
45ª Convenção Estadual Lojista, 
realizada em Bento, foi a maior de 
todas e reuniu 2.250 convencionais 
nos dias 14 e 15 de agosto
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Bruna Boch Osmarin faz parte da dire-
toria na gestão 2013-2015 de Marcos Carbo-
ne e assumiu o desafio de ser a segunda 
diretora financeira da entidade. “Minha 
principal função é assessorar a presidência 
da CDL BG nos assuntos administrativos, 
econômico-financeiros, patrimoniais e con-
tábeis. Elaborar e acompanhar a previsão 
orçamentária e demais ações da entidade”, 
explica. Além dessa missão, ela também re-
presenta a entidade no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Comdica). 

Bento Gonçalves e a CDL BG marcaram história ao realizarem o maior 
de todos os eventos da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio 
Grande do Sul (FCDL-RS). Nos dias 14 e 15 de agosto a cidade recebeu de braços 
abertos 2.250 varejistas para a 45ª Convenção Estadual Lojista. O momento foi 
especial também pela comemoração dos 45 anos da CDL BG.

O tema dessa edição “Qualidade no varejo” foi especial também porque 
permitiu discussões, trocas de experiências e uma ampla reflexão sobre como 
estamos lidando com a gestão dos negócios. A matéria que consta nessa edi-
ção, na página 3, trata justamente sobre a necessidade de atrairmos clientes 
por meio de estratégias diferenciadas, como as visuais, com uma vitrine atrati-
va ou um ambiente em que o cliente se sinta bem acolhido.

Apesar de a Copa do Mundo 2014 não ter apresentado reflexos positivos 
em nossa cidade, assim como na capital, onde as vendas ficaram aquém do 
esperado, além de outros percalços, como a alta da inflação, é preciso criar e 
aproveitar as oportunidades que surgem. Por sinal, 23 estabelecimentos de 
Bento Gonçalves souberam aproveitar a ocasião ao participar da 6ª edição do 
Armazém das Pontas, em agosto, quando reuniu um público expressivo no 
Salão Paroquial São Roque. São ocasiões como essas que o empresário precisa 
buscar para reforçar sua marca e ampliar as vendas.

A expectativa é que 2014 registre crescimento nas vendas do comércio em 
comparação a 2013, mesmo diante de uma série de dificuldades. O ano não 
acabou, portanto os empresários têm totais condições de recuperar eventuais 
perdas registradas nos meses anteriores. Não esqueçam que o Natal se aproxi-
ma e é uma excelente oportunidade de vendas, principalmente com o estímulo 
que a CDL BG está preparando com a tradicional campanha de fim de ano que 
promete uma série de surpresas. Temos o desafio de buscar diferenciais para 
almejar a excelência nos negócios. Não esqueçam: qualidade sempre, qualida-
de em tudo.

Para Bruna, a CDL BG vive um momento 
único, tanto pela preocupação da diretoria 
com a qualidade das ações quanto por es-
tar aberta para ouvir o associado, valorizar 
as pessoas e atender de forma dinâmica os 
lojistas e a sociedade em geral. “Nossa prin-
cipal preocupação é, juntos, deixarmos um 
legado para que a próxima gestão siga no 
mesmo compasso, portanto estamos pre-
parando muitas novidades, principalmente 
em ações para o último trimestre do ano 
que trarão mais fortalecimento ao comércio 
de nossa cidade”.

Gilmar Gomes
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O ponto de venda físico ainda é mui-
to mais relevante para o consumidor, 
apesar de as vendas pelo e-commerce 
terem crescido significativamente nos 
últimos anos. A necessidade de tocar 
ou provar produtos é uma demanda 
bastante presente na decisão de com-
pra. E para buscar a fidelização de atu-
ais e novos clientes uma loja, por exem-
plo, precisa explorar muito mais do que 
o simples ato da compra e isso passa 
também por um design adequado.

De acordo com a designer Juliana 
Desconsi, diretora da Intervento De-
sign, o design e suas facetas estão 
embutidos em vários universos em 
uma exposição, desde o projeto dos 
produtos que a loja comercializa, até a 
experiência de consumo que o estabe-
lecimento proporciona. “Hoje em dia a 
informação se dissemina rapidamente, 
as pessoas estão mais conhecedoras 
e críticas sobre o que consomem. As 
pessoas precisam experimentar, trocar 

dicas que podem influenciar
no design da loja:
l Optar pelo layout clean: menos é mais.

l Valorizar os produtos diferenciados.

l Priorizar a experiência de consumo. O ambiente 
deve contar uma história.

l Oferecer atendimento diferenciado e qualificado.

l Conceber as vitrines como exposições de arte.

l Apostar em elementos decorativos que remetem ao 
contexto de uso do produto.

l Criar exposições de produtos instrucionais, ou seja, 
auto-explicativas.

Profissionais indicados
É possível contar com a experiência de diferentes perfis de profissionais:

l designer de interiores: responsáveis pelo projeto do espaço, comuni-
cação com o cliente, disposição dos produtos e melhor aproveitamento 
do ambiente.

l designer gráfico: responsável pela comunicação da loja, projetando 
fachadas, site, campanhas promocionais e o desenho do material gráfico 
(folders, catálogos, etc.).

l designer de vitrines: projeto da exposição dos produtos e comunica-
ção das vitrines.

l designer de serviços: responsável pela pesquisa do público em poten-
cial e comportamento; elabora propostas de experiências de consumo.

design é fundamental
no sucesso das vendas

Especialista diz que atual 
modelo é previsível e 
demanda maior interação 
com o público

informações, entender de forma fácil e 
rápida a proposta da loja e dos produ-
tos expostos, tendo um diálogo inspira-
dor”, explica.

Um ambiente agradável permite 
uma experiência prazerosa de consumo 
para o cliente. “Esse parece um grande 
desafio, mas pode ser simplificado com 
planejamento. É importante conhecer 
o cliente, o contexto onde ele está in-
serido, a forma como aquele segmento 
vem trabalhando, o que pode ser agre-
gado como diferenciais. Nessa missão, 
o design de serviços auxilia com suas 
ferramentas”, ressalta Juliana.

Ainda de acordo com a designer, 
o modelo atual é muito previsível, exi-
gindo uma reformulação em muitos 
estabelecimentos, no sentido de inte-
ragir com o público, a estruturação do 
espaço, o equacionamento do mix de 
produtos expostos, o atendimento e a 
experiência de consumo. “A premissa 
de todo projeto de design começa pelo 
entendimento das necessidades das 
pessoas, cruzando-as com a proposta 
da empresa. Portanto, acredito que o 
design é a ferramenta-chave para o su-
cesso em vendas, pois bons argumen-
tos de vendas estão ancorados em bons 
produtos”, enfatiza.

Um projeto de design deve se ade-
quar às mais variadas situações. Portan-
to, nenhum projeto pode ser igual ao 
outro, mantendo assim seu diferencial 
de inovação. Juliana explica que, inde-
pendentemente do serviço prestado 
pelo design, um projeto sempre deve 
atentar para a tríade: o desejável, sob o 
ponto de vista do usuário e do mercado; 
o viável, considerando as intenções de 
negócio da empresa; e o praticável, que 
avalia as condições de recursos da em-
presa. Juliana, que também é consulto-
ra do Sebrae na área de design, destaca 
que esses projetos sempre se adaptam 
às condições das empresas, mas para 
os empresários que não dispõem de or-
çamento, existem instituições que ofe-
recem esses serviços com profissionais 
capacitados e com recursos para micro 
e pequenas empresas, como é o caso 
do Sebrae.
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Eles fazem o Comércio

Livraria Água Viva
ano de fundação: 1983, sendo adquirido pelos atuais proprietá-
rios em 2004

Localização: Rua Marechal Floriano, 29, sala 09, Centro

Os desafios para manter o negócio são diários, segundo Fábio Za-
varise Domingues, porém para enfrentá-los com mais sabedoria 
aderiu em 2012 a uma consultoria do Sebrae. Com isso a livraria 
foi pioneira na cidade na aplicação de pesquisa de satisfação do 
consumidor. Foram ouvidos 100 clientes, resultando em 83,56% 
de satisfação nos serviços prestados, como fotocópias, e na ven-
da de produtos que incluem material escolar, de escritório, reli-
gioso, presentes e livros. Para atrair ainda mais clientes, os direto-
res realizaram ações em datas especiais como Dia das Mães, Dia 
dos Pais, 20 de Setembro e outros. Entre as metas da empresa 
estão a inovação e ser referência no atendimento.

Fábio Zavarise Domingues e Flávio Domingues
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Ventura Modas

ano de fundação: 2012

Endereço: Rua Fortaleza, 735 
Bairro Botafogo

A organização do negócio, para 
manter um bom atendimento e 
ter sempre novidades em mãos 
para agradar a todos com bom 
gosto, está entre os desafios 
apontados por Marilene Dias, 
proprietária da Ventura Modas. 
Entre os diferenciais da empresa apontados estão a dedicação 
às clientes por meio de um ótimo atendimento, o que ajuda 
a elevar a auto-estima, destacando a beleza da mulher e a 
sensualidade. Para 2014, a expectativa é registrar crescimento 
maior em comparação ao ano passado, além da conquista de 
novos clientes pelos investimentos em fornecedores com alta 
costura, qualidade e por um preço acessível. “O atendimento 
diferenciado com as clientes, com eventos na loja como des-
files e amostras das roupas das novas coleções, proporciona 
interatividade junto às clientes, fazendo que elas passem um 
dia diferenciado dentro da loja. Nosso objetivo é mostrar que 
todas são lindas e podem arrasar em todos os momentos”, 
Marilene.

O Boticário
ano de fundação: 1987

Localização: Rua Marechal Deodoro, 156 e Shopping Bento, no 
Centro, e L´América Shopping, no São Bento, e central de venda 
direta na rua Pará, 330, no Humaitá

Manter uma equipe focada, treinada e sempre atenta às neces-
sidades dos clientes são alguns desafios do negócio. De acordo 
com Leonardo Carboni, o treinamento constante e a busca por 
novas estratégias são fundamentais para se manter como refe-
rência. Entre os diferenciais da empresa estão a oferta de produ-
tos de alta qualidade, atendimento personalizado com foco nas 
necessidades de cada cliente, possibilidade de experimentação 
dos produtos, a segurança de estar comprando na maior rede de 
lojas do Brasil e maior franquia de cosméticos do mundo com o 
maior portfólio disponível. Entre as metas da empresa O Boticário 
estão a reforma de uma loja por ano para oferecer o que há de 
mais moderno no Brasil em se tratando de varejo. “Esperamos 
um crescimento expressivo e a solidificação do canal venda dire-
ta no qual atuamos desde 2012”.

Ótica Bento
ano de fundação: 2001

Localização: Rua Saldanha Marinho, 298, Centro

Óculos, joias e relógios são os produtos comercializados pela 
Ótica Bento há 13 anos na cidade. Para Celso Benvegnu, mais co-
nhecido como Micki, as crises financeiras que afetam diretamen-
te o comércio com redução nas vendas, são o principal desafio 
do negócio, assim como buscar diferenciais para combater a con-
corrência. Entre os planos está a reestruturação da loja, por meio 
de uma reforma que alterará a parte visual e permitirá ampliar o 
ambiente. Para 2015 a intenção é ampliar o mix de produtos, com 
novas peças que garantirão um diferencial de produtos.

Celso Benvegnu
Marilene Montagner Dias

Leonardo, Maria Glaci e Sirlesio Carboni Júnior

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Rosângela Longhi / Conceitocom Brasil
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Profissionais do varejo de Bento 
Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, 
Veranópolis e Garibaldi lotaram o salão 
do Clube Botafogo na noite de 22 de ju-
lho para assistir a palestra “Atendimen-
to e relacionamento: o cliente compra 
uma boa experiência”, ministrada pela 
coach Dulce Ribeiro. A CDL Jovem con-
seguiu atingir seus objetivos reunindo 
705 pessoas em busca de conhecimen-
to, atualização profissional e inspiração 
para o trabalho.

Interagindo com o público duran-
te toda a palestra, Dulce destacou a 
importância de aprender a lidar com 
as emoções e como isso influencia o 
desempenho profissional. “Quando a 
gente está bem consigo, percebemos a 
necessidade do outro. Problemas todos 
têm; eles andam conosco. Precisamos 
aprender a lidar com isso para melhor 
nos relacionar”. Valorizando a inclusão 

A CDL BG integrou o projeto “So-
nhos de Menina Moça - Um conto 
Real” da Prefeitura de Bento Gonçal-
ves que proporcionou um Baile de 
Debutantes a 15 meninas carentes 
da cidade. Na noite de 30 de agosto 
o ex-presidente da CDL BG, Aparicio 
Pressi, representou a entidade e foi 
o padrinho da jovem Ana Paula Ostr-
zyzeck Machado, 15 anos, moradora 
do Loteamento Zatt.

Ana Paula foi a primeira menina 
a descer as escadas do Clube São 
Bento e tornar realidade o que antes 
era apenas um sonho. “Fiquei muito 
nervosa por ser a primeira menina a 

integrantes da CdL jovem com a palestrante dulce ribeiro

O atendimento como uma boa experiência
CdL jovem reuniu mais de 700 pessoas em palestra com a coach dulce ribeiro

e o coletivo, as emoções ganham espa-
ço e as atitudes contribuem para gerar 
uma boa experiência ao cliente. “É as-
sim também no varejo”, ressaltou. 

Segundo a especialista em comuni-
cação e em gestão estratégica, é pre-
ciso, em qualquer situação, fazer as 
coisas com amor, estar presente, ser 
alegre e querer transformar. “Este é um 
exercício que deve ser natural. A gen-
tileza, a humanidade e a sensibilidade 
fazem toda diferença”, garantiu a pro-
fessora da ESPM-Sul. 

Para ela, o conhecimento está em 
todas as pessoas e todas têm condi-
ções de desenvolver se estão fora do 
automático. “É preciso sair da zona de 
conforto, deixar de comparar por baixo 
e abandonar a escassez, e essa mudan-
ça dói. A partir de dois, tanto a comu-
nicação como as relações acontecem”, 
concluiu.

Para a 
p r e s i d e n t e 
da CDL Jo-
vem, Bruna 
Fachinetto, o 
encontro foi 
muito mais 
do que uma 
simples reci-
clagem. “Pa-
lestras como 
esta abrem 
nossos olhos 
para novas 
maneiras de exercer nossa profissão, 
de enxergar 
conflitos e oportunidades e, assim, me-
lhor atender às expectativas de nossos 
clientes”, enfatizou.

A palestra contou com a parceria do 
Sebrae RS, Madesul, O Boticário e Uni-
versidade de Caxias do Sul.

Fotos: Lucinara Masiero / Conceitocom Brasil

Palestra foi um sucesso de público

Karinny Matias

“Sonhos de Menina 
Moça - Um conto Real”

descer e me emocionei quando vi 
tantas pessoas nos acompanhando”, 
comentou Ana Paula.

O projeto foi apresentado no dia 
9 de abril de 2014 e as 15 adolescen-
tes foram selecionadas por meio dos 
Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS). De abril até agosto foi 
cumprido um cronograma de ativi-
dades que consistiu em palestras, 
orientações, visitação a pontos tu-
rísticos, aulas de maquiagem, com-
portamento, dança, boas maneiras e 
sobre a história do município, oficina 
de redação e que culminou com o 
baile de debutantes.
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No dia 23 de julho a CDL BG iniciou 
o período de treinamento para oito em-
presas que aderiram ao Programa QCo-
mércio e que ingressam em busca do 
selo Bronze. Além dessas, nesse ano, 
uma empresa está ingressando no selo 
Prata e quatro no selo Ouro. Até o mo-
mento, 22 empresas de Bento Gonçal-
ves já foram certificadas pelo programa.

A primeira etapa de capacitação, 
com 28 horas no total, será dedicada 

Programa QComércio inicia
período de treinamento

oito empresas participarão da primeira capacitação para uso do sistema Scopi

para o uso do sistema Scopi e as orien-
tações serão fornecidas por um consul-
tor do Sebrae/RS. Para o presidente da 
CDL BG, Marcos Carbone, as empresas 
que ingressam no programa demons-
tram que realmente estão preocupadas 
e engajadas nos processos certifica-
dores em busca de novas ferramentas 
para qualificar e profissionalizar os seus 
negócios. 

A CDL BG é pioneira na implantação 

do QComércio no estado, em 2011. O 
programa é coordenado pela FCDL-RS e 
tem o apoio do Sebrae/RS e o acompa-
nhamento e atendimento da CDL local. 
O selo da qualidade tem validade de 
um ano e sua concessão e manutenção 
dependem do resultado da avaliação. 
O tempo de participação no programa 
determina o tipo do selo: Bronze, Prata 
ou Ouro.

vitor augusto Koch recebe
Medalha Mérito Farroupilha

vitor augusto Koch recebeu a medalha do deputado 
estadual Gilmar Sossella

Divulgação FCDL-RS

O presidente da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do 
Rio Grande do Sul (FCDL-RS) e do 
SEBRAE/RS, Vitor Augusto Koch, re-
cebeu neste mês de setembro a 
Medalha Mérito Farroupilha, desti-
nada a pessoas que contribuíram 
para o desenvolvimento econômi-
co, social e cultural do estado. A ce-
rimônia foi realizada no Salão Júlio 
de Castilhos, na Assembleia Legis-
lativa. A iniciativa foi proposta pelo 
presidente do parlamento gaúcho, 
deputado estadual Gilmar Sossella. 

“É uma honraria muito grande 
e uma distinção pessoal, mas que 
preciso necessariamente compar-
tilhar com todos meus colegas e 

parceiros e especialmente os em-
preendedores. Foram eles que de-
ram condições para que desenvol-
vêssemos esse trabalho que hoje 
é reconhecido pela Assembleia Le-
gislativa. Ao mesmo tempo que nos 
alegra, estimula a continuarmos e 
gera um desafio ainda maior para 
desenvolver ações continuando 
esse trabalho promovendo a cultura 
da excelência e da qualidade”, afir-
mou o presidente da FCDL-RS, Vitor 
Augusto Koch. 

A condecoração foi criada em 
1995 e carrega na medalha as três 
cores da bandeira do Rio Grande do 
Sul (amarelo, vermelho e verde) e 
uma estrela de oito pontas.
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O chamado banco de horas 
é uma possibilidade admissível 
de compensação de horas, vi-
gente a partir da Lei 9.601/1998.

Trata-se de um sistema de 
compensação de horas extras 
mais flexível, mas que exige 
autorização por convenção ou 
acordo coletivo, possibilitando 
à empresa adequar a jornada 
de trabalho dos empregados às 
suas necessidades de produção 
e demanda de serviços.

Vale esclarecer que a inova-
ção do banco de horas abrange 
todos os trabalhadores, inde-
pendentemente da modalidade 
de contratação, se por prazo 
determinado ou indeterminado.

Características
Esse sistema de banco de 

horas pode ser utilizado, por 
exemplo, nos momentos de 
pouca atividade da empresa 
para reduzir a jornada normal 
dos empregados durante um pe-

ríodo, sem redução do salário, 
permanecendo um crédito de 
horas para utilização quando a 
produção crescer ou a atividade 
acelerar, ressalvado o que for 
passível de negociação coletiva 
(convenção ou acordo coletivo).

Se o sistema começar em 
um momento de grande ativi-
dade da empresa, a jornada de 
trabalho poderá ser entendida 
além da jornada normal (até o 
limite máximo da décima hora 
diária) durante o período em 
que o alto volume de atividade 
permanecer. 

Nesse caso, as horas extras 
não serão remuneradas, sen-
do posteriormente, realizada a 
compensação, ou seja, a con-
cessão de folgas corresponden-
tes ao total de horas acumuladas 
ou, se previsto em acordo, esta-
belecer a redução da jornada de 
trabalho diária até a “quitação” 
das horas excedentes.

O sistema pode variar de-

pendendo do que for negociado 
nas convenções ou acordos co-
letivos, mas o limite será sempre 
de 10 horas diárias trabalhadas, 
não podendo ultrapassar, no 
prazo negociado no Acordo Co-
letivo ou na Convenção Coletiva 
- em período máximo de 1 ano 
(podendo ser fixado por mais 
tempo, dependendo das par-
tes), a soma das jornadas sema-
nais de trabalho previstas. 

A cada período fixado no 
acordo, zera-se o saldo apurado 
no mês de vencimento e reco-
meça o sistema de compensa-
ção e a formação de um novo 
banco de horas para o próximo 
período.

rescisão do contrato antes
da compensação das horas
A compensação das horas 

extras deverá ser feita durante a 
vigência do contrato, ou seja, na 
hipótese de rescisão de contra-
to (de qualquer natureza), sem 

que tenha havido a compensa-
ção das horas extras trabalha-
das, o empregado tem direito ao 
recebimento destas horas, com 
o acréscimo previsto na con-
venção ou acordo coletivo, que 
não poderá ser inferior a 50 % 
da hora normal, conforme prevê 
artigo 6º, § 3º da Lei 9.601/1998.

Semana em que o feriado 
recair em sábado
Na maioria das empresas e 

principalmente nas áreas admi-
nistrativas em geral, há o acordo 
de compensação dos sábados, 
ou seja, trabalha-se 8 (oito) ho-
ras e 48 (quarenta e oito) mi-
nutos de segunda a sexta para 
compensar o sábado. Como o 
feriado pode coincidir com o sá-
bado e havendo banco de horas, 
esta compensação não deve ser 
realizada, uma vez que dia de 
feriado é considerado repouso 
semanal remunerado e não pre-
cisa ser compensado.

O setor lojista de Bento Gonçalves, liderado pela 
CDL BG, fez a entrega no dia 25 de agosto de um 
televisor 32 polegadas ao Centro de Atendimento 
ao Turista (CAT) São Pedro. Na foto, o secretário de 
Turismo, Gilberto Durante; da equipe CAT São Pe-
dro, Josirene de Matos; presidente da CDL BG, Mar-
cos Carbone; presidente da Associação Caminhos 
de Pedra, Graziela Cantelli; e o prefeito de Bento 
Gonçalves, Guilherme Pasin.

Lojistas entregam Tv 
para CaT São Pedro

Emanuele Nicola

Rosângela Longhi/Conceitocom Brasil

Na semana em que se comemorou o Dia Internacional do 
Idoso nada melhor do que contribuir com quem mais precisa. 
Com isso, o Projeto Viva Bento, integrado pela CDL BG, CIC BG, 
Sindilojas e Sebrae RS, fez a entrega de dezenas de alimentos 
e produtos de higiene para os moradores do Lar do Ancião. 

A doação foi o resultado de 50% do valor dos ingressos 
arrecadados durante a sexta edição do Armazém das Pontas, 
realizado no mês de agosto. Para o presidente da CDL BG, 
Marcos Carbone, esse é um pequeno gesto que faz toda a 
diferença para a direção e os moradores do Lar do Ancião. “Es-
peramos que mais entidades e a própria comunidade também 
se mobilizem para ajudar esses idosos que tanto precisam de 
atenção e carinho”, ressalta.

Lar do ancião recebe doações 
do Projeto viva Bento

Presidente do Sindilojas, 
daniel amadio; presidente 
do Lar do ancião, Lourdes 
de Souza; e o presidente 
da CdL BG, Marcos Carbone 
juntamente com idosos na 
entrega de alimentos e pro-
dutos de higiene

Tramontini advogados associados
Paulo Roberto Tramontini
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O Sindilojas de Bento Gonçalves, por 
meio de sua comissão de negociação, pre-
sidida por Daniel Amadio, concluiu no dia 17 
de julho de 2014 as negociações referentes à 
convenção coletiva 2014/2015. A decisão está 
registrada na íntegra no sistema mediador 
do site do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). O reajuste geral para a categoria foi 
de 7,38% a incidir sobre os salários devidos 
em 1º de março de 2013. Ficou definido que 
os salários mínimos admissionais da catego-
ria serão: a) R$ 1.020,00 para os empregados 
que percebam por comissões; b) R$ 942,00 
para os empregados em geral; c) R$ 908,00 
para os empregados que exerçam as funções 
de limpeza; d) R$ 868,00 para empregados 
em experiência, por até 60 dias.

Convenção coletiva do comércio

Comerciantes e clientes 
satisfeitos. Este foi o saldo da 
6ª edição do Armazém das 
Pontas, realizado nos dias 22 
a 24 de agosto, no Salão Pa-
roquial São Roque, em Bento 
Gonçalves

O evento é uma inicia-
tiva do projeto Viva Bento 
que congrega a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Bento 
Gonçalves (CDL BG), Cen-
tro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçal-
ves (CIC/BG), Sindicato do 
Comércio Varejista de Bento 
Gonçalves (Sindilojas) e Ser-

Estação 
Primavera 
em Bento
De 12 de setembro a 

16 de novembro de 2014 
a Prefeitura Municipal de 
Bento Gonçalves realiza a 
Estação Primavera em Ben-
to, que contará com uma 
intensa programação em 
diversos pontos da cidade 
e interior. 

A CDL BG é parceria em 
mais essa ação com o po-
der público com o intuito 
de movimentar o comér-
cio ao atrair consumidores 
para assistirem aos eventos 
que estão programados. 

Para obter mais infor-
mações sobre a programa-
ção acesse o site da prefei-
tura.

6º armazém das Pontas registra 3,5 mil pessoas
roupas, calçados, bolsas, acessórios e utilidades domésticas foram o grande atrativo

M
ôn

ic
a 
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viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae).

Roupas, calçados, bol-
sas, acessórios e utilidades 
domésticas com qualidade, 
diversidade e preços convi-
dativos foram os atrativos do 
evento que contou com 23 
lojistas de Bento Gonçalves. 

“O Armazém das Pontas 
tem seu foco voltado aos lo-
jistas locais. Queremos valo-
rizar nosso comércio, dando 
a oportunidade de que eles 
vendam seus artigos reuni-
dos num único espaço, o 

que também facilita o acesso 
do público”, enfatizou o pre-
sidente da CDL BG, Marcos 
Carbone.

Participaram dessa edi-
ção as lojas: Azul Anil, Bazar 
Hering, Bella Luna Modas, 
Basic Modas, Carllize Casual, 
Colenela, Destake Modas, Di 
Trevi Utilidades, Elemento Bá-
sico, Elegância Modas, Fuzuê 
Moda Infantil, G & D Modas, 
Império Modas, Jovane Ma-
lhas, Malharia Gabriel, Mais 
Íntimo, Óptica Anavic, Pat 
Use, Recuo, Sgabi, Sonho de 
Consumo, Sais Confecções e 

Ventura Modas. 
O Sebrae prestou esclare-

cimentos quanto à abertura 
de empresas e o Sesc atuou 
com a recreação das crianças 
durante o sábado.

A próxima edição deverá 
ser realizada em agosto de 
2015.

O regulamento dos trabalhos aos domin-
gos e feriados determina cumprimento de 
jornada diária máxima de seis horas; con-
cessão de um dia de folga remunerada na 
semana seguinte àquela em que houver a 
prestação de trabalho em feriados. Fica ve-
dada a utilização de mão  de  obra  dos  em-
pregados  nos  feriados:  Confraternização 
Universal (01/01), Sexta-feira Santa (03/04), 
Dia do Trabalhador (01/05), Finados (02/11) 
e Natal (25/12). 

Ficou determinado que o valor do bônus 
pago será de: R$ 41,00 em qualquer domingo 
de março a novembro de 2014 e de janeiro e 
fevereiro de 2015; R$ 47,00 pelo trabalho em 
qualquer domingo no  mês de dezembro de 
2014; e R$ 60,00 pelo trabalho em feriados.
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Bento Gonçalves faz da 45ª 
Convenção Estadual Lojista 

jantar ofereceu comida típica 
italiana e vinhos da região

a maior de todas

diversas autoridades prestigiaram a abertura do evento

Fotos: Jeferson Soldi

A 45ª Convenção Esta-
dual Lojista, promovida pela 
Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Rio 
Grande do Sul (FCDL-RS) e 
Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Bento Gonçalves (CDL 
BG), reuniu nos dias 14 e 15 
de agosto 2.250 lojistas de 
mais de 100 cidades gaúchas 
no Pavilhão E do Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves. 
Com o tema “Qualidade no 
varejo”, o evento tornou-se o 
maior da história em número 
de participantes. Caravanas 
de todas as regiões do esta-
do mostraram a força do se-
tor numa grande integração. 
Bento Gonçalves deu exem-
plo com a adesão de 250 lo-
jistas.

A abertura do evento con-

tou com a presença de lojis-
tas, representantes de CDLs 
de várias partes do estado e 
também foi prestigiada pelo 
prefeito de Bento Gonçalves, 
Guilherme Pasin; superinten-
dente do Sebrae RS, Léo Hain-
zenreder; vice-prefeito de 
Caxias do Sul, Antonio Roque 
Feldmann; deputado federal, 
Nelson Marchezan Júnior; 
deputado estadual, Edson 
Brum; presidente da FCDL-SC, 
Sérgio Medeiros; presidente 
FCDL Alagoas, Egnaldo Pedro 
da Silva; presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo; vice-
presidente da OAB Nacional, 
Claudio Lamachia.

Para o presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
de Bento Gonçalves (CDL 
BG), da CDL Jovem RS e co-

ordenador da 45ª Convenção 
Estadual Lojista, Marcos Car-
bone, cada atitude refle na 
identidade, na marca e na 
imagem das empresas, por-
tanto, é preciso ter qualidade 
sempre, qualidade em tudo. 
Carbone também enfatizou 
que a união do varejo vem 
prestando um importante 
serviço à sociedade na busca 
por soluções para os proble-
mas enfrentados e criticou 
a elevada carga tributária, 
falta de investimentos em 
infraestrutura, principalmen-
te quanto às estradas. “Esta-
mos fazendo a nossa parte e 
esse evento servirá para reci-
clar conceitos profissionais e 
também políticos e sociais”. 

A busca pela gestão da 
qualidade foi enfatizada pelo 

presidente da FCDL, Vítor 
Augusto Koch, em seu dis-
curso. “Temos o dever e 
o compromisso de imple-
mentar e buscar a excelên-
cia nos processos, aprimo-
rando conhecimentos para 
deixar nossas empresas 
mais sustentáveis economi-
camente. Temos muito tra-
balho e desafios pela fren-
te e estamos aqui reunidos 
para discuti-los”, concluiu.

 jantar
Após a abertura oficial 

os convidados foram recep-
cionados para um jantar tí-
pico italiano regado aos fa-
mosos vinhos da região da 
Serra Gaúcha. A animação 
ficou por conta do  grupo 
Ragazzi dei Monti.

Marcos Carbone, 
presidente da CdL BG

victor augusto Koch, presidente 
FCdL-rS

jantar foi animado pelo grupo 
ragazzi dei Monti
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No primeiro dia da 45ª Convenção Esta-
dual Lojista ocorreu o 45º Seminário Estadu-
al do SPC Rio Grande do Sul. O presidente 
da FCDL-RS e do Sebrae-RS, Vítor Augusto 
Koch deu as boas-vindas aos participantes e 
ressaltou que o seminário é um importan-
te encontro para profissionalizar as CDLs e 
mostrar que o mercado está cada vez mais 
competitivo.

Durante o evento, o palestrante Chico 
Ferraz falou sobre “Mudança de postura” e 
contou sua trajetória profissional, desde as 
funções de estivador, servente de pedreiro e 
vendedor, chegando a supervisor de vendas 
na Sinoscar, revenda General Motors, em 
Novo Hamburgo, por 22 anos. O palestrante 
também apresentou nove passos para a mu-

Thiago Mattos

Também no primeiro dia da 45ª Convenção Estadual Lo-
jista aconteceu o 15º Encontro de CDLs Jovem com a palestra 
de Thiago Mattos, sócio-diretor da Perestroika, escola de cria-
tividade. O jovem empreendedor abordou o tema “Empresas 
fluidas: o novo modelo empresarial”. Durante uma hora e 
meia o empreendedor ressaltou que as empresas do futuro 
são fluidas, ou seja, adaptam-se ao ambiente. “Atualmente as 
empresas são rígidas nos cargos, nas metas e até mesmo na 
estrutura física. Porém, a tendência, é que tudo seja líquido, 
como água”. 

Na noite de 15 de agosto foi realizada a “Sexta Universi-
tária”, festa de 15 anos da CDL Jovem, embalada ao ritmo de 
sertanejo universitário, no Estação Bangalô. A animação ficou 
por conta da Banda Sextaneja e do DJ Mateus Carbonera. Na 
pista, o som ficou a cargo dos DJs Luiz Metz e Mike Denny.

Dois dias de troca de 

conhecimentos
experiências e 

oito palestras 
foram ministradas 
por profissionais 
capacitados

A 45ª Convenção 
Estadual Lojista totalizou 
mais de 15 horas de 
atualização por meio 
de oito palestras com 
grandes nomes que 
compartilharam novas 
metodologias de negó-
cios, técnicas avançadas 
de relacionamento com 
clientes, colaboradores 
e fornecedores, os quais 
lançaram desafios e 
dicas aos empresários do 
varejo para as diversas 
áreas como o marketing, 
consumo, gestão e com-
portamento.

45º Seminário Estadual do SPC rio Grande do Sul
dança de postura: valores, visão da grande 
meta, prioridades, posicionamento, Propos-
ta Única, Valor (PUV), Perfil do Cliente Ide-
al (PCI), forças, oportunidades e, por fim, o 
cartão vermelho, ou seja, o que não deve 
ser seguido. 

Aprender a transformar o conhecimen-
to em algo diferente foi a abordagem do 
consultor de empresas, especialista em de-
senvolvimento de gestão e planejamento 
estratégico, Marcus Ronsoni. Além de ouvir 
questionamentos, debater ideias, promover 
dinâmica em grupo para trabalhar o plane-
jamento estratégico organizacional, Ronso-
ni instigou os participantes a refletirem e 
repensarem sobre os processos de melhoria 
das CDLs.

Chico Ferraz Marcus ronsoni

15º Encontro de CdLs jovem

Fotos: Jeferson Soldi
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Clóvis de Barros Filho
Clóvis de Barros Filho trouxe muita descontração e conhe-

cimento no encerramento da 45ª Convenção Estadual Lojista. 
Com o título “Convite à Realidade” falou sobre as relações hu-
manas e profissionais. “Você é o maior especialista de você 
mesmo. Não existe cartilha pronta. Assume a tua responsabili-
dade com todos os riscos, porque não tem vida pronta. O pra-
zer e o respeito são valores que ajudam e para atribuir valor é 
preciso ter referência. Não existe fórmula para vida boa, por 
isso ela vale a pena” falou.

Larissa Kummel
A revolução do consumo no Brasil, com Larissa Kummel, 

pesquisadora na área de comportamento do consumidor, foi 
a primeira palestra do dia 15. Que diferença o seu produto faz 
na vida das pessoas? Que experiências vocês possibilitam aos 
clientes? Esses foram alguns questionamentos feitos por Laris-
sa aos convencionais. “Hoje transcendemos as necessidades 
dos consumidores, ou seja, o marketing passou a precisar sa-
ber quem são eles como seres humanos”. Larissa fez uma bre-
ve análise sobre os públicos feminino, idoso, jovem e infantil e 
das classes A, B e C.

Gabriel Carneiro
Para o coach Gabriel Carneiro a vida só muda na esfera da 

ação não do planejamento. Atitude e mudança foram palavras 
muito utilizadas durante cerca de uma hora de palestra e o 
coach apresentou três atitudes que geram mudança, são elas: 
estado emocional de coragem, disposição para deixar de ser e 
pessoas precisam de pessoas. Aproveitando o tema do evento, 
sugeriu que os presentes refletissem sobre três premissas im-
portantes para o dia a dia: “ser feliz dá trabalho; menos tempo 
pensando quem somos, mais tempo sendo; e, por fim, propó-
sito, ética e dinheiro.

Frei jaime Bettega 
“Criatividade em tempo de normalidade” foi o tema da pa-

lestra de Frei Jaime, que chamou a atenção para os caminhos 
necessários para que se alcance esse objetivo. “Quem volta 
para uma loja se não foi bem atendido? Qualidade passa pela 
vida das pessoas. Nossa maior ocupação é a vida e o momento 
nos cobra qualidade de vida e não se leva em conta a inte-
rioridade do ser humano. Se falta paz, harmonia é difícil ter 
qualidade”, explicou.

joão Stringhini 
O caminho para o sucesso no varejo foi apontado pelo mes-

tre em marketing e gestão estratégica pela UCES de Buenos 
Aires e graduado em psicologia e pós-graduado em Adminis-
tração de Marketing pela PUC RS, João Stringhini, que atende 
empresas de renome nacional e internacional. Ele afirma que 
as atenções devem estar voltadas para quatro elementos: ma-
rketing, produto, marca e ideiais.

Fotos: Jeferson Soldi
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Celebração aos 

a força da CdL BG se traduziu na presença de 18 ex-presidentes: valdir Pellicioli, 
ilvo de Gasperi, Plínio Mejolaro, Gentil Theophilo Pompermayer, Firmino jacques da 
Silva, vilson ivo Milani, aparício Pressi, josé Ernesto Morgan oro, ildoino Pauletto, 
antônio natal de Barba, jovino antônio demari, antonio Cesa Longo, Sérgio Luiz 
Gallina, Silvênio ruaro, alcides de Gasperi, Carlos Lazzari, Solange Pavan e Helenir 
Bedin. inez arioli, ietive d’arrigo, Giovana Lorenzini, Cláudia Koff e daniela Bucco 
representaram nestor Ângelo arioli, Livio d’arrigo, vanius Lorenzini, Beder Koff e 
vilmar Bucco.

Entidade reúne ex-presidentes 
em homenagem aplaudida por 
dois mil lojistas gaúchos

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Bento Gonçalves 
(CDL BG) prestou uma justa 
homenagem, durante a 45ª 
Convenção Estadual Lojis-
ta, para seus ex-presidentes 
no mês em que a entidade 
celebrou 45 anos. Dezoito 
ex-presidentes, além de re-
presentantes de outros cinco 
dirigentes, subiram ao palco 
para receber um troféu alusi-
vo a data.

“É com muito orgulho e 
emoção que tenho o privi-
légio de reverenciar esses 
homens e mulheres, respon-
sáveis pela construção de 
uma história sólida e que nós 
temos o compromisso de dar 
continuidade”, destacou o 
presidente da CDL BG, Mar-
cos Carbone, que convidou 
o presidente da Federação 
das CDLs do Rio Grande do 
Sul (FCDL-RS), Vítor Augusto 
Koch, para entregar um tro-
féu exclusivo, desenvolvido 

especialmente para a data, 
a cada um dos homenagea-
dos.

Gentil Theophilo Pomper-
mayer, que esteve à frente da 
entidade nos anos de 1977 
e 1978, falou em nome dos 
homenageados. “Este troféu 
terá lugar todo especial no 
escritório ou na casa de cada 
um de nós”, agradeceu.

 Ao desejar vida longa à 
CDL de Bento, Koch enfatizou 
a importância de reconhecer 
a dedicação e o trabalho vo-
luntário à frente de uma enti-
dade de classe tão represen-
tativa como a CDL BG.

A cerimônia encerrou 
com o Coral Terra Nostra can-
tando o Parabéns, momento 
que foi compartilhado por to-
dos os convencionais. O pre-
sidente da FCDL-RS aprovei-
tou o momento para entregar 
um troféu ao presidente da 
CDL BG, Marcos Carbone, pe-
los 45 anos da entidade.

Homenagem aos ex-presidentes

Presença 
marcante

Presidente Marcos Carbone recebe homenagem 
da FCdL pelos 45 anos da CdL BG

Fotos: Jeferson Soldi

45 anos da CDL BG
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inez arioli representou nestor Ângelo arioli - gestão 1970/1971 valdir Pellicioli - gestão 1972/1973

ilvo de Gasperi - gestão 1973/1974 ietive d’arrigo representou Livio d’arrigo - gestão 1974/1975

Plínio Mejolaro - gestão 1975/1976 Gentil Theophilo Pompermayer - gestão 1977/1978

Firmino jacques da Silva - gestão 1978/1979 vilson ivo Milani - gestão 1979/1980

Fotos: Jeferson Soldi
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Giovana Lorenzini representou vanius Lorenzini - gestão 1980/1982 aparício Pressi - gestão 1982/1984

josé Ernesto Morgan oro - gestão 1984/1986 Cláudia Koff representou Beder Koff - gestão 1986/1988

ildoino Pauletto - gestão 1988/1989 daniela Bucco representou vilmar Bucco - gestão 1989/1990

antônio natal de Barba - gestão 1990/1992 jovino antônio demari - gestão 1992/1994

Fotos: Jeferson Soldi
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46ª Convenção 
Estadual Lojista

a próxima convenção permanece na Serra 
Gaúcha com data prevista para 13 e 14 de agosto, 

em Caxias do Sul. o evento mais uma vez será 
coordenado por Marcos Carbone.

Helenir Bedin – gestão 2010/2012

l 1969/1970 - Hilário Caetano Pozza (in memorian) 

l 1971/1972 - júlio antônio Fianco (in memorian) 

l 1976/1977 - delmar de Mari

antonio Cesa Longo - gestão 1994/1997 Sérgio Luiz Gallina - gestão 1997/1998

Silvênio ruaro – gestão 1999/2000 alcides de Gasperi – gestão 2001/2004

Carlos Lazzari – gestão 2005/2007 Solange Pavan – gestão 2008/2009

Fotos: Jeferson Soldi
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O secretário municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Neri Mazzochin; a 
fiscal do Meio Ambiente, Cristina Pas-
saglia; a arquiteta do Ipurb, Cristiane 
Bertoco; e representantes das empre-
sas de comunicação visual estiveram 
reunidos na noite de 21 de julho com 
o presidente da CDL BG, Marcos Carbo-
ne, e associados da entidade para apre-
sentar a proposta final que substituirá a 
atual lei municipal 5118/2010, que dis-
põe sobre publicidade e propaganda 
no perímetro urbano do município de 
Bento Gonçalves.

O objetivo foi apresentar e explicar 
aos associados da entidade as mudan-
ças previstas e também esclarecer as 

CDL BG conhece proposta
final para Lei das Placas

ipurb e Secretaria de desenvolvimento Econômico apresentaram as mudanças da lei das Placas

CD
L 
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apresentação aconteceu na noite de dia 21 de julho

dúvidas dos lojistas. Uma primeira reu-
nião entre a entidade e o órgão públi-
co já havia sido realizada no dia 23 de 
abril e na oportunidade a CDL BG apre-
sentou algumas sugestões. De acordo 
com os representantes da secretaria e 
do Ipurb a ideia da revisão da lei foi 
reavaliar os processos de fiscalização 
e incluir questões que a lei não con-
templa.

Entre as mudanças estão o fim da 
cobrança de taxas apenas para inserir 
novo letreiro, no entanto a taxa para 
anúncios permanece; ampliação de 
1m para 1m20cm a altura máxima do 
painel, sendo que os letreiros podem 
ocupar até dois terços desse espaço; 

ampliação de 4 metros quadrados para 
10 metros quadrados a exigência de 
Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) e Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT). Outras alterações estão 
relacionadas ao tamanho de totem e 
front-light para indústrias de grande 
porte. Entretanto, no caso de empreen-
dimentos em áreas de patrimônio cul-
tural e histórico não há regras especí-
ficas e passarão por avaliação especial 
de órgãos competentes.

Após a apresentação para a CDL BG 
o projeto segue para a Procuradoria do 
Município para finalmente ser encami-
nhado para a Câmara de Vereadores 
para votação.
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A CDL BG alerta as empresas associadas que todas 
as re-emissões de boletos bancários sejam solicitadas 
diretamente aos fornecedores. O procedimento ajuda a 
evitar transtornos motivados pelo aumento no número 
de ocorrências na cidade quanto a boletos clonados. A 
sugestão é que toda a nova re-emissão de boleto seja 
solicitada diretamente ao favorecido.

com boletos 
clonados
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A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Bento Gonçalves 
(CDL BG) convocou uma 
segunda reunião no dia 11 
de setembro, para tratar do 
tema segurança pública, 
oportunidade em que foram 
apresentados números das 
ações realizadas pela Briga-
da Militar. Todas as autori-
dades da segurança pública, 
assim como representantes 
de outros segmentos e em-
presários do comércio, foram 
convidados para participar da 
reunião.

Após a primeira reunião, 
realizada em 07 de agosto, 
a Brigada Militar deu início à 
Operação Retomada com o 

Brigada Militar apresenta resultados 
da operação retomada para CDL BG

43 prisões foram realizadas em 15 dias do mês de agosto

l Marcos Carbone – presidente da CDL BG
l joel razera da Silva – vice-presidente da CDL BG
l Capitão reni Zdruikoski, Brigada Militar – 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (BPAT)
l César Santos – 1º sargento 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM)
l Felipe Possamai – presidente da OAB seção Bento Gonçalves
l Geraldo Leite – presidente do Consepro
l Gilmar Pessutto  – vereador da Câmara de Vereadores
l Ênio de Paris – Secretário de Governo de Bento Gonçalves
l denise valduga - executiva Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis)
l Luiz Bettoni - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento 
Gonçalves (Simmme)
l Elvio de Lima – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Bento Gonçalves (Stimmme)
l Representantes da Susepe

Rosângela Longhi/Conceitocom Brasil

reforço de 15 policiais do pe-
lotão especial e quatro do se-
tor de inteligência de Caxias 
do Sul. 

O capitão Reni 
Zdruikoski, do 3º Batalhão 
de Policiamento de Áreas 
Turísticas (BPAT), apresentou 
números de ações realizadas 
de 18 a 31 de agosto. Nesse 
período foram efetuadas 43 
prisões, sendo 20 por tráfico 
de drogas, seis por entorpe-
centes, dois por roubo, dois 
por furto, uma por recep-
tação e 12 foragidos foram 
recuperados. Desse total, 25 
continuam presos e 18 já re-
ceberam liberdade.  O repre-
sentante do 3º BPAT salientou 

que o perfil dos delinquentes 
que agiam no comércio era 
variado. “Eles agiam com 
motos, carros ou a pé e em 
alguns casos portavam ar-
mas, como facas”, destacou. 
O capitão também enfatizou 
que em função das ações da  
Brigada Militar, tanto em 
“bocas de fumo” quanto por 
meio de barreiras, foi pos-
sível verificar uma redução 
nos demais crimes. “Senti-
mos que a operação gerou 
reflexos nos crimes em ge-
ral, comprovando que a ação 
deu certo”. Além disso, per-
cebemos uma participação 
maior da comunidade no nú-
mero de denúncias”.

De acordo com o presi-
dente da CDL BG, Marcos 
Carbone, o empresário quer 
segurança, independente-
mente de quem a faça, seja a 
polícia civil ou militar. Carbo-
ne parabenizou a ação da Bri-
gada Militar e solicitou que 
ocorra uma constância nesse 
tipo de ações para que a po-
pulação se sinta mais segura.

O presidente da CDL BG 
também aproveitou para co-
brar uma posição do secre-
tário de Governo de Bento 
Gonçalves, Ênio De Paris, so-
bre a construção do presídio 
de Bento Gonçalves. De acor-
do com De Paris foram feitos 
vários contatos com Mari Pe-
ruso, da Assessoria Superior 
do Governador, no sentido 
de uma definição o mais bre-
ve possível. “Houve empe-
nho por parte da Prefeitura 
de Bento Gonçalves, porém 
dependemos do estado”.

Carbone cobrou datas 
para a resolução desse as-
sunto, entretanto De Paris 
disse que não pode respon-
der pelo estado. Diante da si-
tuação, Carbone sugeriu que 
o secretário agende uma reu-
nião com Mari Peruso com a 
presença de entidades e em-
presários da cidade.

autoridades presentes
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De acordo com dados le-
vantados pela CDL BG, o va-
lor da inadimplência cresceu 
5,4% no período de janeiro 
a agosto de 2014 em com-
paração ao mesmo período 
de 2013, atingindo R$ 7,3 mi-
lhões. A emissão de cheques 
sem saldo também registrou 
alta de 11% no mesmo perí-
odo. 

inadimplência cresce
em Bento Gonçalves

os solteiros representam 79% dos cadastros do banco de dados

Ainda de acordo com o 
levantamento, o cadastro de 
CPFs na base de dados com 
1 registro representou 56% 
do total e de 2 a 5 registros 
40%. No quesito ocorrência 
nos valores, é possível ve-
rificar que a falta de paga-
mento para cifras acima de 
R$ 2.000,00 cresceu 10% de 
janeiro a agosto de 2014. O 

montante de valores cadas-
trado acima de R$ 2.000,00 
cresceu 8% no período.

O perfil de cadastro fe-
minino representou 53% do 
banco de dados de registros, 
enquanto os solteiros totali-
zaram 79% dos cadastros. A 
idade entre 21 e 30 anos atin-
giu 37%.

Segundo Marcos Carbo-

ne, presidente da CDL BG, 
o que chama atenção é o 
aumento de 10% nos valo-
res acima de R$ 2000,00.“A 
concessão de crédito precisa 
ser avaliada com mais se-
gurança, por isso os lojistas 
precisam consultar a base de 
dados do SPC. Vender bem 
é sinônimo de redução da 
inadimplência”, conclui.

Cadastros - Jan a ago/14

1 registro
2 a 5 registros
Mais de 5 registros

Faixa de Valores - jan a ago/14

até R$ 100
de R$ 101 a R$ 500
de R$ 501 a R$ 1.000
de R$ 1.000 a R$ 2.000
Acima de R$ 2.000

Perfil dos Cadastrados - jan a ago/14

Masculino
Feminino
N/Informado

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Estado Civil - jan a ago/14
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