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O espírito natalino – e as boas oportunidades de vendas que acompanham a
data – começam a aparecer com destaque no comércio de Bento Gonçalves
a partir do dia 15 de outubro, quando
a Câmara de Dirigentes Lojistas apresenta, para os estabelecimentos do
segmento, a campanha Bento Natal
Premiado. Na edição deste ano, a promoção realiza o sorteio de 20 prêmios
especiais – entre eles um automóvel
0km – para os clientes que adquirirem
produtos nas lojas participantes e retirarem seu cupom. A campanha, para o
público, vale de 1º de novembro a 24
de dezembro, com dois sorteios previstos para os dias 05 e 24 de dezembro. “Quem fizer suas compras de fim
ano no comércio de Bento Gonçalves
poderá, além de encontrar atrativas
opções de produtos, com preços diferenciados, concorrer ao sorteio de diversos prêmios que prometem tornar as
festas ainda mais especiais. Com essa
promoção, a CDL contribui para que os
estabelecimentos do município tenham
um atrativo extra no desafio de captar
clientes e concretizar boas vendas na
reta final do ano”, avalia o presidente
Marcos Carbone.
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Convenção
Estadual Lojista mostra
oportunidades para o setor
Comentário
do presidente
Estamos chegando à reta final de
um ano que tem se mostrando muito
desafiador, exigindo dos empreendedores ainda mais talento e criatividade
para manter seus negócios competitivos diante de um cenário de incertezas na economia e na política, com
reflexo direto em nosso dia a dia e nos
hábitos de consumo. Temos, diante
de nós, mais uma oportunidade de
concretizar bons resultados e, mesmo
diante das dificuldades, encerramos
2015 com saldo positivo.
A CDL abre o último trimestre apresentando aos lojistas a campanha
Bento Natal Premiado – um incentivo
extra para o comércio atrair clientes e,
em conjunto com uma série de outras
ações – que vão desde uma escolha
adequada de mix de produtos até o
treinamento e capacitação da equipe
para oferecer um atendimento de excelência e qualificado – estimular as
vendas. Sem dúvida é um diferencial a
mais para que a comunidade concentre na cidade suas práticas de consumo, usufruindo tudo aquilo que o varejo se esforça para lhe oferecer. Cabe,
portanto, aproveitar essa oportunidade e trabalha-la de forma planejada
em busca dos resultados desejados.
Frente a momentos de dificuldade, o
desafio de ser pró ativo é ainda maior
– e, sobretudo, ferramenta mais eficiente para superar as adversidades.
A CDL deseja ótimos negócios a
todos!
Marcos Carbone

Armazém das Pontas
promove bons negócios

Alencar Turella/Divulgação

Enquanto alguns empreendedores falam em crise e dificuldades,
no sentido oposto há caminhos que
passam pela criatividade, novas tecnologias e qualificação profissional.
Os elementos foram apontados por
especialistas nas palestras da 46ª
edição da Convenção Estadual Lojista, realizada em Caxias do Sul como
indispensáveis para buscar a tão desejada oportunidade no cenário de
crise. Os lojistas e representantes de
CDLs do estado presentes no evento conseguiram enxergar um cenário
mais favorável e com ideias para buscar maneiras de driblar o receio com
a instabilidade econômica após as
palestras da programação.

satisfeito o coordenador da Convenção Estadual e presidente da CDLBG, Marcos Carbone. “Fala-se muito da dificuldade na economia, mas
quem buscar qualificação e treinamento para sua empresa e para sua
equipe vai se sobressair. Destaco
alguns momentos marcantes como a
homenagem às CDLs de São Leopoldo e Caxias do Sul que completaram
50 anos. Também fica marcada para
história uma visão tão qualificada do
cenário econômico, político que os
palestrantes trouxeram. Além disso, a
inovação e tecnologia que são muito
presentes. Vamos já começar a planejar a 47ª edição da Convenção Estadual Lojista”, afirmou.

Para o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, a 46ª Convenção
Estadual Lojista foi muito importante
para entender de que jeito a economia brasileira pode afetar nos negócios de cada setor. “Temos que ter
em mente que já passamos por crises
muito piores em outros momentos. A
crise de hoje é muito mais política do
que econômica. As palestras foram
importantes para que o lojista veja
que existe um mundo de oportunidades, mesmo quando abrimos o jornal
e as notícias são negativas”, enfatizou
Vitor Augusto Koch.

A 46° Convenção Estadual Lojista ocorreu entre os dias 13 e 14
de agosto no Parque de Eventos da
Festa Nacional da Uva, em Caxias
do Sul. Contou com a participação
de aproximadamente 1.500 pessoas, entre lojistas e representantes de
CDLs de todo estado. Considerado
o maior e mais importante evento de
qualificação do segmento realizado
no Rio Grande do Sul, a convenção
visa a integração e a qualificação de
dirigentes lojistas e empresários do
setor varejista, apresentando debates
sobre suas necessidades e tendências e as correlações com os demais
setores da economia. Outras informações podem ser obtidas no site www.
fcdl-rs.com.br.

Foram dois dias de debates que
envolveram política economia e excelência no comércio e que deixaram

expediente
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O público de cerca de 3,5 mil pessoas
que visitou o Armazém das Pontas, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto, no
Salão Paroquial da Igreja Santo Antônio,
teve boas oportunidades para adquirir peças de qualidade com preços e condições
facilitadas. Entre os campeões de vendas,
peças da coleção primavera/verão – com
a chegada antecipada do calor, os consumidores aproveitaram os descontos especiais para renovar o guarda-roupa com
artigos atuais e de qualidade garantida.

Participando do projeto, os lojistas tiveram uma oportunidade extra para reforçar
os negócios, em contato direto com clientes à procura de boas compras.
Quem participou da sétima edição da
mais diversificada ponta de estoque da região conferiu as ofertas trazidas por lojas
como Azul Anil, Basic Modas, Bella Luna
Modas, Carllize, Duana Malhas, Fuzuê
Moda Infantil, G e D Modas, Império Modas, Jovane Malhas, Loja Destake Modas,

Lojinha Pertile, Malharia Gabriel, Meriene
Confecções, MTF Confecções (Hering),
Natal Fitnes / Ideias e Presentes, Pat Use,
Schenatto Modas, Sgabi, Sonho de Consumo, Ventura Modas e Via Urbana.
O Armazém das Pontas é promovido
pelo Viva Bento, Câmara dos Dirigentes
Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas), Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e Serviço de Apoio
a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

CDL-BG recebe prêmio
na Convenção Estadual Lojista
A capacidade de mobilização e
engajamento do setor lojista bentogonçalvense recebeu reconhecimento especial durante a 46ª Convenção
Estadual Lojista. Com a maior comitiva presente no encontro, a CDL-BG
recebeu premiação de destaque,
outorgada pela organização.
A menção destaca o compromisso dos profissionais do segmento em
investir e aproveitar as oportunidades de qualificação e acesso à informação, contribuindo para alcançar
níveis de crescente excelência nos

Divulgação

serviços prestados ao público.
“O comércio deve estar preparado para enfrentar os desafios de
um cenário mercadológico cada
vez mais competitivo. A participação expressiva do setor de Bento
Gonçalves no evento demonstra
o interesse do setor em se aperfeiçoar, buscando caminhos para
garantir o desenvolvimento de
seus negócios”, destaca Marcos
Carbone, presidente da CDL-BG e
coordenador da Convenção Estadual Lojista.
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Galeria Armazém das Pontas 2015

05

06

Vitrine |

| Vitrine

Frei Jaime Bettega emociona
com palestra sobre liderança
Em uma época de transição, a caminhada deve
ser construída em busca da adaptação. “Somos chamados para olhar além, pois cada tempo aguarda
por respostas. A mudança não é um evento, mas um
processo que faz parte da vida”. Esse convite para
a transformação foi feito por Frei Jaime Bettega durante palestra promovida pela CDL Jovem em Bento
Gonçalves para cerca de 700 pessoas, na noite de 28
de julho, no pavilhão E do Parque de Eventos. A
partir do tema “Em tempo de mudanças, o papel do líder na gestão das emoções”, o religioso destacou os desafios da liderança atual,
com mensagens e exemplos do dia a dia.
Ao envolver o público em uma atmosfera
de reflexão e espiritualidade, Frei Jaime Bettega abordou questões atuais e apresentou
alternativas para que cada um possa superar
as barreiras do cotidiano. “A vida não depende de quantidade de números, ela é bem maior
que isso. Todos falam de crise, mas poucos sabem do que realmente se trata. E aqui está o papel do novo líder: a missão de olhar além”. Sua
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Mulheres
empreendedoras

tarefa mais importante é a de assumir a gestão
das emoções. “A principal competência de quem
se coloca à frente de uma equipe é trabalhar com
o emocional dos parceiros, sem focar apenas em
resultados. O desafio está em sermos líderes das
nossas próprias vidas”, ressalta.
Os temas apresentados por Frei Bettega vêm
ao encontro das exigências do mercado atual,
carente de profissionais igualmente competentes
e comprometidos, na opinião do presidente da
CDL Jovem, Leonardo Carboni. “Essa
também é principal tarefa da CDL Jovem. Impulsionar nossos associados
e a comunidade para que inspirem
novas lideranças apesar das dificuldades que podemos encontrar ao longo do caminho”, destaca.
A palestra promovida pela CDL Jovem
e CDL-BG teve patrocínio do Sicredi e apoio
de Dolce’Lar, Inovar Telecom, Actúa Idiomas,
Brussi Variedades e supermercados Grepar.

CDL Jovem BG realiza
entrega de donativos
Parte da diretoria da CDL Jovem realizou a entrega
de cerca de 500 kg de alimentos para a Associação
Pró Autistas Conquistar (APAC). O repasse de donativos é resultado da solidariedade da comunidade
bento-gonçalvense. Os alimentos foram doados pelos participantes da palestra com Frei Jaime Bettega.
“Para a CDL Jovem esta ação é uma oportunidade de
contribuirmos cada vez mais com o desenvolvimento
comunitário, exercitando a prática da responsabilidade
social. Acreditamos que pequenas ações como essa,
com o apoio de cada um, fazem a diferença”, destaca
o presidente da CDL Jovem, Leonardo Carboni.

CDL Jovem comemora Dia das
Crianças com ação social
No dia 21 de agosto, a CDL-BG
promoveu o encontro empresarial
“Histórias Empreendedoras”. A
partir de depoimentos que traduziram a força da mulher moderna,
o evento destacou os diferentes
papéis da figura feminina no dia
a dia para estimular a autoestima
e o empoderamento feminino. O
evento, realizado na Fundação
Casa das Artes, contou com a
palestra “Mulheres + Felizes Melhores Resultados” da advogada
Beatriz Peruffo, e o depoimento
emocionante de Solange Pavan,
proprietária da Foto Pavan e Dolce
Lar Italínea, Janete Gregio, proprietária do Centro Estético Jane
Beauty, e Fabina Geremia Bucco,
diretora presidente da empresa
Geremia Redutores.

A comemoração do Dia da Criança teve
o enfeite de vários sorrisos de gratidão e
um toque extra de solidariedade para a CDL
Jovem, de Bento Gonçalves. Integrantes
da diretoria promoveram uma ação social
nos corredores da ala pediátrica do Hospital Tacchini, no dia 08 de outubro. A ação
solidária teve entrega de presentes e muita
diversão com uma série de brincadeiras entretendo os pequenos. A animação foi garantida por uma dupla de palhaços que dis-

tribuiu, além de balões, muita alegria, e um
pouco de música para tornar a programação ainda mais especial. “É uma satisfação
para a CDL Jovem proporcionar momentos
de diversão para essas crianças que passam por um momento difícil. Além de marcar a comemoração do Dia das Crianças,
procuramos, por meio da ação, colaborar
para elevar a autoestima dos pequenos e
de seus familiares”, destaca o presidente
da CDL Jovem, Leonardo Carboni.

Curso de Vitrinismo Natalino
Todos os detalhes são importantes para
garantir excelentes resultados na época
mais representativa para o comércio: o Natal. Mais do que uma equipe qualificada e
estoque planejado, investir em decoração
é fundamental para receber clientes e incrementar as vendas. Contribuindo com
os lojistas diante desse desafio, a CDL-BG
promove o curso de Vitrinismo Natalino nos
dias 03 e 04 de novembro, das 10h30 às
22h30, na sede da entidade. Direcionado
para gerentes, atendentes e interessados
de todos os segmentos do setor varejista,

busca preparar os lojistas para o período de
maior movimento do ano. No curso os participantes poderão conferir dicas de painéis
para vitrines com materiais baratos e alternativos, indicações de como fazer displays,
orientações para cenários natalinos tradicionais e modernos, além de dicas criação,
desenvolvimento e montagem da vitrine. O
investimento é de R$ 100 para associados
e R$ 120 para não associados.Interessados
podem realizar suas inscrições até o dia 03
de novembro pelo fone 3455.0566 ou pelo
e-mail cdltreinamento@cdlbento.com.br.
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Repensar o layout interno é
estratégia para bons negócios

5 pontos que
merecem atenção
1.Iluminação: fator importante que
pode alavancar vendas. Ilumine cada
produto exposto, desde a entrada,
até o final, destacando as principais
mercadorias da loja.

Fachada, vitrine, ambiente interno e
layout. Nada passa despercebido pelo
olhar atento dos consumidores que cada
vez mais buscam experiências de consumo
e empreendimentos diferenciados. O visual
de uma loja pode ter um impacto positivo
ou negativo no momento da compra. Mais
do que criar uma identidade exclusiva, o
layout adequado da loja garante retornos
significativos para os negócios. Para que o
lojista não erre no estilo de sua comunicação visual é importante observar algumas
dicas na hora de ambientar a loja.
Para as arquitetas Fabiana Ruaro e Juliana Pereira, uma revitalização interna exige foco e direcionamento. De acordo com
as profissionais, a comunicação da loja
deve estar presente desde a vitrine até o
final da loja. “Tudo deverá estar se comunicando entre si, criando um espaço harmonioso, único, focado no seu público. É
preciso criar um espaço em que o cliente
se sinta mais do que confortável, se motive,
que ele tenha uma experiência de compra”,
afirmam.
Segundo as arquitetas, o design de
uma loja pode contribuir para o fortaleci-

mento da imagem e apoiar uma estratégia
comercial bem-sucedida. “O resultado de
um projeto comercial é um conjunto de técnicas aplicadas para orientar a circulação
dos clientes no interior da loja através de
uma sequência lógica e atrativa, incentivando e motivando a compra. O sucesso
está relacionado a um ambiente agradável
e confortável, com produtos facilmente encontrados, iluminação adequada e sinalização específica”, comentam.
Planejamento do início ao fim
Para a arquiteta Mônica Ferrari, a revitalização dos estabelecimentos comerciais é
também um sinal de que o empreendedor
está disposto a inovar e atender com excelência os consumidores. “O importante é
saber o público que se quer atingir e fazer
as alterações de forma a sensibilizar esse
público”, comenta. Mas para dar certo, planejamento é essencial. “Contratar um profissional também é importante, pois o barato pode custar caro. Se a ideia é fazer uma
reforma é preciso um cronograma de obras
para não afastar os clientes”, afirma.

2.Vitrine: é a primeira impressão
que o cliente terá da sua loja, com
isso ela deverá valorizar o conceito
da marca e seu segmento.
3.Layout interno: observe a organização do fluxo, posicionamento de
cada expositor, circulação organizada que direcione o cliente para cada
setor e que contribua para que o
mesmo permaneça na loja. A entrada ou até mesmo o início do layout
deve ser convidativo, que desperte a
atenção.
4.Expositores: O principal objetivo
do projeto de uma loja é apresentar
os produtos da melhor maneira possível através de uma combinação de
funcionalidade, ambientação e design convidativo. Funcionalidade acima de tudo! Prever o crescimento da
loja e conhecer profundamente seus
produtos é o primeiro passo para o
planejamento.
5.Experiência de compra: A loja
precisa criar um ambiente único, que
mostre e fale de todas as formas, o
conceito e o porquê ela está ali.

