmado. 

Caso a negociação do aluguel seja 
bem sucedida ou o imóvel seja 
próprio, use o tempo que ficar sem 
receber clientes para repaginar 
o local. Não é o caso de grandes 
reformas, mas uma faxina especial 
no espaço, pintar você mesmo 

uma parede, mudar a disposição 
do mobiliário, trazer um item 
de decoração, usar plantas, por 
exemplo. Essas pequenas ações irão 
revigorar o seu negócio e o preparar 
para a reabertura.  
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APRIMORE A 
COMUNICAÇÃO 
DO SEU 
RESTAURANTE
PARA TER UM BOM RELACIONAMENTO 
COM O CLIENTE, QUE É ESSENCIAL, É 
NECESSÁRIO SABER SE COMUNICAR 
COM ELE POR MEIO DAS MÍDIAS 
DIGITAIS. VEJA COMO FAZER ISSO!

Se inserir no meio digital já é 
importante há algum tempo para 
as empresas acompanharem as 
tendências de consumo. Porém, 

com a crise da pandemia do novo coronavírus, 
essa necessidade se tornou ainda mais 
forte.  Com as restrições de saída e relações 
sociais, é preciso que os empresários se 
comuniquem com seus clientes de maneira 
online e segura. Atualmente, as redes sociais 
têm um grande impacto nas vendas de 
diversos segmentos e com os restaurantes 
não está sendo diferente.

Fonte: SEBRAEE

Conheça as 8 dicas essenciais 
para fortalecer a sua marca 
nas redes sociais

Dica 01

Dica 02

Planeje-se e pense na jornada! 
Antes de começar na prática, é preciso se 
planejar e criar uma estratégia.

Monte um calendário! 
Com um calendário de postagens pronto, 
o empresário não corre o risco de deixar 
algum post passar.



Divulgue seu negócio através 
das redes sociais da ACIVA. 
Oferecemos este serviço 
GRATUITAMENTE. 

Envie um email para: 

contato@acivarj.com.br
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Dica 03

Dica 05

Dica 07

Dica 04

Dica 06

Dica 08

Produza um conteúdo de 
valor! Faça postagens que chamem 

a atenção do consumidor e que tenham 
relevância.

Aposte em uma boa 
produção! Caprichar nas imagens 
aumenta o desejo das pessoas pelo seu 
produto.

Esteja presente, próximo e 
construa a lealdade! 
Construa um relacionamento com 
seu cliente, converse, ouça e gere 
engajamento.

Explore diversos formatos! 
Invista nas diversas maneiras de fazer 
um post. Pode ser um vídeo, fotos em 
sequência, boomerangs e vários outros 
formatos legais.

Disponibilize conteúdos 
gratuitos! É importante se mostrar 
disposto a ajudar em um momento como 
esse, compartilhar conhecimento de forma 
gratuita pode ajudar na imagem que os 
clientes têm da sua empresa.

Promova-se! 
Para se manter operando é preciso vender, 
crie meios de converter seus seguidores e 
transformá-los em clientes.




