
Já nas ruas, promoção quer incrementar 
as vendas no período. Entidade aposta no 
apelo do sorteio de um automóvel 0km, 
uma moto e três televisores, estimulando 
os consumidores a comprar no comércio 
local. Lojas que aderirem à campanha 
ainda em outubro têm vantagens.
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odo começo tem o seu final, mas todo final é sempre motivo para 
um recomeço. Essa é uma máxima que nos acompanha seja no 

trabalho, seja na vida pessoal. Sempre temos um propósito que nos guia 
no presente e nos conduz para o futuro. E quando olhamos para trás e 
vemos que o caminho foi trilhado por muitas realizações – sim, é verda-
de, nem todas com o êxito desejado -, então compreendemos que tudo 
foi gratificante.

Convenção Nacional
O Movimento Lojista se prepara para a 53ª Convenção Nacional Lojista. O evento 

será realizado de 14 a 16 de novembro, em Natal (RN). A CDL/BG estará participando 
do encontro através de sua presidente, Helenir Bedin; do vice-presidente, Marcos 
Carbone e do diretor Executivo, Alexandre Grasselli, que estarão participando da pro-
gramação com a finalidade de atualização frente a dinâmica de temas que cercam 
o setor.

Na CDL/BG, uma entidade que vive a dinâmica do varejo em tempo real, esse 
ciclo é automático e natural. Se não fosse assim, convivendo com a mudança, as 
peculiaridades, tão importantes para o crescimento, não seriam sentidas. Assim, 
a CDL/BG caminha para o início de um novo ciclo. Muito mais madura e somando 
muitas conquistas alcançadas devido, em grande parte, ao envolvimento do se-
tor, a CDL/BG é uma entidade forte e legítima que construiu sua história de luta 
pelos interesses do comércio com características particulares de cada época.

Se não fossem as alterações, a renovação de ideias seria abalada. As mudan-
ças são muito rápidas e nem sempre conseguimos acompanhar. No entanto, é 
nosso dever como lojista estar à frente das nossas próprias expectativas, aten-
dendo as necessidades de nossos clientes e, acima de tudo, surpreendendo-o a 
cada dia.

O mesmo acontece na CDL/BG e é por isso que estamos nos preparando 
para mais um período de transição. A partir de 2013 uma nova diretoria conduzirá 
a entidade. Esse grupo renovado e com novo fôlego certamente será balizado 
por ações que venham beneficiar o comércio. Sendo assim, peço a você, lojista, 
que continue participando, se envolvendo, ajudando a fortalecer o varejo, assim 
como tem feito nos últimos anos. Afinal, as pessoas passam para colaborar e dar 
o melhor de si pelo coletivo, mas as entidades permanecem.

Vamos aproveitar este final de ano para fazer bons negócios, seja de vendas, 
seja de amizades. Este será o melhor Natal de todos porque você faz parte dele!
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A parceria formada em dezembro de 
2011 entre SPC Brasil e Serasa Experian 
está consolidada. Esta união formou o 
maior banco de dados do país, ofere-
cendo aos associados da CDL/BG, uma 
diversidade de produtos para consulta 
e análise de crédito, tanto para pessoas 
físicas, quanto para pessoas jurídicas, 
que atende as diversas necessidades de 
todos segmentos da economia: Comér-
cio, Indústria e Serviços.

A CDL/BG é, e sempre foi, a deten-
tora legal do SPC em Bento Gonçalves, 
uma entidade associativa voltada, exclu-
sivamente, para o Movimento Lojista, 
com históricos 43 anos de credibilidade 

Composição da base de dados do SPC
l 163 milhões de registros de Pessoas Físicas;

l 42 milhões de registros de Pessoas Jurídicas;

l Mais de 1.400 CDL’s interligadas, totalizando mais de 1 milhão e 500 mil empresas associadas, 
sendo a única entidade atuante e com representatividade em todo o Brasil;

l 160 CDL’s interligadas, com mais de 43 mil empresas associadas no Rio Grande do Sul.

FORTE por que é COOPERATIVO! GRANDE por que é ASSOCIATIVO!  
SPC de Verdade só existe Um! Confira sempre a nossa Marca.

Desde maio, portanto há cinco me-
ses, a CDL/BG, por meio do CDL Treina-
mento, integra o programa de Agentes 
Locais de Inovação (ALI), numa parceria 
firmada com o Sebrae. Com a adesão, 
a entidade espera poder contribuir para 
o aumento da competitividade das em-
presas associadas participantes. A meta 
é atrair 40 empresas até dezembro.

O ALI vem suprir uma carência do 
empresariado que não consegue tem-
po para pensar em inovar por estar 
completamente envolvido com os pro-
cessos. “As empresas só precisam abrir 
suas portas para o programa. Assim, po-
demos ajudar a refletir, planejar e atuar 
com estratégia”, explica a agente local 
de inovação, Marjara Costa.

Gratuito, o ALI se constitui em uma 
assessoria especializada no desenvol-
vimento de projetos e produtos, além 
do gerenciamento de gestão. O princi-

SPC de verdade só existe um
Base de dados garante melhor recuperação de crédito do país

e atuação junto à comunidade.
Cuidado! Representantes de outras 

organizações estão visitando nossos 
associados, oferecendo benefícios e 
vantagens aparentes. Não se engane, 
somente o SPC possui o melhor e mais 
completo banco de dados do país para 
informações de concessão e recupera-
ção de crédito do mercado por um mo-
tivo muito simples: nenhuma outra CDL 
da Serra Gaúcha, e consequentemente, 
seus lojistas associados, efetuam con-
sultas ou registros no banco de dados 
do concorrente. Assim, os usuários da-
quele sistema ficam sem nenhum his-
tórico de informações e registros, não 

enxergando os inadimplentes no mo-
mento da venda, e automaticamente, 
sem nenhuma recuperação de crédito, 
objetivo principal de todo associado 
quando busca o SPC.

A CDL/SPC tem a melhor recupera-
ção de crédito do mercado. Por isso, 
orientamos aos associados ou interes-
sados que, ao serem visitados por es-
sas organizações, entrem em contato 
com a CDL/BG pelo telefone 3455.0555 
e fale com Alexandre Grasselli ou Gil-
berto Ferrari para mais esclarecimentos. 
Sabemos que a opção de escolha é do 
lojista, mas a obrigação ética do escla-
recimento é da CDL/BG.

Comércio abre as portas para os Agentes Locais de Inovação

Benefícios do ALI
l Realização de diagnóstico para identificação de oportunidades de me-

lhorias na empresa;
l Construção de um plano de ação para inserção de soluções inovadoras 

no ambiente da empresa;
l Auxílio no processo de implantação dessas soluções;
l Informações sobre inovação e tecnologia;
l Aproximação com as ICTs – Instituições Científicas e Tecnológicas;
l Realização de avaliação dos resultados gerados.

pal diferencial do programa é o atendi-
mento que é dado ao empresário, que 
obedece a sua rotina fazendo com que 
o agente se molde às necessidades da 
empresa. Customizado, todo atendi-
mento é individualizado, o que garante 
a definição de soluções distintas para 
cada empresa. O próprio plano de ação 
é desenvolvido de acordo com as de-
mandas de cada participante, após a 

realização do diagnóstico.
Podem participar empresas com 

faturamento anual entre R$ 360 mil e 
R$ 3,6 milhões e que não participam 
de projetos coletivos do Sebrae. O pri-
meiro passo é fazer o agendamento da 
primeira visita com o CDL Treinamento, 
através do telefone (54) 3455.0555, com 
Nicássia Vargas. O programa tem data 
para iniciar, mas não para terminar.
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Ampliar a capacidade de investimen-
to das empresas associadas. É com este 
propósito que a CDL/BG acaba de firmar 

Em menos de três dias, o 4º Armazém 
das Pontas atraiu 4.374 visitantes, um au-
mento de 31% em relação a edição an-
terior que registrou um público de 3.344 
pessoas. Para os organizadores, o recorde 
está atrelado ao bom tempo, aos preços 
atraentes aliados a qualidade e diversida-
de e, especialmente, à renovação dos ex-
positores, fator que surpreendeu os con-
sumidores ávidos por novidades. A maior 
ponta de estoque da região foi realizada 
de 17 a 19 de agosto no Salão da Paróquia 
Santo Antônio numa promoção do Viva 

Eleições 2012
Atenta ao andamento da 

campanha eleitoral para o plei-
to municipal do dia 07 de outu-
bro, a CDL/BG, através de sua 
Diretoria Executiva, se reuniu 
com candidatos a prefeito de 
Bento Gonçalves para apresen-
tar as principais demandas do 
varejo. Além de temas especí-
ficos do setor, a entidade tam-
bém abordou questões que 
estão intimamente ligadas ao 
comércio como o turismo, a se-
gurança pública e a mobilidade 
urbana. Com as eleições defi-
nidas, a entidade pretende vol-
tar a se reunir com o candidato 
eleito, a fim de apresentar for-
malmente as reivindicações e 
discutir alternativas para resol-
ver os problemas que afetam 
o setor e impedem um maior 
crescimento do varejo.

Cáren Cristine Dal Mas

Mais convênios, mais vantagens
CDL/BG amplia rede de benefícios aos seus associados com novas linhas de crédito

novos convênios oferecendo aos seus 
associados duas novas modalidades 
de linha de crédito, ambas com tarifas 
diferenciadas. O incentivo é facilitado 
e garante às empresas maior poder de 
investimento.

Uma delas, com taxa de 0,64% ao 
mês, é dirigida a empresas com fatu-
ramento anual de até R$ 120 mil e que 
buscam pequenas quantias. A liberação 
para este caso é de até R$ 15 mil. Essa 
linha de crédito integra o Programa Gaú-
cho de Microcrédito via Banrisul, criada 
especialmente para contemplar empre-
sas com esse porte e, por isso, com ne-
cessidades diferenciadas. O processo é 

simplificado justamente para facilitar a 
operação.

A outra modalidade, oferecida pelo 
Sicredi, é destinada ao comércio em ge-
ral podendo contemplar recursos tanto 
para capital de giro quanto para crédi-
to pessoal. As taxas variam conforme o 
segmento. A modalidade faz parte do 
Acordo de Cooperação e Manutenção 
de Preços. A assinatura do acordo recém 
firmado entre a CDL/BG e o Sicredi foi 
realizada no dia 18 de setembro na sede 
da entidade.

Empresas interessadas devem entrar 
em contato com a CDL/BG pelo telefone 
(54) 3455.0555.

Momento da assinatura 
do convênio com o Sicredi

4º Armazém das Pontas

Bento e realização da CDL/BG.
As 23 empresas expositoras aproveita-

ram o movimento e esbanjaram criativi-
dade na apresentação dos produtos. No 
entanto, o que mais fez sucesso entre os 
consumidores foram os artigos de R$ 5 a 
R$ 30. Com a expectativa de venda supe-
rada, os lojistas comemoram o resultado 
e já se preparam para a próxima edição, 
prevista para agosto de 2013. A participa-
ção de entidades como a CDL/BG, Sebrae, 
Sindilojas e CIC/BG foi determinante para 
a viabilização do projeto.

Lucinara Masiero

supera edições anteriores
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Diante das demandas identifica-
das no dia a dia de seus associados, a 
CDL/BG, através do CDL Treinamento, 
promove durante o mês de outubro 
um curso focado na área financeira e 
uma oficina para os profissionais do 
comércio que desejam se qualificar 
na prevenção contra a inadimplência. 
Ambos integram o módulo de Gestão 
Financeira.

O curso “Análise e Planejamento 
Financeiro”, que será realizado de 15 
a 19 de outubro, ajuda as empresas a 
analisar e projetar estratégias empre-
sariais a partir de informações finan-
ceiras. Com uma carga horária de 15 
horas, o curso acontecerá das 19h às 
22h. O investimento é de R$ 50 por 
participante.

Já a oficina “Vencendo a Inadim-
plência”, programada para o dia 23 
de outubro, das 19h às 23h, ensina as 
empresas a pagar seus fornecedores 
e cobrar de seus clientes para não 
comprometer as finanças. O investi-
mento é de R$ 20 por participante.

Programa do curso
l A administração financeira da empresa
l Projeção de fluxo de caixa
l Fatores que influenciam o planejamento
l Definição de metas com base nos 
   resultados
l Conclusão do plano analisando se 
  o negócio tem viabilidade

Programa da oficina
l Tendências para crédito
l Fatores que levam a inadimplência
l Política de análise de crédito
l Formas de cobrança
l Administração de crédito
l Tipos de dívidas e formas de 
   negociação

A CDL/BG sai na frente e coloca nas 
ruas a Campanha de Prêmios “Acelera – 
Natal 2012”. Tendo como apelo o sorteio 
de grandes prêmios, a promoção tem a 
intenção de incrementar as vendas no 
principal período do ano para o varejo, 
chamando a atenção dos consumidores 
para que efetuem suas compras no co-
mércio da cidade. Serão sorteados cin-
co prêmios, sendo um automóvel 0km, 
uma moto e três televisores.

Para concorrer aos prêmios é neces-
sário comprar nas lojas participantes, 
preencher o cupom respondendo a per-
gunta “Qual a entidade promotora da 
campanha “Acelera Natal 2012”?, e de-
positar na urna instalada no próprio es-
tabelecimento. A campanha tem valida-
de de 15 de outubro a 24 de dezembro, 
dia em que será realizado o sorteio, às 
11h, na Via Del Vino. As empresas parti-
cipantes deverão entregar os cupons no 
local da apuração até às 10h45min do 
dia 24 de dezembro. Em caso de chuva, 
o sorteio será realizado no Salão Nobre 
da Prefeitura.

As lojas participantes estarão 

Qualificando
o varejo

Acelere você também 
com a campanha de Natal

Promoção sorteará um automóvel 0km, uma moto e três 
televisores. Objetivo é incrementar as vendas no período, 

estimulando consumidores a comprar no comércio de Bento

identificadas com as peças publicitárias 
da campanha. Em cada compra, o con-
sumidor terá direito a receber um cupom 
para participar da campanha.

Como participar?
Uma equipe da CDL/BG está manten-

do contato com as empresas associa-
das para explicar o funcionamento da 
campanha. A adesão dá direito ao es-
tabelecimento de receber cartazes para 
identificação da loja e cupons a serem 
distribuídos aos clientes no ato da com-
pra. A quantidade de cupons varia con-
forme o porte e interesse da empresa, o 
que influi no valor empenhado. Quanto 
maior o número de cupons adquirido 
menor o valor unitário. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone 
(54) 3455.0573.

PRÊMIOS
1º Prêmio: 1 Automóvel 
Celta, 2 portas, 0 Km, 1.0

2º Prêmio: 1 Moto Honda 
Biz 100, 0Km

3º Prêmio: 1 Televisor 42”

4º Prêmio: 1 Televisor 32”

5º Prêmio: 1 Televisor 32”
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Dumping Social
Tal tese vinha, até então, sendo tratada somen-

te na nossa doutrina trabalhista pátria.
Porém, agora começa a ser adotada em alguns 

pedidos em ações individuais e coletivas com con-
denações judiciais em sede de primeiro grau.

A tese  se caracteriza por causar danos morais 
sociais. A prática de dumpin social merece repres-
são como forma de evitar vantagem competitiva 
injusta, em relação a outros empresários que não 
se utilizam do expediente de exploração abusiva 
da força de trabalho de seus empregados.

A prática de dumping social ou, sendo mais di-
reto, de “delinquência patronal”, segundo alguns 
autores, resulta em lesão à sociedade. Para os se-
guidores desta tese é preciso reprimir condutas, 
como a de algumas empresas que insistem no des-
cumprimento sistemático e repetitivo da legislação 
trabalhista como forma de obter lucro, vantagens 
econômicas em relação a sua concorrência que 
cumpre integralmente aquelas normas. 

Eles explicam e justificam a indenização, tam-
bém, com o termo “delinquência patronal” para 
qualificar a atitude da empresa, não com intenção 
pejorativa, mas com o significado de que as con-
dutas daquelas, se enquadram em crimes contra a 
organização do trabalho, como a sujeição do em-
pregado a condições análogas à escravidão previs-
to no artigo 149 do Código Penal (trabalho forçado, 
jornada exaustiva e condições degradantes) e frus-
tração de direito trabalhista (artigo 203 do Código 
Penal). 

Enfim, a tese é nova e pode se enquadrar den-
tro do conceito de Dano Moral.

Entendemos que tal indenização somente po-
derá ser aplicada e concedida na forma coletiva em 
ação dessa espécie e jamais diretamente ao traba-
lhador em uma ação individual, justamente pelo 
fato de tal prática atingir a sociedade no seu sen-
tido difuso, porém não é o que se tem observado 
em algumas sentenças, com as quais não concor-
damos.

Tramontini Advogados Associados
Paulo Roberto Tramontini

Oferecendo hoje, o amanhã. 
Este é o atual slogan da Comabe, 
mas a filosofia acompanha a em-
presa em seus 45 anos de ativi-
dade. Com este espírito de estar 
sempre à frente das necessida-
des do mercado, o empresário 
Lênio Zanesco relatou sua traje-
tória pessoal e profissional para 
70 jovens lojistas no Case Café 
realizado no dia 11 de setembro, 
no Centro de Eventos do Hotel 
Laghetto Viverone, numa promo-
ção da CDL Jovem.

Como líder nato, Zanesco re-
lembrou o período em que tra-
balhava de barqueiro fazendo a 
travessia das pessoas no Rio das 
Antas. “Esta foi a melhor faculda-
de que poderia ter tido”, desta-
cou. Sua paixão pelo futebol o le-
vou a presidir o Clube Esportivo. 
Mesmo tendo jogado no Aimoré 
e com proposta para atuar no 
Palmeiras, optou por seguir car-
reira no campo empresarial e já 
em 1967 fundou a Comabe.

Acompanhando as mudanças 

De barqueiro a empresário 
de sucesso, um líder nato

Lênio Zanesco, diretor da Comabe, contou 
sua trajetória no Case Café da CDL Jovem

Diretoria da CDL Jovem com o empresário Lênio Zanesco

Conceitocom

do mercado, viveu períodos mar-
cados pela inovação. Dos móveis 
às máquinas, dos computadores 
aos celulares, até chegar às co-
piadoras e impressoras, sempre 
priorizou a qualidade do serviço. 
“Trocam os modelos, mas a qua-
lidade no atendimento é sempre 
nossa obrigação. Nosso negócio 
está baseado no relacionamen-
to. As mudanças nesse setor são 
violentas e a qualidade deve es-
tar em permanente movimento”, 
ressaltou.

Pelo terceiro ano consecutivo, 
a Comabe é a maior revenda Bro-
ther do Brasil. Com uma equipe 
de mais de 100 colaboradores, a 
empresa atua com sua matriz em 
Bento Gonçalves, além de três fi-
liais: Novo Hamburgo, Caxias do 
Sul e Porto Alegre. 

São quatro laboratórios para 
manutenção, uma frota de 30 
veículos e uma carta de clientes 
nacional, que somente no Rio 
Grande do Sul ultrapassa os 15 
mil clientes.
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Empreendedores foram eleitos pelos associados da CDL/BG em votação histórica.
Evento também marcou os 43 anos da entidade e o Dia do Comércio

Os empreendedores Jane-
te Gregio, Roberto Carraro e 
Marines Rampon foram ho-
menageados com o Mérito 
Lojista 2011 nas categorias 
Jovem Empreendedor, Servi-
ços e Comércio, em evento 
promovido pela CDL/BG no 
dia 09 de agosto, na Trattoria 
Mamma Gema, no Vale dos 
Vinhedos. A maior premia-
ção do varejo bateu recorde 
com a participação, através 
do voto, de 52% dos associa-
dos da entidade, ou seja, 323 
empresas.

A confraternização tam-
bém foi marcada pela co-
memoração dos 43 anos da 
entidade, além do Dia do 
Comércio, ambos celebra-
dos em 12 de agosto. A pre-
sidente da CDL/BG, Helenir 
Bedin, disse que o Mérito 
Lojista é motivo de orgulho, 
pois premia empreendedo-
res que servem de exemplo 
ao setor. Ela também apro-
veitou a oportunidade para 
reafirmar o compromisso da 
CDL com seus associados na 
representação dos interesses 
coletivos. “Nesses 43 anos, 
lançamos novos produtos e 
serviços, promovemos a qua-
lificação profissional, realiza-
mos campanhas de vendas, 
ações sociais e inovamos 
com projetos como o Q Co-
mércio”, salientou.

MÉRITO LOJISTA 2011

Show pirotécnico surpreendeu participantes

      Uma distinção a Janete Gregio,
Roberto Carraro e Marines Rampon

Ao falar do principal pro-
duto da entidade – o SPC – 
Helenir afirmou que a CDL 
está atuando com toda força 
e credibilidade para proteger 
o maior, melhor e mais com-
pleto banco de dados para 
informação de concessão de 
crédito da América Latina. 
“Este é um ano decisivo para 
o SPC. Passamos a atuar em 
parceria com a Serasa Expe-
rian, o que nos tornou ainda 
mais forte e competitivo”. 

O presidente da CDL Jovem 
do RS, Marcos Carbone, que 
esteve representando a Fe-
deração das CDLs do RS no 
evento, reiterou a fala da 
empresária. “O varejo vive o 
momento mais importante 
de sua história, quando o as-
sunto é crédito. Nossa luta é 
para consolidar o SPC como 
um serviço com modelo as-
sociativista e não privado”, 
frisou.

A festa foi marcada por 

muitas emoções. Depois de 
terem sido recepcionados 
com o talento local do saxo-
fonista Jaime Bandeira, todos 
foram convidados a sair do 
salão sendo surpreendidos 
com um espetáculo pirotéc-
nico. O show de encerra-
mento ficou a cargo do tenor 
Vinícius Antoniazzi Brandelli, 
que foi acompanhado pelo 
violinista Willian Baldasso e 
pelo violoncelista Leandro 
Perin.

Fotos: Gilmar Gomes

Helenir Bedin e Marcos Carbone com os homenageados Janete Gregio, Roberto Carraro e Marines Rampon

Talentos locais fizeram parte da programação



A CDL/BG participa nos dias 9 e 10 
de outubro, no Plaza São Rafael, em 
Porto Alegre, da 43ª Convenção Esta-
dual Lojista promovida pela FCDL-RS. A 
participação será intensa. No primeiro 
dia, durante o Seminário de SPC, a enti-
dade integra, com as CDLs de Caxias do 
Sul, Farroupilha, Carazinho, Uruguaiana, 
Flores da Cunha e São Leopoldo, o Talk-
Show “Gestão em vendas no SPC”. Con-
duzidos por um mediador, os gestores 
terão a oportunidade de trocar experi-

Forte atuação na Convenção Estadual
Presença no talk-show, premiação do Q Comércio e mobilização dos associados marcam ações da CDL/BG

ências do cotidiano com foco na gestão 
comercial das entidades.

Outra importante participação da 
CDL/BG no evento é a premiação do Pro-
grama Q Comércio, programada para o 
dia 10 de outubro, às 13h30min. Das 11 
empresas que estrearam no programa 
e no ano passado receberam o Certifi-
cado Bronze, oito agora estarão sendo 
contempladas com a Prata. O próximo 
passo será alcançar o Ouro. Enquanto 
isso, um novo grupo formado por seis 

lojistas inaugura a certificação com o 
Bronze. 

Por fim, a CDL/BG também está se 
movimentando para mobilizar o maior 
número possível de associados para 
participar do evento, que também se ca-
racteriza por oportunizar momentos de 
atualização profissional. 

A entidade estará disponibilizan-
do ônibus para os lojistas interessa-
dos. Informações pelo telefone (54) 
3455.0573.


