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50 anos em tranformação

Em cinco décadas, pas
salas pessoas de dive
visões de mundo, mas co
fortalecer o comércio d
mais ricas e prósperas

Livro CDL 50 anos

passaram por aquelas
diversos sobrenomes e
com um objetivo comum:
io de uma das cidades
ras da Serra Gaúcha. "

3

“Assim como a história da CDL e do comércio foi escrita a muitas mãos, este livro existe
graças à dedicação e ao apoio de muitas pessoas e empresas. Meu agradecimento
a quem, junto comigo, acreditou na ideia e na importância de entregarmos para
Bento Gonçalves um documento que eterniza conquistas e oferece ensinamentos.
Que ele seja uma inspiração para os próximos 50 anos.”
Marcos Rogério Carbone
Presidente da CDL

“Minha gratidão às dezenas de pessoas que me receberam e buscaram na memória
e nas caixas de recordações os relatos e as fotografias que compõem este livro.
Juntos, nós voltamos ao passado, nos emocionamos e construímos o legado que
esta obra representa para a história da CDL e do comércio de Bento Gonçalves. Um
jornalista não é ninguém sem os seus entrevistados.”
Paula Valduga
Autora do livro
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50 anos em tranformação

PREFÁCIO

Antes de começar a falar sobre como os 50 anos da
CDL e o comércio de Bento Gonçalves serão retratados
neste livro, gostaria de pedir a vocês que me concedessem uma licença. A história quis que eu estivesse na
presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas no ano
do cinquentenário, mas peço a vocês que leiam esse
prefácio como um texto escrito não apenas por mim.
Considerem que essas letras representam também as
ideias, a perseverança e a dedicação de mais 26 presidentes. Ninguém faz nada sozinho, e a trajetória da
CDL foi construída por uma legião de abnegados. Faço
questão que eles estejam comigo abrindo este livro.
Dito isso, viajemos a 1968. Naquele ano, surgia em Bencidade tinha pouco mais de 37 mil habitantes e começava a ser percebida a necessidade de se buscar informações mais consistentes na hora de vender a prazo.
Tanto clientes quanto comerciantes de fora chegavam
ao município, que já despontava como um lugar promissor para quem buscava uma vida melhor. Essas

Crédito: Too Comunicação
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to Gonçalves o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). A

Livro CDL 50 anos

pessoas, aos poucos, iam misturando-se aos bento-gonçalvenses e mudando a característica de um lugar
onde “todo mundo se conhecia”. Neste contexto, surgiu
o SPC que, no ano seguinte, deu origem à CDL e, hoje,
cinco décadas depois, mesmo com a disseminação do
cartão de crédito, ainda é o principal serviço oferecido
pela entidade.
A CDL foi fundada no dia 12 de agosto de 1969 e recebeu todo o banco de dados construído pelo SPC. Por
entender que se tratava de informações fundamentais
para o desenvolvimento do comércio de Bento Gonçalves, o advogado Carlos Perizzolo, que implantou o SPC
na cidade, nada exigiu em troca. Desde o início, e até
agora, essa é uma história de pessoas que se doam.
Que entregam o seu tempo e o seu conhecimento para
que uma classe prospere. Não há dúvidas da importância da CDL para o crescimento do comércio de Bento
Gonçalves. Nas páginas deste livro, vocês terão exemplos muito claros disso. No entanto, também é inegável
que, sem o comércio, a CDL não tem razão de existir.
Por isso, no momento de definir como seria contada
a trajetória da entidade, foi tomada a decisão de sair
dos limites da sua sede e chegar na rua. Além das realizações de cada presidente e suas diretorias, este livro
eterniza lições de comerciantes que escreveram o seu
nome na história de Bento Gonçalves.
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Em uma época em que o tempo parecia

ciso criar uma entidade, iniciar algo do

andar mais devagar, os desafios eram

zero. Sim. Mas, atualmente, não é muito

outros. Não mais fáceis e nem mais di-

diferente. As mudanças são tão rápidas

fíceis do que os de hoje. Apenas dife-

e significativas que estamos constan-

rentes. Cada uma das cinco décadas

temente sendo convocados a inovar. O

tem suas conquistas e suas dificuldades.

significado dessa palavra no dicionário é

O que as torna iguais é a dedicação de

muito claro: “Realizar algo novo ou que

pessoas que acreditaram na união. Uma

nunca havia sido feito antes”. Portanto,

entidade tem, entre os seus principais

estamos, nós também, desafiados a criar

propósitos, unir uma categoria. Seja em

algo do zero, assim como fizeram os pre-

1969 ou em 2019. Juntos, sempre será

cursores da CDL. E é isso que torna esse

menos difícil vencer os obstáculos que

livro ainda mais importante. Além de dar

nos forem impostos. Quando alguns

a valorização merecida pelo legado que

poucos comerciantes se reuniram no

os presidentes deixaram, a obra oferece

Clube Aliança, há 50 anos, para assinar

inspiração. Em 1969, em meio à fumaça

a ata de fundação de uma entidade, eles

de cigarro que dominava as reuniões do

estavam dizendo a si mesmos e ao co-

início da CDL, havia o chamado “pinga-fo-

mércio que era preciso trabalhar lado a

go”, momento no qual grandes figurões

lado.

do comércio de Bento Gonçalves conta-
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vam suas experiências e evitavam que
E não é diferente neste momento, quan-

os erros de uns fossem repetidos pelos

do vivemos em um mundo que, impul-

outros. Com este livro, damos continui-

sionado pela tecnologia, obriga-nos a

dade a isso, porque muitos dos erros

desaprender o que sabemos para estar-

e acertos de 50 anos de trabalho estão

mos aptos a aprender algo totalmente

listados nas próximas páginas. Mais do

novo. Em uma interpretação rápida, é

que serem vistos como referências, eles

fácil afirmar que, há 50 anos, era pre-

devem servir como motivação.
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Os próximos 50 anos começam em 2019, e
cabe aos comerciantes de Bento Gonçalves
decidirem se querem ler ou escrever a história. A CDL, tenho certeza, continuará se fortalecendo e sendo conduzida por homens
e mulheres dispostos a fazer sua parte por
uma causa maior. Este livro fecha com o que
nós, a diretoria do ano do cinquentenário,
enxergamos para o futuro do comércio de
Bento Gonçalves. Os desafios não são poucos e nem fáceis, porém o espírito de união
é o mesmo que conduziu os primeiros 50
anos. Inspirados nos nossos antecessores
e em honra a eles, nós vamos fazer a nossa parte. Cinco décadas se passaram, mas o
propósito da CDL nunca mudou. Trabalhar
pelo fortalecimento do comércio é o que nós
fazemos diariamente. E o que me faz acreditar que os próximos 50 anos, um dia, serão
contados com o mesmo orgulho que está
Crédito: Jeferson Soldi

em cada uma das páginas deste livro.
Ótima leitura!
Marcos Rogério Carbone
Presidente da CDL
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Capítulo 1 SPC: O Início de Tudo
50 anos em tranformação
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1 6
9
9
O INÍCIO DE TUDO
Em 1986, circulava por Bento Gonçalves um homem vestido com um casaco
vermelho. A cidade tinha pouco mais de 37 mil habitantes e todo mundo o conhecia. Vizinhos iam para a janela e ficavam olhando quando ele chegava em
algum portão. Se ninguém o atendesse, ficava lá até o dono da casa chegar ou
decidir abrir a porta. Em alguns casos, precisava fugir de cachorros.
Da janela do seu escritório de advocacia, no 14º andar do prédio do Wall Street
Business Center (torre comercial do Shopping Bento), o advogado Carlos José
Perizzolo olha para o comércio da cidade e conta essa história. Foi do bureau
de cobranças dele, para o qual o temido “homem do casaco vermelho” trabalhava, que surgiu a entidade que hoje reúne mais de 560 associados e completa, em 2019, 50 anos. A história da Câmara de Diretores Lojistas (CDL) inicia

1 7
9 8

antes da sua fundação, assinada no dia 12 de agosto de 1969. Ela começa no
dia em que um estudante de Direito de 26 anos decide não esperar se formar
para colocar em prática o que estudava em sala de aula.
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O bureau de cobranças foi criado por Periz-

sério que, a partir de uma conversa com um

zolo e pelo também estudante Ivo Siviero em

colega de faculdade, levou Perizzolo a se in-

1968. Eles passaram a trabalhar fazendo co-

formar sobre o Serviço de Proteção ao Crédi-

branças para diversos estabelecimentos co-

to (SPC), que já existia em Porto Alegre e em

merciais. “O casaco vermelho tinha escrito,

Caxias do Sul. Ao contar que trabalhava com

nas costas, a palavra cobrador. A pessoa fica-

cobranças, ouviu a sugestão de levar o SPC

va louca quando o cobrador chegava, porque

para Bento Gonçalves: “Ele me falou: você tra-

sabia que ele ia ficar lá até cobrar. As pessoas

balha sozinho para cobrar. Se você tiver 30 as-

pagavam logo para ele ir embora, dava certo.

sociados no SPC, terá 30 cobradores, porque

Mas a vizinhança toda ficava sabendo e aqui-

ninguém vai vender para alguém que está

lo se espalhava. Começou a dar confusão, al-

inadimplente”. Vendo que a lógica fazia todo

guns largavam os cachorros e então achamos

sentido, Perizzolo procurou o SPC em Caxias

melhor desativar o homem do casaco verme-

do Sul e recebeu as informações necessárias.

lho”, diverte-se o advogado.

Ainda era um estudante quando fundou o
Serviço de Proteção ao Crédito de Bento Gon-
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A história folclórica faz parte de um negócio

çalves, a semente que deu origem à CDL.

O casaco vermelho tinha escrito,
n a s c o s t a s , a p a l a v r a c o b r a d o r.
A pessoa ficava louca quando o
cobrador chegava, porque sabia
q u e e l e i a f i c a r l á a t é c o b r a r.
As pessoas pagavam logo para
ele ir embora, dava certo

lavra que Perizzolo usa para definir essa etapa é “terrível”. Ele teve muita

Livro CDL 50 anos

Papelada resolvida, chegou a hora de começar a buscar associados. E a padificuldade, porque era um negócio novo, o que exigia que os comerciantes
fossem convencidos a participar. Bem no início, nem era cobrado mensalidade. O que importava era ter um banco de dados de inadimplentes. “Começamos com um, com outro… os maiores eram relutantes, mas com o
tempo viram que havia benefícios. Nós cadastrávamos todos, até os muito
pequenos. Um tempo depois, o SPC começou a funcionar bem em Bento
Gonçalves, sem nos dar problemas”, relata.
A curva virou a ponto de render mais uma história marcante. Perizzolo conta que o comerciante Beder Koff, mais conhecido como Willy, dono da loja
Alfred, não quis entrar. Por mais que o advogado insistisse, não conseguia.
Willy dava crédito apenas olhando para a pessoa, tinha o seu fichário e ficou
fora. “Mas o que aconteceu? As pessoas que pagavam mal sabiam que não
tinha o SPC no Alfred e iam comprar lá. E então ele me procurou pedindo
para entrar, porque estava pegando todos os devedores da cidade”, conta
Perizzolo, sorrindo. Um dos lojistas mais respeitados da cidade, Willy chegou a ser presidente da CDL e é apontado por muitos comerciantes de Bento Gonçalves como um grande professor.
Fazer parte do SPC se tornou também, na época, um status. Os comerciantes
colocavam um cartaz na vitrine e isso dava credibilidade ao estabelecimento. A sede ficava na Rua Saldanha Marinho, 572, na “casa do Seu Guerra”. No
térreo, era o SPC. No andar superior, tinha uma alfaiataria. Ao lado, ficava
a tradicional Lojas Benedetti. No início, era tudo escrito em papel e feito
pessoalmente. O comerciante chegava com um boleto, era feita a consulta
e informado “nada consta” ou “está registrado como negativo”. No entanto,
nunca era informado para quem o cliente estava devendo. “Nós mantínhamos em sigilo para quem a pessoa devia, porque senão dava confusão. Se
o cliente soubesse quem o tinha cadastrado no SPC, voltava na loja e reclamava. Eles diziam: ‘você me colocou na lista negra!’. Os devedores ficavam
loucos, então era segredo”, conta Perizzolo. Logo depois, as consultas passaram a acontecer também por telefone.
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O COMERCIANTE
PLÍNIO MEJOLARO
lembra muito bem dessa época. Ele tinha 22 anos quando passou a conviver com
os grandes comerciantes de Bento Gonçalves e está na lista dos fundadores da
CDL. Desde os 14 anos, trabalha nas Lojas Mejolaro. Fazia serviço de banco e cobrança e, por isso, teve contato desde cedo com o SPC. O seu pai, Basilio Mejolaro,
fundador da loja, não gostava de participar de entidades e indicou o filho. “Naquela época, era tudo anotado em caderno ou ficha. Era assim que se dava crédito e
cada um só sabia dos seus devedores. Com a chegada do SPC, nós lutamos muito
para que o comércio começasse a vender com carnê ou duplicata, colocando data
de vencimento. Quer pagar em 10 vezes? Então vai assinar 10 duplicatas. Atrasou?
Vamos registrar no SPC”, lembra. Com esse importante passo, a vida do comércio
mudou radicalmente. Mejolaro recorda que muitas vezes deixou de vender para
quem estava atrasado. O SPC ajudou o comércio a combater a inadimplência e a
Capítulo 1 SPC: O Início de Tudo

educar as pessoas a gastarem melhor o seu dinheiro.

Livro CDL 50 anos

Para os lojistas, visitar a sede do SPC virou uma rotina.
Quando saía para fazer o serviço de banco da loja, Mejolaro ia até o escritório da Saldanha Marinho e fazia as
consultas. E conta que, bem no início, recebia a “lista negra”. No final de cada mês, o SPC enviava para cada loja
uma relação de todos os clientes em atraso no comércio

Nós mantínhamos
aquela lista
na loja e a
consultávamos.
Se o nome do
cliente estivesse
lá, nós não
dávamos crédito

de Bento Gonçalves. “Nós mantínhamos aquela lista na
loja e a consultávamos. Se o nome do cliente estivesse
lá, nós não dávamos crédito. Depois, passamos a telefonar para o SPC ou ir até lá para consultar. Hoje, se você
enviar uma lista dessas, imagina a confusão”, compara.
Ao lado de outros comerciantes, Mejolaro viu o SPC
crescer. Os benefícios foram reconhecidos, os lojistas se
interessaram em participar, mesmo precisando pagar
mensalidade. Quando já havia reunido em torno de 50
associados, em 1969, Perizzolo se formou na faculdade
de Direito. Manteve as duas atividades, mas estava mais
focado em advogar. O SPC já não era mais a prioridade
da sua vida, e pessoas da sua confiança faziam o trabalho por lá. Foi quando ele soube que, em Porto Alegre,
o Serviço de Proteção ao Crédito havia passado a fazer
parte da Câmara dos Dirigentes Lojistas da Capital e se
destacava como o melhor do Brasil. A primeira ação foi
trazer esse conhecimento para Bento Gonçalves. “Eu
trouxe algumas pessoas para darem palestras para os
lojistas, o que fez o nosso SPC se desenvolver muito. E
então, em um movimento natural, a exemplo do que havia acontecido em Porto Alegre, surgiu a ideia de lançar
a CDL aqui. No início, ele se chamou Clube de Dirigentes
Lojistas, apenas um tempo mais tarde mudou a denominação para Câmara, como é hoje”, destaca o advogado.
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Para Perizzolo, aquele era o movimento

co permanente da entidade. Mas eu não fiz

certo a ser feito. Ele ajudou os fundadores

isso, eu vi um benefício para a cidade”.

Capítulo 1 SPC: O Início de Tudo

a convencerem os lojistas a se associarem,
por ter já a credibilidade do SPC, e entre-

O reconhecimento a esse trabalho, que co-

gou todos os dados do Serviço de Proteção

meçou com um difícil processo de conven-

ao Crédito para a CDL sem cobrar nada.

cimento dos lojistas, já chegou a Perizzolo

Foi assim que, em agosto de 1969, nas-

de diversas formas. Presidentes que pas-

ceu uma das entidades mais importantes

saram pela CDL contam que ele foi o res-

da história de Bento Gonçalves. Tanto a

ponsável pelo início da história, fizeram ho-

proteção ao crédito quanto a qualificação

menagens e o mantêm como um parceiro

dos lojistas, começada por Perizzolo quan-

até hoje. Cinco décadas depois, o advogado

do trouxe os profissionais de Porto Alegre

trabalha no centro da cidade e convive de

para palestrarem, seguem na essência do

perto com o comércio. Apesar de nunca ter

trabalho desenvolvido pela CDL. Esse livro

cargo nas diretorias, participou muito. Esta-

reúne entrevistas com mais de 50 comer-

va nas primeiras reuniões, que aconteciam

ciantes e todos são unânimes ao ressaltar o

no restaurante do Clube Aliança e congre-

quanto uma entidade une um setor e é in-

gavam os primeiros integrantes do então

dispensável para que ele se desenvolva. O

seleto Clube de Diretores Lojistas de Bento

advogado que plantou essa semente tam-

Gonçalves. Nesses encontros, ele viu a riva-

bém enxerga assim: “Eu não quis qualquer

lidade entre os comerciantes se transfor-

receita pela entrega do banco de dados do

mar em união. Perizzolo relata que antes

SPC, que já tinha mais de 50 empresas, por-

do SPC ser criado, um cliente fiel de uma

que eram informações importantes para a

loja não comprava no concorrente. Havia

comunidade. Era para isso que eu olhava,

uma discriminação e uma rixa muito gran-

para a comunidade e para o comércio de

des, o que, sem dúvida, não era positivo

Bento Gonçalves. Se eu olhasse para o meu

para o crescimento do setor: “Nas reuniões,

lado pessoal, talvez eu tivesse feito exigên-

presenciei lojistas trocando experiências,

cias. Poderia ter cobrado um valor alto ou

se ajudando. Isso transformou o comércio

exigido que eu ficasse como assessor jurídi-

de Bento Gonçalves”.

Livro CDL 50 anos
Acervo particular de Olivio Guizzo

C a r l o s Pe r i z z o l o e O l i v i o G u i z z o n o i n í c i o d o S P C
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Plínio Mejolaro concorda. Com 58 anos de

Alguns momentos que aconteciam nas reu-

experiência no comércio, ele acompanhou

niões-jantar de quinta-feira marcaram Me-

toda a história da CDL. Lembra que, há cin-

jolaro. Um deles era o “pinga-fogo”. Na pri-

co décadas, havia poucas lojas de cada se-

meira parte do encontro, no restaurante do

tor e todas eram locais. Não existia nenhum

Clube Aliança, o presidente, o secretário e

estabelecimento de fora da cidade, e os

o tesoureiro apresentavam os trabalhos do

maiores eram Alfred, Lapolli, Fasolo, Ferra-

mês. O primeiro presidente da CDL de Bento

gens Planalto e Irmãos Pozza. Por mais que

Gonçalves foi Hilário Pozza, que assumiu em

esses estabelecimentos fossem grandes e

1969 e entregou a entidade no ano seguin-

muito reconhecidos, o comércio era bastan-

te. “A segunda parte era o ‘pinga-fogo, quan-

te acanhado. E desunido. Nesse contexto,

do abria para o debate entre os lojistas. Aí

nasceu o Clube dos Diretores Lojistas, que

dava arranca-rabo”, diverte-se Mejolaro. O

se reunia sempre na última quinta-feira do

estatuto, na época, permitia no máximo 30

mês. “O convite para entrar no CDL veio do

associados, por isso o clube era considera-

Hilário Pozza e do professor Ulisses de Gas-

do bastante seleto. Como o SPC foi entregue

peri. Meu pai não gostava disso, e eu, com

por Perizzolo com mais de 50 associados, o

22 anos, vi como uma oportunidade de me

Clube se tornou um lugar para alguns esco-

integrar com os comerciantes de ponta de

lhidos. “Ali estavam apenas os comerciantes

Bento Gonçalves, que eram os donos dessas

de ponta, Julio Gehlen, Natalício Tramontina,

lojas. Eu aprendi muito e também fiz minha

Willy Koff, Adílio Lapolli. Para mim, era uma

parte para desenvolver o comércio local”, re-

escola estar ao lado de pessoas como eles”,

corda.

reforça.

A segunda parte era o ‘pinga-fogo,
quando abria para o debate entre
os lojistas. Aí dava arranca-rabo

Livro CDL 50 anos

No momento do “pinga-fogo”, esses
lojistas debatiam o que estava acontecendo no comércio. E, claro, o SPC.
O objetivo era cadastrar o máximo de
devedores no Serviço de Proteção ao
Crédito. “O SPC não podia falar onde
o cliente estava devendo, mas a cidade era pequena, nós conversávamos
durante as reuniões e sabíamos de alguns. A pessoa chegava na minha loja,
pedia crédito e eu dizia: não te vendo
porque eu sei que tu estás devendo lá
no Willy. Primeiro vá lá e pague, depois volte. Mas algumas lojas não faziam isso, então dava arranca rabo na
reunião, no bom sentido, claro”, explica Mejolaro.
Outra lembrança que ele tem daquelas noites é a fumaça. Naquela época,
muita gente fumava. E em todos os
lugares. O comerciante relata que os
grandes figurões sabiam que o cigarro
fazia mal para a saúde e poderia reduzir a longevidade. Mas em vez de parar
de fumar, brincavam com essa informação. Olhando para os jovens, entre
eles Mejolaro, e batendo a cinza do cigarro, Julio Gehlen dizia: “Se nós não
fumarmos, vamos ficar muito mais
tempo aqui incomodando vocês”.

Eram grandes figurões,
que recebiam os jovens
como verdadeiros
anfitriões e ensinavam.
Enquanto acendiam
um cigarro no outro,
relatavam experiências
e, principalmente, erros,
possibilitando que não
fossem repetidos por quem
estava ali ao lado ouvindo.
“No meio daquela fumaceira,
eu aprendi muito. Eles eram
verdadeiros senhores”,
afirma Mejolaro, com uma
expressão nostálgica.
25
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UM DOS GRANDES
PROFESSORES FOI

Willy Koff. Na Alfred, ele tinha o maior crediário de Bento Gonçalves. E apenas olhando e conversando rapidamente com o cliente, sabia se podia dar
crédito ou não e quanto. Mejolaro recorda que o valor para pagamento a
prazo não era o mesmo para todos os clientes. Cada um tinha a sua ficha e,
nela, estava escrito o limite de crédito. Quando o consumidor atingia esse
limite, não podia mais comprar a prazo. Primeiro, precisava pagar uma parte, e então podia novamente pendurar aquele valor. Nada muito diferente
do funcionamento, hoje, do limite de um cartão de crédito. E as semelhanças não param por aí. Apesar de estar repleto de grandes redes fundadas
em outros lugares e efetuar as vendas a prazo em cheques pré-datados ou
cartão, o comércio segue unido e vivendo momentos que começaram lá
atrás. A CDL continua com suas reuniões, a qualificação dos lojistas nunca
deixou de ser um dos principais focos e o SPC cresce ano após ano. Esse é
o resultado do trabalho não apenas dos 27 presidentes e suas diretorias,
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mas também do envolvimento dos comerciantes e de pessoas que não são
desse segmento, mas nunca deixaram de apoiar.

Livro CDL 50 anos

Uma delas é Perizzolo, que volta para essa história com outra contribuição extremamente
significativa para a evolução do comércio bento-gonçalvense. E com uma troca mútua de
apoio, o que sempre é benéfico para um setor.
Em 1979, quando Amaral de Souza assumiu o
governo do Estado do Rio Grande do Sul, Perizzolo foi indicado para o cargo de diretor do
Banrisul. Era uma posição política, e o apoio
dos comerciantes, industriários e dos políticos da cidade foi determinante. Por três anos,
Perizzolo trabalhou pelo desenvolvimento do
município. Para o comércio, especificamente,
uma das principais ações foi na obtenção de
linhas de crédito especiais. “Com um diretor lá
no banco, você conseguia mais benefícios do
que as linhas normais do Banrisul na época. Os
comerciantes não precisaram mais ficar limitados ao que as agências da cidade ofereciam, eu
conseguia enviar a Bento Gonçalves recursos
do banco como um todo”, lembra o advogado. Na época, havia uma resolução, nomeada
como 388, que determinava que um percen-

Com um diretor
lá no banco,
você conseguia
mais benefícios
do que as
linhas normais
do Banrisul
na época

tual dos depósitos recebidos pelo banco tinha
que ser aplicado em pequenas empresas, com
juros subsidiados. O objetivo era incentivar os
pequenos negócios a se desenvolverem.
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O país vivia uma crise, e Perizzolo canalizou

Como advogado, Perizzolo também sempre

para o comércio e para a indústria de Bento

recebeu a confiança de muitos lojistas para

Gonçalves uma grande quantia de recursos

assumir as suas cobranças. O comércio, sem

vinculados à Resolução 388, o que atenuou os

dúvida, foi um importante impulsionador da

efeitos da complicada situação econômica. “Eu

sua carreira no meio jurídico. Ele reconhece

fico feliz quando lembro da reciprocidade que

esse apoio e enxerga como um retorno justo

eu tive do comércio e da indústria. Quando

do que fez há cinco décadas, quando entregou

eu assumi como diretor do Banrisul, o banco

o banco de dados do SPC para a CDL. Naque-

era o penúltimo em depósitos (correntistas) na

le momento, ele já sabia que havia construído

cidade. Cerca de dois anos depois, tornou-se

algo que poderia perdurar por anos e ajudar o

o primeiro, tinha mais depósitos que o Banco

comércio de Bento a se desenvolver.
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do Brasil. Quando o empresário e o comerciante viam que recebiam financiamentos e

Quando olha para trás, sente orgulho das

recursos com juros subsidiados, canalizavam

pessoas que o sucederam e escreveram uma

os depósitos para o Banrisul. Isso influencia-

história que acumula cinco décadas de muito

va, eu precisava que os depósitos crescessem

trabalho e, felizmente, muitas conquistas. “A

para oferecer mais apoio. Para mim, o Banri-

semente que eu plantei quando era um estu-

sul tornar-se o primeiro banco em depósitos

dante e decidi abrir um escritório de cobran-

durante a minha gestão como diretor foi o

ças frutificou multiplicada por muitas vezes. A

coroamento da parceria que eu tenho com a

CDL de Bento Gonçalves se desenvolveu em

CDL e com o CIC há décadas”, aponta.

muitos aspectos e me deixa satisfeitíssimo”.

A semente que eu plantei quando
era um estudante e decidi abrir um
escritório de cobranças frutificou
multiplicada por muitas vezes

Livro CDL 50 anos

Ele ocupa hoje uma sala em um edifício que também foi marcante para a história do comércio.
Os dois shoppings centers de Bento Gonçalves
chegaram praticamente ao mesmo tempo e ofereceram uma nova opção para os consumidores. Seguindo a tendência mundial dos grandes
centros comerciais, o município não parou e não
para no tempo. Ao lado da porta do seu escritório, no 14º andar do prédio do Shopping Bento,
há uma janela de onde se enxerga o movimento frenético do coração de uma cidade que está
batendo a marca de 120 mil habitantes. São 82
mil a mais que os cerca de 37 mil do início dessa
história. Dessa janela, também é possível ver o
Edifício Zanoni, que abriga a CDL. O SPC saiu do
escritório da Rua Saldanha Marinho e se mudou
para o Zanoni, a única sede que a entidade teve
até hoje. Em cinco décadas, passaram por aquelas salas pessoas de diversos sobrenomes e visões de mundo, mas com um objetivo comum:
fortalecer o comércio de uma das cidades mais
ricas e prósperas da Serra Gaúcha.
Eles transformaram a dificuldade inicial de Perizzolo em conseguir associados em um lugar que
os comerciantes procuram por contra própria.
Hoje, assim que um negócio abre, o proprietário procura a CDL e se associa. Muito se fala
em manter a essência e ter um propósito claro.
Qualificar e unir os lojistas, proteger o crédito e
estimular as vendas são ações que fizeram parte de todas as diretorias e seguem até hoje.
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O que aconteceu desde que Perizzolo, e
um escritório de cobrança até a gestão d
50 anos da CDL, você vai ler nos próxim
que tem 25 homens e duas mulheres à f
também por todos os funcionários, integr
empresários e consumidores de Bento G
mistura à sua. Você comprou no comércio
também a sua história. Vire a págin

Livro CDL 50 anos

olo, então um estudante de Direito, criou
tão de Marcos Carbone, o presidente nos
próximos capítulos. Essa é uma história
es à frente de uma entidade, mas escrita
ntegrantes da diretoria da CDL, lojistas,
nto Gonçalves. Essa é uma história que se
ércio de Bento Gonçalves. Então, essa é
página e você vai se encontrar nela.
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O INSTITUTO BRASILEIRO
de Economia e Estatística (IBGE) estimou em 2018 que a população do município de Pinto Bandei-

ra é de 2.968 pessoas. Distante 20 quilômetros de Bento Gonçalves, ainda hoje é um lugar onde
a agricultura domina a economia e a vida anda mais devagar. Imagine há 50 anos. Pinto Bandeira
era ainda distrito quando um jovem que ajudava o pai na colônia decidiu que iria para a “cidade”
estudar e trabalhar.
Olivio Guizzo chegava em Bento Gonçalves na segunda-feira e voltava para casa aos finais de
semana. Nos dias úteis, além de cursar o então chamado segundo grau no Colégio Marista Aparecida, ele estava, sem saber, ajudando a construir uma das entidades mais importantes da cidade
que o havia acolhido. Se você for falar de 42 dos 50 anos de história da CDL de Bento Gonçalves,
você vai falar desse homem que leva para a vida o ensinamento de uma professora. “O sobrenome dela era Slomp, e ela dizia que pode demorar até 100 anos para mudar o pensamento de uma
pessoa ou de uma família. E se você não sair de onde está, não for conviver com outras mentes e
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ver outros lugares, você nunca vai mudar”.

Livro CDL 50 anos

Olivio saiu de Pinto Bandeira. E o primeiro trabalho que conseguiu foi no escritório de cobrança
de Carlos Perizzolo. No final da década de 1960,
todos os dias, um jovem passava pela porta da
sala 16 do edifício Adelina Ruga, no coração de
Bento Gonçalves. O escritório começou ali, mudou-se para a Saldanha Marinho mais tarde.
Olivio foi junto. Assim como acompanhou a mudança para a Galeria Zanoni. Viu o SPC nascer
ao lado de Perizzolo e enxergou claramente o
quanto a professora estava certa. “Convencer as
pessoas a se associarem era difícil. Você precisa
se esforçar muito para mudar o que as pessoas
pensam. Elas não sabiam que o SPC era importante, não conheciam, achavam que não precisavam”, conta.
Mas ele foi persistente. Uma a uma, as lojas foram entrando, e alguns números ficaram marcados na memória. “Lembro quando chegamos a
16 lojas. Era tudo manual, fazíamos uma fichinha
para cada pessoa que estava devendo”. Entre os
primeiros sócios do SPC, estava a loja Irmãos Pozza, a mais antiga ainda em atividade em Bento
Gonçalves. Fundada em 1922, começou com Benjamin Pozza, avô de Edgar Pozza, que hoje está à
frente do negócio. No início, era uma empresa
que fazia arreamentos para cavalos. Em seguida,
evoluiu para outros produtos em couro, como
cintos, carteiras e malas em madeira revestidas
com o material. E, então, para estofados.

NO INÍCIO DO SÉCULO 20,
TUDO QUE ERA VENDIDO
NA IRMÃOS POZZA
ERA PRODUZIDO POR
BENJAMIN, QUE VIVIA
NA PARTE DA FRENTE DE
UMA CASA NA RUA DR.
CASAGRANDE E PRODUZIA
NOS FUNDOS. “ERA DO
OUTRO LADO DA RUA ONDE
A LOJA ESTÁ HOJE. NESSE
ENDEREÇO, ESTAMOS
DESDE A DÉCADA DE
1940”, AFIRMA EDGAR.
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O nome dos Irmãos Pozza, da Mejola-

e nunca mais saí”. A realidade não é tão

ro e até mesmo do Hotel Vinocap, que

diferente da brincadeira. Naquela épo-

era associado do SPC, auxiliava Olivio

ca, as crianças estudavam e ajudavam

Guizzo na busca por mais sócios. Citar

os pais, se começava a trabalhar muito

pessoas conhecidas na pequena Bento

cedo. O pai de Edgar, Alcides, assumiu

Gonçalves daquela época ajudava no

a loja ao lado dos irmãos, Armando, Hi-

convencimento. “Eu chegava em uma

lário e Armindo, quando Benjamin fa-

loja e tinha que explicar tudo. Os co-

leceu, em 1967. E foi nesse momento

merciantes achavam que não ia funcio-

que ela passou efetivamente a se cha-

nar e sabiam para quem vender, todo

mar Irmãos Pozza, no lugar de Benja-

mundo se conhecia. Eles confiavam

min Pozza e Filhos. “Um dia, quando eu

nos clientes. Mas aí eu dizia, fala com

estava me inteirando melhor da loja, eu

o Pozza, fala com o Mejolaro, eles são

fui falar com o meu pai porque eu não

sócios e estão gostando”, completa

entendia algumas fichas de clientes. A

Guizzo.

pessoa comprava direto durante sete,
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oito meses e não pagava nada. Aí ela viA confiança nos clientes era tamanha,

nha e pagava tudo de uma vez. O meu

que até surpreendeu Edgar Pozza

pai disse: eles pagam quando vendem

quando ele começou a conhecer me-

a safra. O cara precisava do arreamen-

lhor o funcionamento da loja. Pergun-

to do cavalo para trabalhar, então a

tado sobre o momento que passou a

gente vendia e anotava. E se você olhar

frequentá-la, brinca: “Eu fugia da minha

a ficha, não vai encontrar assinatura al-

mãe quando eu era criança. Um dia,

guma. Ninguém assinava nada, era no

com três anos de idade, fugi, vim pra cá

fio do bigode”, relata.
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No entanto, a cidade foi crescendo e re-

com o Perizzolo, e passei a fazer as peque-

cebendo pessoas de fora. E então essa si-

nas contabilidades. Naquela época e até o

tuação começou a mudar. Os gerentes dos

fim do meu tempo lá, eu sempre tive aces-

magazines que vinham de outras cidades

so à parte financeira. E se um real, ou a

não conheciam as pessoas e, para eles, o

moeda que o Brasil tivesse no momento,

SPC era indispensável. “Quando chegamos

era da CDL, era da CDL, não era do Olivio.

a 80 sócios, surgiu a ideia de criar a CDL.

Eu ganhava o meu salário e fazia tudo cor-

Eu estava nas primeiras reuniões, junto

retamente”, conta Guizzo.

Quando chegamos a 80 sócios,
surgiu a ideia de criar a CDL.
Eu estava nas primeiras reuniões,
j u n t o c o m o Pe r i z z o l o , e p a s s e i a
fazer as pequenas contabilidades
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A ata de fundação do então Clu-

rim, para indicação de nomes que

be de Diretores Lojistas de Bento

efetivamente possam ou disponham

Gonçalves informa que a reunião

de condições para preenchimento

começou às 20h30min do dia 12

dos cargos efetivos, evitando desta

de agosto de 1969. A mesa de

forma os costumeiros inconvenientes

honra foi composta por Adelino

que se originam, geralmente, por de-

Colombo, então presidente do Clu-

liberações tomadas de afogadilho.”
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be de Diretores Lojistas de Caxias
do Sul, e pelos comerciantes Enio

A ata foi lavrada por Hilário Pozza,

Luiz Arioli, Natalício Tramontini e

então um dos proprietários da loja

Ulisses De Gasperi, o coordenador

Irmãos Pozza, e futuro primeiro

da reunião. A escolha da diretoria

presidente. A reunião que elegeu a

não aconteceu nesta ocasião. A

primeira diretoria aconteceu duas

justificativa foi registrada em ata:

semanas depois da fundação, no

“Na opinião dos Diretores Lojistas vi-

dia 26 de agosto de 1969 e, segun-

sitantes, faz-se a manifestação favo-

do o livro A trajetória do comércio

rável à fundação do Clube, propuse-

de Bento Gonçalves, editado nos 25

ram que fosse desde logo escolhida e

anos da CDL, o início dos traba-

empossada a sua primeira Diretoria.

lhos foi marcado por três objetivos

Entretanto,

acertada-

básicos: organização da entidade

mente as ponderações do Dr. Ulisses

com base no estatuto e na realida-

De Gasperi, no sentido de que esta

de do comércio local; incorporação

deliberação fosse tomada em outra

do Serviço de Proteção ao Crédito

reunião que oportunamente deverá

(SPC) à CDL e arrecadação de re-

ser convocada, dando oportunidade

cursos financeiros para a regula-

a que todos meditassem, neste ínte-

mentação da situação da entidade.

prevaleceu

Livro CDL 50 anos

[

O CLUBE
TINHA, NA
ÉPOCA DA
FUNDAÇÃO,
26 SÓCIOS:

Basílio Mejolaro e Cia Ltda;
Eletro Mecânica BG Ltda;
Equipamentos de Escritório Regional Ltda;
Cervi e Cia Ltda;
Casagrande e Cia Ltda;
Lojas Lapolli Ltda;
Made Pozza S/A;
Lojas Colombo S/A;
Ibanor Milan e Irmãos Ltda;
Farmácia D’Arrigo;
Drogaria Americana;
Fianco Aliança Joia, Livraria e Relojoaria 2001 Ltda;
Louvre Magazine;
Irmãos Pozza Ltda;
Comercial Fornazier Ltda;
J.H. Santos S/A;
Júlio Gehlen e Cia Ltda;
Gráfica Bento Gonçalves Ltda;
Irmãos Peruffo Ltda;
Koff Sehbe e Cia Ltda;
Ferragens Fianco S/A;
Ferragens Planalto S/A;
Supermercado Vanni;
Lojas Pasini;
Demac Materiais de Construção Ltda;
Gehlen e Valle Ltda.
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ERA SELETO E REUNIA AS
PRINCIPAIS EMPRESAS DA
CIDADE. A PRIMEIRA DIRETORIA
FOI COMPOSTA POR DEZ PESSOAS:
Presidente: Hilário Caetano Pozza
Vice-presidente: Ulisses De Gasperi
Secretário: Luis Milan
Suplente: Plínio Mejolaro
Tesoureiro: Valdir Cislaghi
Suplente: Oscar Ferrari
Diretor social: Odilon Grasselli
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Suplente: Júlio Fianco Filho
Diretor de Relações Públicas: Noeli Clemente De Rossi
Suplente: Gentil Pompermayer
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Guizzo ressalta que Hilário Pozza era um ho-

outros produtos. “Até 30 anos atrás, nós traba-

mem muito conceituado em Bento Gonçalves,

lhávamos com negócio de aviamentos aqui, co-

e a escolha dele para a presidência foi natural.

locávamos botões e ilhoses em roupas, e ainda

“Hoje, muito se fala em trabalhar em equipe,

tem gente que vem procurar. Esses dias, che-

mas nunca foi diferente. Sozinho, ele não teria

gou uma moça que havia recebido a indicação

feito o que fez, nós sempre trabalhamos juntos.

da sogra. Eu agradeci e brinquei: você está 30

Eu fui o responsável por elaborar a cópia do

anos atrasada”, diverte-se. As alterações não

estatuto. A CDL foi construída por muitas pes-

estão apenas no que é vendido, mas também

soas”, ressalta. Quando assumiu o Clube dos

na gestão. No ano 2000, Alcides comprou a par-

Diretores Lojistas, Hilário estava há sete anos

te dos irmãos e passou a sociedade para os fi-

como gerente do negócio que havia sido criado

lhos, Edgar e Eduardo. “Hoje, são outros irmãos,

pelo seu pai.

e queremos seguir em frente. Estou com um sobrinho aqui e espero que ele consiga levar essa

Com 96 anos, a loja Irmãos Pozza segue se de-

história ainda mais longe”, diz Edgar. A loja con-

senvolvendo, segundo Edgar, porque não dei-

tinua vendendo com carnê e usando o SPC para

xa de acompanhar as mudanças nos tempos.

consulta, mas 90% dos pagamentos acontecem

A venda de malas continua até hoje para hon-

via cartão de crédito. A modernização faz parte

rar uma das primeiras mercadorias oferecidas

e acompanhar o mercado é indispensável para

por Benjamin. Há também tapeçaria e muitos

escrever uma história de mais de nove décadas.

Hoje, muito se fala em trabalhar
em equipe, mas nunca foi diferente.
Sozinho, ele não teria feito o que
fez, nós sempre trabalhamos juntos
39
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Com bem menos tempo de existên-

Na década de 1950, a Renner de Ben-

cia, mas igual importância, a Renner

to Gonçalves já funcionava como uma

também se destacava na época em

franquia, apesar de o conceito ser

que a CDL começou e teve seu pro-

totalmente desconhecido na época.

prietário entre os principais nomes

Localizada na Marechal Deodoro, a

da reunião de fundação. Natalício Tra-

loja tinha dois andares. Embaixo, fica-

montini chegou em Bento Gonçalves

va o feminino, em cima, o masculino.

em 1954, vindo de Carazinho, e com-

Nada muito diferente do que se vê

prou o negócio da família Maragno.

nas grandes lojas da marca existentes

Era uma concessão da A.J. Renner e

atualmente nos shoppings centers.

vendia roupas prontas em uma época

“A parte feminina tinha roupas e ma-

em que praticamente tudo era feito

quiagem. A gente subia pela esquerda

sob medida. O filho Paulo conta que

e logo que chegávamos no masculino,

algumas das primeiras fatiotas saíram

tinham os chapéus. Atrás, ficava o al-

da loja do seu pai. “O meu pai era um

faiate da loja, porque algumas roupas

visionário para a época. Ele viajava a

precisavam de ajustes”, acrescenta

São Paulo e a Porto Alegre para bus-

Paulo. Natalício Tramontini ficou com

car roupas prontas quando todo mun-

a loja até 1974, quando faleceu, aos

do mandava fazer”.

46 anos. Em seguida, ela foi vendida.
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Foram muitos os estabelecimentos

quatro décadas: “Um lugar só cres-

comerciais que abriram, contribuí-

ce se tiver gente. O comércio de

ram para a história do comércio

Bento Gonçalves cresceu mesmo

de Bento Gonçalves e fecharam.

de uns 30 anos para cá, quando a

Olívio Guizzo acompanhou isso de

cidade começou a receber muitas

perto nos 42 anos em que esteve

pessoas, tanto no comércio quan-

na CDL. E é taxativo e rápido na

to para trabalhar na indústria de

resposta ao ser questionado sobre

móveis. O que faz uma cidade se

a evolução que viu nessas mais de

desenvolver é o movimento”.

O comércio de Bento Gonçalves
cresceu mesmo de uns 30 anos
para cá, quando a cidade começou
a receber muitas pessoas
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Acervo Museu do Imigrante

Livro CDL 50 anos

Rua Marechal Deodoro em 1973
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Quem comanda hoje um negócio totalmente impactado
por isso é o empresário Leonardo Giordani. A Transporte
Santo Antônio surgiu em 1965,
um pouco antes da fundação
da CDL, e cresce conforme o
aumento da população. O pai
dele, Leonel Giordani, começou com uma Kombi e fazia a
linha entre a Vila Nova e o Barracão. Um tempo depois, comprou um ônibus usado. Leonel
era o motorista, o mecânico e
o administrativo da empresa.
“Meu pai fazia tudo, ele dirigiu
por muito tempo. Era uma época em que se trabalhava muito.
Hoje, nossa dedicação é mais
intelectual, mas quando meu
pai tinha a empresa, o trabalho
exigia força física também. E ele
dormia muito pouco, porque a
Isabela tinha um turno que terminava às 2h da madrugada,
ele buscava os funcionários e
Capítulo 1 SPC: O Início de Tudo

às 6h já começava o transporte
urbano”, lembra.

Leonardo cresceu
vendo o pai tirar
motor de ônibus
para manutenção na
frente da casa onde
moravam, na Rua
Luís Faraon, próximo
à Escola Estadual
Mestre Santa
Bárbara. E, como
aconteceu com Edgar
Pozza, começou muito
cedo a ajudar no
negócio da família.

Livro CDL 50 anos

“Eu trabalhava de cobrador, porque não tinha
idade para dirigir. Com 13 anos, já manobrava
os ônibus no estacionamento da empresa e, no
primeiro dia que eu fiz a carteira de motorista,
fui para rua dirigir um ônibus. Foi muito legal”.
O ano era 1990 e dali até 1995, ele dirigiu bastante. Então, passou a trabalhar no administrativo. A empresa se modernizou, tem 100 ônibus
e faz outros tipos de transporte, especialmente
turístico. O urbano, porém, ainda é o principal.
Leonardo fez parte de duas diretorias da CDL
e foi presidente da ExpoBento e do Centro da
Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC). Reforça que foi na CDL que começou a
perceber a importância de uma entidade. “A minha empresa depende diretamente do crescimento da cidade, diferente de uma que exporta,
por exemplo. Eu preciso que a cidade se desenvolva para eu me desenvolver, e as entidades
são indispensáveis para que o desenvolvimento

Com 13 anos,
já manobrava
os ônibus no
estacionamento
da empresa

aconteça”, complementa. A história de 50 anos
da CDL mostra isso em cada uma das gestões.
De 1969 a 2011, Olívio Guizzo foi testemunha.
Braço direito de muitos presidentes, chegou a
tal nível de envolvimento, que foi fiador da compra da segunda parte da sede: “A primeira compra foi só um contratinho, uma ata. A segunda
já precisou de fiador e eu fui um deles”.
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50 anos em tranformação

A CDL deu a Guizzo condições

co (presidente em 1971 e 1972)

de sustentar a família por qua-

dava uma lida por cima e dizia:

tro décadas e aprendizados

Olivio, arquive-se. Ele confiava

que vão muito além de técnica.

muito em mim”. Questionado

De muitas pessoas, ele guarda

sobre a permanência tão lon-

recordações que fazem seus

ga ao lado de tantas diretorias

olhos marejarem diversas ve-

diferentes, Guizzo novamente

zes durante a entrevista. Com

não hesita ao responder: “Você

Pedro Koff, aprendeu a fazer

precisa, primeiro, saber que se

atas. Por muitos anos, teve a

assume um compromisso, tem

honra de representar a enti-

que cumprir. Se não vai seguir

dade nas reuniões do CIC e na

em frente, nem entra. E, depois

Federação das Câmaras de Di-

que entrou, fazer tudo certo.

rigentes Lojistas do Rio Grande

Não esqueça que outra pessoa

do Sul (FCDL) e viajar a conven-

tem condições de fazer o seu

ções ao lado de presidentes. “Eu

trabalho, eu sabia que não era

fazia os ofícios e o Julinho Fian-

para sempre”.

Não esqueça que outra
pessoa tem condições
de fazer o seu trabalho

Livro CDL 50 anos

A preocupação em fazer tudo certo o acompanhou nessas mais de quatro décadas. Mesmo
no início, quando os processos judiciais eram
muito mais raros do que são nos dias atuais,
Guizzo tinha um cuidado especial com a assinatura dos lojistas que iam cadastrar um
devedor no SPC. “O dono da loja precisava se
responsabilizar, assinar. Bento tinha poucos
advogados, mas tinha, e se não fosse verdade
que o cara estava devendo, podia dar problema”, explica. O mesmo cuidado em fazer tudo
da melhor forma aparece também quando
a CDL passou a fazer reuniões em bairros. A
preocupação de Guizzo era que o presidente chegasse lá e tivesse pouca gente. Ou ninguém. Por isso, os convites eram feitos em
duas etapas. “Nós passávamos em todas as
lojas associadas do bairro 15 dias antes para
informar. E, um dia antes, íamos de novo para
lembrar, uma por uma. Não importa quem
era o presidente, ele ia na reunião, sempre.
Os presidentes me ouviam e sabiam da importância de participar. Quando chegavam gerentes de magazines de fora, eu também levava o
presidente para conhecer e convidar para se
associar. Nós trabalhávamos muito. A CDL só
chegou aos 50 anos porque muitas pessoas se
dedicaram e entregaram muito tempo a ela”.

Guizzo afirma
que sempre soube
que não era para
sempre. E não foi.
Em 2011, ele saiu
da CDL e voltou a
morar em Pinto
Bandeira. O distrito
já havia se tornado
município, e o homem
que retornou
também estava
bastante diferente.
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Apontado por muitos funcionários, presid
Gonçalves entrevistados para esse livro c
quando olha para trás. Diz que a última pre
do segundo andar do Edifício Zanoni, Hel
envolvendo as mulheres dos lojistas e levando
agradece. Eu era um filho de colono de Pin
que conquistei. A CDL sempre me apoiou e
E agora, o presidente Marcos Carbone me
da história nesse livro. Isso me emociona m
lembrado, porque se você não preservar a
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Livro CDL 50 anos

presidentes, diretores e lojistas de Bento
ivro como um grande professor, ele chora
ma presidente com quem trabalhou nas salas
i, Helenir Bedin, fez um grande trabalho
evando mais presença feminina à entidade. E
e Pinto Bandeira e tenho muito orgulho do
oiou e me deu condições de ter uma família.
e me dá a oportunidade de contar um pouco
ona muito, eu sou grato a ele por ter sido
rvar a sua história, o seu passado morre."
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NOITE DE NATAL

de 1969. O relógio marcava quase 1h da madrugada. Pelas ruas do Centro e da Ci-

dade Alta, circulavam muitas pessoas. Bento Gonçalves fervia. Muitas lojas estavam
abertas, à espera dos clientes.
No ano em que a CDL foi criada, e em muitos outros das décadas de 1960 e 1970,
o comércio ficava aberto até bem depois da meia-noite no Natal. A Missa do Galo
acontecia nas igrejas Santo Antônio e Cristo Rei e, depois de participarem dela, os
pais iam às lojas buscar os brinquedos comprados nos quatro ou cinco meses anteriores e pagos no crediário. “Era uma tradição, nós tínhamos um estoque enorme
de brinquedos guardados com os nomes dos clientes para entregar na noite de Natal. As pessoas compravam e deixavam na loja para pegar depois da missa”, conta
Alcides De Gasperi sobre uma das lojas mais tradicionais da cidade, a Ferragens
Planalto.
O comércio de Bento Gonçalves vivia particularidades como essa quando Hilário
Caetano Pozza assumiu e começou a escrever a sua história na presidência da CDL.
De 1969 até 2019, quando as cinco décadas se completaram, já estiveram na presidência 24 homens e duas mulheres. Cada um deles entregou muito do seu tempo,
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do seu conhecimento e da sua grande vontade de unir e fortalecer o comércio.

Livro CDL 50 anos
Acervo CDL

Hilário Pozza, primeiro presidente da CDL
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O legado da CDL que chega ao presidente atual, o
primeiro dos próximos 50 anos, foi construído sem
grandes rupturas, questionamentos ou mudanças
de rumo. Ouvindo os 16 dos 26 ex-presidentes que
ainda estão vivos, as palavras continuidade, aprendizado, inspiração e exemplo aparecem sempre. E
olhando para as diretorias, os nomes se repetem:
uma evolução natural de vices, secretários ou tesoureiros para presidente em alguma gestão mais
à frente. E assim, num espírito de trabalho conjunto, lojas como a Ferragens Planalto e muitas outras
foram sendo beneficiadas por uma entidade que
chega aos 50 anos acumulando reconhecimento.
A atitude dos fundadores, além de garantir prestígio na cidade, levou o nome do município para o
país. Já no início, a CDL de Bento Gonçalves esteve
presente nas convenções lojistas, uma das maiores oportunidades de aprendizado e troca de experiências sobre o comércio que lojistas e dirigentes têm até hoje. A segunda Convenção Nacional
do Comércio Lojista aconteceu em Fortaleza, de 14
a 19 de setembro de 1970. Garantir a presença da
entidade foi uma das ações do primeiro presidente. Além de resolver questões mais burocráticas,
como a criação do primeiro Conselho Deliberativo
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do SPC, constituído por Valdir Peliccioli, Natalício
Tramontini e Rodolfo Elia Dall’Onder,

Hilário destacou-se
por realizar a primeira
promoção institucional
do comércio de Bento
Gonçalves. As propostas
da CDL foram divulgadas
em uma campanha
no rádio, ampliando
o alcance da nova
entidade para além dos
lojistas e chegando
aos consumidores, que
também fazem parte
dessa história.

Livro CDL 50 anos

No livro A trajetória do comércio de Bento Gonçalves, o primeiro presidente reforça outra realização fundamental para o desenvolvimento do
setor na cidade: a articulação para a criação do
Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas). “A
criação do Sindilojas no município, com o apoio
da CDL, representou um avanço para Bento Gonçalves, porque antes os processos trabalhistas
tinham que ser resolvidos em Porto Alegre”. Hilário Pozza esteve à frente da entidade até 17
de julho de 1970, quando foi eleita a segunda
diretoria.
Nestor Ângelo Arioli havia sido gerente da
agência do Banco do Brasil antes de se envolver
com o comércio. É do mandato dele a primeira
participação da CDL na Festa Nacional do Vinho
(Fenavinho), na época na segunda edição. A primeira havia ocorrido em 1967, quando a entidade ainda não existia. A proximidade com a
comunidade está presente em cada decisão tomada nesses 50 anos. E não é diferente no ano
do cinquentenário. A 16ª edição da Fenavinho
aconteceu em 2019 junto com a 29ª edição da
ExpoBento. E a CDL esteve lá. Arioli comandou
a entidade até o dia 20 de agosto de 1971. No
início, os mandatos eram de um ano. Mudanças
no estatuto ampliariam essa duração no futuro.
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Enquanto a trajetória da CDL era desenha-

cio, havia muitos produtos destinados a

da, o comércio se fortalecia. A Ferragens

agricultores,

Planalto não era um sucesso apenas na

tas. Conforme a cidade foi evoluindo, a

noite de Natal. Uma das lojas mais emble-

Ferragens Planalto foi acompanhando. A

máticas da história de 128 anos de Bento

filial aberta alguns anos depois na esqui-

Gonçalves, foi fundada no dia 12 de abril

na da Marechal Floriano com a Saldanha

de 1948. Antes, o endereço da Rua Dr. Ca-

Marinho ocupou um prédio que havia se-

sagrande, 466 tinha um hotel com salão

diado um cinema e já passou a oferecer

de baile. Alcides De Gasperi, da segunda

também artigos de bazar, outro setor que

geração da família e ex-presidente da CDL,

contribuiu para a Ferragens Planalto ter o

conta que o negócio começou com o seu

título de uma das lojas mais lembradas e

pai, Adolfo Luiz, e os irmãos: “Não se sabe

queridas da cidade. “O prédio tinha três

por que eles fecharam o hotel e abriram a

andares. O de baixo era para o bazar, o

ferragem. E nem por que, um tempo de-

segundo era a entrada e tinha a ferragem.

pois, eles colocaram uma bomba de gaso-

E também havia um mezanino. Era um

lina na frente da loja. O abastecimento era

prédio bem antigo, com muita madeira”,

todo manual, o combustível chegava em

lembra Alcides. O sucesso foi tanto, que

tonéis de 200 litros, eles tinham que pe-

a família comprou um terreno na Rua

gar e colocar no tanque para depois bom-

Cândido Costa e construiu um prédio de

bear. Você imagina a trabalheira? Ainda

apartamentos com a loja no térreo: “Eram

bem que a cidade tinha poucos carros”.

outros tempos mesmo, você imagina que

especialmente

ferramen-

os apartamentos foram feitos sem gara-
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O negócio de ferragem deu certo. No iní-

gem!”.

Ainda bem que a cidade
tinha poucos carros

Livro CDL 50 anos
Memórias de Bento Gonçalves / CINEX

I n t e r i o r d a l o j a Fe r r a g e n s P l a n a l t o n a d é c a d a d e 1 9 6 0
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A loja nova ganhou importância, e a

Mais ou menos na época em que a CDL

matriz foi transferida da Dr. Casagran-

nasceu, a Ferragens Planalto esteve entre

de para a Cândido Costa. Alcides traba-

as maiores vendedoras de produtos Es-

lhou na Ferragens Planalto por 35 anos

trela do interior do Estado.
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e conta sobre a mudança: “Houve uma
grande modernização quando nos mu-

A evolução do negócio levou à mudança

damos para o prédio próprio. O foco era

de Ltda para S.A. no dia 20 de março de

muito grande em bazar e presentes de

1972, época em que Júlio Antônio Fianco

casamento. A parte de ferragens ficava

era o presidente da CDL. É da terceira ges-

mais na loja da Cidade Alta, ali embaixo

tão o primeiro registro de uma ação que

tínhamos algumas coisas”. Em relação às

também, até hoje, faz parte das principais

festas de casamento, ele lembra que as

missões da CDL: treinamento. Na época,

cobertas de mesa chegavam embaladas

foram adquiridos 200 exemplares do livro

em caixas de madeira com palha e de

Manual dos Balconistas para aperfeiçoar o

caminhão, tamanha a quantidade que

atendimento oferecido pelos comercian-

era comprada. “Todo mundo que casa-

tes. O trabalho que começou com Fianco

va ganhava uma coberta de mesa e um

resultou em um setor específico dentro

faqueiro. O que vendemos de faqueiro!”,

da entidade no final da década de 1990

completa. Os brinquedos também eram

e está entre os serviços mais elogiados

sucesso, não apenas na noite de Natal.

atualmente pelos associados.

To d o m u n d o q u e c a s a v a
ganhava uma coberta de
mesa e um faqueiro

Livro CDL 50 anos

Foi entre 1971 e 1972 também que começou a ornamentação das vitrines das lojas para o Natal, outra ação
que nunca mais saiu do calendário de ações da CDL, assim como a participação ativa na vida da comunidade.
No dia 18 de fevereiro de 1972, o terceiro presidente da
CDL fez parte de uma reunião que debateu o projeto
de criação da Fundação Educacional da Região dos Vinhedos (Fervi), apresentado pelo professor Loreno José
Dal Sasso. A faculdade chegaria, com o apoio da CDL, e
impulsionaria o comércio. Ter um curso superior mantém os estudantes na cidade. Quando é preciso viajar a
um município maior para estudar, naturalmente acaba
se comprando por lá. Tanto a Fervi quanto, posteriormente, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) tiveram a
CDL entre as entidades que incentivaram e facilitaram
a sua instalação, o que contribuiu para o desenvolvimento do comércio de Bento Gonçalves.
Paralelamente, a entidade também crescia, tanto em
representatividade quanto em número de associados.
Essa evolução permitiu começar já no terceiro mandato a campanha para a compra das duas primeiras salas da sede própria, no Edifício Zanoni, onde a entidade está até hoje. Cerca de 20 sócios contribuíram, e a
Aliança Incorporação e Construção fez preço de custo.
Campanhas de conscientização com os comerciantes
para aumentar a oferta de produtos também fez parte
do trabalho de Fianco. O mandato dele encerrou-se no
dia 15 de setembro de 1972.
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Como S.A., a partir de 1972, a Fer-

orelha no ar se a criança não estava

ragens Planalto seguiu evoluindo.

estudando ou se comportando. Es-

Passou a trabalhar também como

sas campanhas eram um sucesso,

distribuidora de produtos para a

as crianças ficavam esperando para

indústria e a ter vendedores exter-

ouvir o nome delas”. Mas o mundo

nos. Sempre acompanhando as no-

está sempre mudando, começando

vidades, foi para a televisão assim

e encerrando ciclos. O da Ferragens

que ela surgiu em Caxias do Sul. Al-

Planalto terminou comercialmente

cides lembra da expectativa para o

- a empresa existe, mas as lojas não

primeiro comercial da empresa na

mais - no dia 31 de julho de 2009,

TV. Mas o que o empolga mesmo é

após 61 anos. A geração seguinte

contar as campanhas de Natal vei-

foi por outro caminho, e a loja fe-

culadas no rádio: “As crianças man-

chou. “Meu pai e os irmãos eram de

davam as cartinhas pra loja dizendo

Santo Antão, imagina quanto longe

o que queriam ganhar. E os pais es-

era há 60 anos. Eles saíram de lá,

creviam se elas tinham se compor-

que era colônia, vieram para a ci-

tado ou não. Essas cartas eram lidas

dade, colocaram o hotel e depois

no rádio, dizendo o nome e com o

a ferragem. Foi essa geração que

Papai Noel dando um puxão de

construiu Bento Gonçalves”.

Eles saíram de lá, que era colônia,
vieram para a cidade, colocaram o
h o t e l e d e p o i s a f e r r a g e m . Fo i e s s a
geração que construiu Bento Gonçalves

Livro CDL 50 anos

Entre as pessoas que
formam essa geração,
havia um homem que
foi citado inúmeras
vezes nas entrevistas
deste livro. Um
comerciante nato, um
líder, um professor.
Quando ouve o que o
pai significou para
tantos lojistas e para
a história do comércio
da cidade, Viviane
Gehlen embarga a voz
e fica em silêncio.

Morando no Rio de Janeiro, ela diz
por telefone que “voltou” para a
loja do pai durante a conversa. E
embarga a voz novamente quando responde o que aprendeu com
Julio Gehlen: “Com o meu pai, eu
aprendi o respeito, a honestidade, o trato com as pessoas. Eu não
consigo ser desonesta nem com
um centavo. Ele me deu a base que
eu levo para a minha vida”.
Não foram só os filhos, Viviane, Iegle e Julio, e a esposa, Belilde Zanatta Gehlen, que receberam lições
dele. O proprietário da Gehlen Joias
ensinava o tempo todo. Por isso
tantas pessoas o citam como inspiração e referência. Julio Gehlen
aprendeu o ofício de ourives em
Erechim, na década de 1940. Em
Bento Gonçalves, foi trabalhar na
loja da família Basso. Um tempo
depois, comprou uma parte em
sociedade com o irmão Romualdo.
“Me contaram, eu não era nascida,
que meu pai e meu tio ficaram com
uma lojinha na quadra da igreja
Santo Antônio”, diz Viviane.
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NO INÍCIO DA
DÉCADA DE 1950,
Julio e os sócios abriram a Gehlen Joias, uma loja que recebe tantos elogios

quanto o seu proprietário. Linda, clássica, de bom gosto, requintada. Os adjetivos se somam a cada conversa com quem a frequentou. A Gehlen Joias ficava
na Marechal Deodoro, 118, em frente ao Clube Aliança. Foi ali que fez história.
Viviane explica que o pai era joalheiro, a definição de quem desenha joias; e
também ourives, o profissional que faz joias. “Ele fazia as duas coisas. Você
podia pedir algo para ele criar e fazer ou chegar já com o desenho para ele produzir”. Tudo que sabia, ensinava. A filha lembra que ele dizia que o saber, você
pode dar o quanto quiser e nunca vai lhe faltar, porque você vai continuar com
ele. Essa crença está espalhada entre as paredes de diversas lojas de Bento
Gonçalves, que nasceram e cresceram a partir de ensinamentos dele. E, como
foi dito no início deste livro, também nas reuniões que deram início à CDL, em
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meio à fumaça do seu cigarro no restaurante do Clube Aliança.

Livro CDL 50 anos

Julio Gehlen trabalhou até que conseguiu.
Além das joias, a loja tinha uma parte de bazar. Cristais importados e porcelanas compradas na Gehlen decoraram as casas de
uma quantidade enorme de moradores de
Bento Gonçalves. “Não tinha casamento que
não saísse metade dos presentes da loja do
meu pai. Tínhamos também bijouterias, relógios, presentes para o Dia dos Namorados,

Não tinha
casamento que
não saísse metade
dos presentes da
loja do meu pai

para a Páscoa. Meu pai gravava cartões de
prata sem máquina, com buril (ferramenta de
aço com ponta cortante em V, usada na gravação em metal ou madeira para fazer traços
finos). Quando alguém importante ia a Bento, as empresas davam o cartão”, relata Viviane. Ela ficava horas sentada ao lado do pai
olhando como ele trabalhava com as joias.
A família morava no andar de cima e havia
uma escada interna. “A loja tinha duas vitrines e uma porta pequena. Na vitrine maior,
ficavam as louças, pratarias, coisas de casa.
Na menor, estavam as joias e os relógios…
(pausa) você está me fazendo voltar para lá”,
diz, com a voz embargada.
Viviane e os irmãos trabalharam na loja, mas
ela diz que Julio sempre os deixou livres para
seguirem a carreira que quisessem. E eles
seguiram, por isso a loja foi vendida um pouco antes da morte do pai. Julio a manteve até
que a saúde lhe permitiu trabalhar.
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Nascido em 1909, na Garibaldina, inte
com problemas pulmonares decorrente
doença causada pela sílica usada no polid
em usar máscara ou cápsulas. À pergun
Viviane responde: Você adivinha por que
Mas quando eu me formei, eu não tin
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Livro CDL 50 anos

interior de Garibaldi, morreu em 1975
rentes do tabagismo e da silicose, uma
polidor de joias. Na época, nem se falava
ergunta você é pneumologista, certo? ",
que eu escolhi essa especialidade, não é?
o tinha mais o que fazer pelo meu pai."
"
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QUANDO TINHA
POUCO MAIS DE
20 ANOS DE IDADE,

Valdir Peliccioli queria ser corredor de bicicleta. Ele não tinha dinheiro para comprá-la,

então treinava com uma emprestada. Todos os dias, ia trabalhar pedalando. Saía do
bairro São Francisco, onde morava, e andava até o 6º Batalhão de Comunicações, em
um dos extremos de Bento Gonçalves. Obstinado em vencer as provas das quais participava, nos treinos, trocava a engrenagem de 20 dentes que era mais usada por uma
de 16. “A bicicleta ficava mais pesada com essa troca, então eu treinava com 16 e corria
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com 20. E ganhava todas as corridas”.

Livro CDL 50 anos

Obstinação e organização são as características que nortearam o mandato do quarto presidente da CDL, o mais antigo que está vivo. Valdir Peliccioli é mais um homem que entregou o seu tempo, a sua inteligência e
um bom pouco da sua vida para a entidade que congrega o comércio. Ele
começou a trabalhar “quando era um piá”, ajudando na limpeza na Gráfica Bento Gonçalves. Mas ficou nessa tarefa por pouco tempo. “Eu sempre
fui muito chato com organização, então além de limpar, eu guardava as
coisas, colocava bilhetes… Um dia, me deram uns papéis para organizar e
eu fiz tão bem, que eu nunca mais voltei a limpar, me deixaram ali organizando os papéis”, conta. Dedicado aos estudos, Peliccioli ia muito bem
em português e, também em pouco tempo, passou a revisar textos dos
impressos. Mais algumas semanas e ele já estava dentro da loja, trabalhando no comércio.
Tudo melhorou muito rápido para Peliccioli lá dentro da Gráfica. Um dos
estabelecimentos mais tradicionais da cidade, o lugar onde ele começou
a trabalhar teve três principais etapas. Marcia Lorenzini, neta de um dos
fundadores, ainda guarda em casa o contrato social. No livrinho de folhas
amareladas, está escrito que no dia 25 de janeiro de 1954, os sócios e
irmãos Valerio e João Lorenzini registraram na Junta Comercial do município a Gráfica Bento Gonçalves. Mas precisamos voltar um pouco no
tempo para contar essa história. Não se sabe por quantos anos antes, os
irmãos trabalharam com tipografia junto com os padres, ao lado da igreja
Santo Antônio. No entanto, aquele ciclo precisou ser encerrado, e eles
não tinham dinheiro suficiente para comprar máquinas e colocar o próprio negócio. Como mencionou Alcides De Gasperi, foi a geração dessa
época que construiu Bento Gonçalves. E era uma turma de pessoas que
se ajudava. Por isso, não foi difícil resolver o problema financeiro. “O meu
pai (Miguel Archangelo Lorenzini) sempre contava que o meu avô (Valerio) e
o meu tio procuraram os amigos e foram juntando dinheiro. A Gráfica foi
fundada como Ltda, mas as pessoas diziam que deveria ter sido S.A. de
tanta gente que ajudou com um pouco. Dessa forma, eles conseguiram
comprar as máquinas e começaram o negócio”, relata Marcia.
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A Gráfica Bento Gonçalves já iniciou

tipográficos em chumbo inventada na

no endereço que a tornou tradicional:

Alemanha em 1884) logo que a notí-

Cândido Costa, 88, onde hoje existe

cia chegava. A morte era noticiada no

o prédio do Sesc. Nos fundos, foram

rádio também, mas as pessoas se in-

instaladas as máquinas. Na frente, era

formavam muito por esses cartazes

feito o atendimento para quem preci-

feitos em papel grosso e resistente à

sava de impressos de diversos tipos.

chuva. Os irmãos imprimiam e paga-

Além das encomendas, os irmãos Lo-

vam uns trocados para crianças es-

renzini também imprimiam um jornal

palharem pelos postes da cidade. Ti-

chamado Il Corriere D’Itália, todo edi-

nha o nome de quem havia morrido

tado em italiano. Marcia acrescenta

e de quem estava convidando para o

que seu avô e seu tio foram os pionei-

enterro”. Marcia ressalta que, em al-

ros em Bento Gonçalves na impressão

guns casos, a família estranhava que

de talonários, notas fiscais, programas

havia poucos cartazes pendurados.

entregues nas festas do interior e mui-

No entanto, isso não significava que

tos outros itens.

a Gráfica havia feito menos do que
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o combinado. “Algumas das crianças
Um desses outros eram os cartazes

não colavam, jogavam fora. Pessoas

afixados nos postes informando quem

da Gráfica iam procurar e sempre en-

havia falecido e convidando para o en-

contravam jogados em algum bueiro.

terro. “Eles eram impressos na linoti-

Imagina que já existia isso naquela

po (uma máquina que funde caracteres

época!”, diverte-se ela.

Livro CDL 50 anos
Acervo Márcia Lorenzini

Va l é r i o L o r e n z i n i ( d e b r a n c o ) n a G r á f i c a B e n t o G o n ç a l v e s
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Se a linotipo estivesse quente, a impressão dos
cartazes acontecia muito rápido. A agilidade
sempre fez parte da equipe. Para evitar atrasos no início do dia, o avô de Marcia acordava
muito cedo e ia para a Gráfica ligar a máquina. Ela demorava em torno de uma hora para
esquentar, e o linotipista chegava às 7h. Nesse horário, os sócios já haviam deixado tudo
pronto para que o trabalho nunca atrasasse.
Nessa época, Peliccioli ainda não estava na Gráfica. Ele fez parte da etapa em que o negócio
já incluía um comércio. Marcia relata que em
determinado momento, alguém se deu conta
que o prédio tinha espaço para uma loja e que
alguns itens poderiam ser impressos sem dados específicos de empresas. E então a Gráfica
passou a ter, na frente, uma loja que vendia
talões de pedido, recibos simples, folhas pautadas, fichas para registros de empregados e
outros itens. Dali para começar a comprar e
revender livros específicos para escritório foi
um movimento natural, assim como aconteceu com o material escolar. “De repente, a loja
ficou muito sortida. No Natal, tinha bolas, fitas
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e outros artigos de decoração. Na linha de papelaria, a gente tinha praticamente tudo”.

De repente, a
loja ficou muito
sortida. No Natal,
tinha bolas, fitas
e outros artigos
de decoração. Na
linha de papelaria,
a gente tinha
praticamente tudo
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A terceira fase aconteceu quando as má-

riamente. Estava lá também no último

quinas que estavam nos fundos foram

dia, quando a história se encerrou. Foi

levadas para outro prédio e foi aberta

feita uma liquidação de tudo, inclusive

uma seção de brinquedos. Uma rampa

dos móveis, e, no dia 28 de fevereiro de

dava acesso a esse setor e, assim como

1992, a Gráfica Bento Gonçalves fechou.

a Ferragens Planalto, a Gráfica Bento
Gonçalves se tornou uma das principais

Uma parte desses 38 anos foi escrita

lojas de brinquedos da cidade. As duas

também por Peliccioli, que chegou a ser

ficavam na mesma quadra da Cândido

gerente da loja. Nessa época, as pedala-

Costa, a Ferragens Planalto no número

das já haviam ficado para trás. “Eu virei

51, e a Gráfica, no 88. Conforme essas

gente, casei, precisava trabalhar duro.

mudanças ocorriam, as gerações tam-

Não dava mais para sonhar em ser cor-

bém iam se sucedendo. O pai de Marcia

redor de bicicleta”. Mas a organização e

e ela tiveram participações significativas

as ideias como a de trocar a engrenagem

no desenvolvimento do negócio. Ela en-

seguiram com ele. Em toda a sua carrei-

trou com pouco mais de 20 anos para

ra, que incluiu as lojas Koff e Colombo e

ajudar na revisão dos impressos. Passou

negócios próprios, sempre houve mui-

também a atender noivos e todas as pes-

ta disciplina. A obstinação é tão grande,

soas que precisavam de produtos per-

que como presidente da CDL, além dos

sonalizados. Hoje, olha para trás e fala

trabalhos oficiais da entidade, ele tenta-

com saudades dessa época. “Eu adorava

va melhorar as lojas dos associados. “Eu

trabalhar na Gráfica. Éramos uma gran-

entrava nas lojas e conversava com os lo-

de família que está unida até hoje. Temos

jistas, porque eu ia para as convenções

um grupo que se comunica com frequên-

e via o que estava sendo feito. Então eu

cia para lembrar das histórias vividas na

falava, vamos mudar aqui, vamos mudar

loja”. Por mais de uma década, Marcia

ali, olha o que as pessoas estão fazendo”,

passava pela porta larga da Gráfica dia-

conta.
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O quarto presidente da CDL nunca teve dúvidas

então diz que se trabalhava muito, mas que o

de que era possível aplicar em Bento Gonçal-

comércio está no seu sangue. Em seguida, cita

ves o que ele via em outros lugares. Quando

dois grandes professores: “Eu aprendi a ser

assinou um artigo na imprensa dizendo que o

vendedor pela astúcia do Adelino Colombo, ele

comércio local era viável, a declaração repercu-

sempre teve muita visão. E lembro muito dos

tiu muito. “As pessoas falavam mal das nossas

ensinamentos do Willy Koff. Eu era o caixa e era

lojas, mas tínhamos como melhorar. E eu me

ele que marcava os preços. Um dia, ele come-

tornei um pouco chato em uma altura, porque

çou a passar algumas marcações pra mim, mas

se eu entrasse na tua loja e visse, por exem-

eu só copiava etiquetas, não entendia como os

plo, duas cadeiras atrapalhando a movimenta-

preços eram definidos. Até que ele comprou

ção dos clientes, eu já falava: quem sabe você

- vamos simular os números - 50 casacos xa-

muda aqui, faz isso… eu sugeria, queria ajudar”.

drezes. Eu estava junto na hora de marcar. Na
época, aqueles casacos eram uma coisa fantás-

Paralelamente a essa dedicação a cada lojista,

tica. Dos 50, vamos dizer que 20 unidades eram

Peliccioli tocava os assuntos da entidade, espe-

de um tom de bordô, e o restante era azul. Ele

cialmente a consolidação do SPC. No mandato

marcou diferente. Os azuis, chutando mais

dele, a Fervi já estava instalada, e a CDL não

ou menos no dinheiro de hoje, custariam 200

esperou para usar o conhecimento acadêmico.

reais. E os bordôs, 500 reais, mais que o dobro.

Alunos do curso de Economia fizeram uma pes-

Eu não entendi e perguntei por que a diferença.

quisa com lojistas e consumidores traçando o

Ele pendurou os dois e me perguntou qual eu

perfil do comércio e colaborando para apontar

compraria. Eu respondi que seria o bordô. E en-

novas ações. Pesquisas de mercado e cursos

tão ele disse que todas as pessoas pensariam

profissionalizantes foram uma constante no

assim, por isso ele era mais caro. Ele me falou:

seu mandato.

‘anota aí e você vai ver, de cada dez bordôs, vai
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ser vendido um azul, porque é o bordô que está
Agora, no ano do cinquentenário, ele fica alguns

na moda e é mais bonito’. Não deu outra, nós

segundos em silêncio quando questionado so-

vendemos todos os 20 bordôs primeiro. Ele me

bre o que sente ao relembrar essa história. E

ensinou muito”.

Livro CDL 50 anos
Fotos acervo CDL BG

Participantes do curso de crediaristas, em 1973

Participantes do curso de empacotadores, em 1978
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Peliccioli contou essa história sentado

to de conviver com as pessoas que fi-

à mesa da sala de reuniões da CDL. Fez

zeram parte dessa história, não perco

questão de viajar de Veranópolis, onde

os jantares que o presidente Marcos

mora, a Bento Gonçalves para dar a

Carbone organiza, porque ele reúne

entrevista. Trouxe com ele fotografias

os ex-presidentes, faz homenagens e

e um exemplar do jornal em que foi pu-

recordamos momentos especiais. Essa

blicado o artigo sobre a viabilidade do

importância que ele da a nós resulta

comércio. As lembranças do tempo em

em encontros muito agradáveis”. É cla-

que presidiu uma das entidades mais

ro que nem todas as recordações são

importantes da 18ª maior cidade do

boas. Os momentos ruins fazem par-

Rio Grande do Sul estão nos registros

te da vida de todo mundo. E são eles

impressos, na memória e no coração.

que levam Peliccioli a ficar em silêncio

Por isso, estar na CDL lhe faz bem. “Eu

novamente quando provocado a fazer

fico muito feliz de estar aqui, eu gos-

um balanço da sua vida no comércio.
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Eu fico muito feliz de estar
aqui, eu gosto de conviver com
as pessoas que fizeram parte
dessa história

Livro CDL 50 anos

Após fitar o vazio por alguns
segundos, ele diz: “Olha…
(pausa) falar disso é duro. Nós
conversamos aqui sobre tantas
coisas do passado, algumas
boas, outras ruins. Felizmente,
eu sou um vencedor, mas muitos
outros não conseguiram ser.
Foram anos difíceis, era tudo
na ponta do lápis e todas as
pessoas tinham que trabalhar
muito para construir algo”.

Peliccioli construiu muito. Foi
funcionário, teve os seus próprios negócios, treinou pessoas, as incentivou a abrirem as
suas empresas e as viu prosperarem. O orgulho que sente delas não é diferente do que tem
de ter sido presidente da CDL.
Faz parte dos diversos sentimentos que vêm à tona quando ele entra na sala de reuniões onde há uma galeria com
os nomes e as fotografias dos
26 ex-presidentes. Em diversos momentos da conversa, o
olhar dele desvia para aqueles
quadros. Isso acontece quando fala de alguém que está lá
e também quando busca uma
resposta em meio ao silêncio.
Ao final da entrevista, levanta-se, faz a volta na mesa e vai até
perto da parede. Com o celular,
fotografa o seu quadro.

73

Durante os 41 minutos em que respon
e anos da sua vida, ele falou duas vez
sido presidente da Câmara de Dirigente
entanto, há uma infinidade de maneiras d
vezes, não é com a frase mais objetiva
significado de algo. Olhando para si pró
ter encerrado o seu mandato, ele resume
CDL tem na sua vida: Eu fui corta
"
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Livro CDL 50 anos

espondeu perguntas e relembrou anos
s vezes que tinha muito orgulho de ter
gentes Lojistas de Bento Gonçalves. No
ras de se dizer a mesma coisa. E, muitas
etiva e clara que se passa o verdadeiro
si próprio na galeria, 45 anos depois de
esume em uma frase a importância que a
cortar o cabelo para fazer essa foto."
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MARIA VALENTINI
saiu do interior de Farroupilha e mudou-se para Bento Gonçalves por intuição.
Quando chegou na cidade pela primeira vez, já tinha uma casa alugada para
morar e colocar a sua loja. Antes, nunca havia pisado ali. Também não sabia que
trabalho era feito na CDL e como era o comércio no município vizinho naquela época. O mundo dela incluía Farroupilha, a cidade onde nasceu e cresceu, e
Caxias do Sul, para onde havia viajado algumas vezes. Maria não tinha conhecimento que a CDL de Bento Gonçalves estava, em 1973, chegando no seu quinto
presidente.
Ilvo De Gasperi assumiu por um ano, sucedendo Valdir Peliccioli, e foi o responsável pela primeira ornamentação da cidade para o Natal com o uso de painéis
e iluminação. Anos depois, Maria sentiria a importância dessa data na sua loja.
E, até hoje, décadas depois do mandato de Ilvo, possibilitar que os moradores
vivam o clima dos festejos natalinos por meio da decoração faz parte das ações
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permanentes da CDL.

Livro CDL 50 anos

O mandato de Ilvo, que se estendeu até 1974, teve
alguns marcos. Foi nessa gestão que o então prefeito Darcy Pozza assinou o decreto 514, de 17 de
junho de 1974, declarando de utilidade pública o
SPC e a CDL. Oito dias depois, em 25 de junho de
1974, mais um documento importante foi assinado. Nesse dia, a CDL recebeu a Carta de Habilitação
que autorizava a ocupação da sala 215 do Condomínio Edifício Zanoni, com área de 20,33 metros
quadrados, um décimo do tamanho atual da sede.
Neste ano, segundo o livro A trajetória do comércio
de Bento Gonçalves, também foi apresentado um
projeto solicitando autorização para a abertura nas
tardes de sábado de entidades, estabelecimentos
de gêneros alimentícios em geral e serviços declarados de absoluta necessidade pública. Para os
comerciantes que vendiam tecidos, armarinhos e
calçados, além das casas de eletrodomésticos, alfaiatarias e ferragens, a abertura continuou sendo
permitida apenas em dezembro, por conta do Natal.
A cada gestão, a CDL da cidade que acolheria Maria
ia sendo fortificada, e isso faria diferença na vida
dela por décadas. Lívio D’Arrigo foi o sucessor de
Ilvo e seguiu escrevendo a história da entidade.
Mais uma vez, ela teve forte participação na Fenavinho, que chegava a sua terceira edição. Com o
SPC crescendo, a sexta diretoria criou uma Central
de Cobrança para tentar quitar valores devidos antes de a negativa ser colocada no cadastro do SPC.

A ocupação e o pagamento
das duas primeiras salas
da sede própria também
estão entre as principais
realizações de D’Arrigo.
Segundo afirma no livro
dos 25 anos da CDL, isso
foi possível porque houve
apoio dos ex-presidentes
Julio Fianco e Ilvo De
Gasperi, além de um
“peitaço” de um grupo de
associados. Eles assumiram
as prestações dos imóveis,
garantindo que a compra
pudesse acontecer.
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Assim, chegamos a 1975, ano em que a presi-

gens a trabalho, era comum Luiz passar por

dência é entregue para Plínio Mejolaro e Bento

São Paulo, e então ela pediu a ele que trouxes-

Gonçalves recebe uma mulher que faria dife-

se roupas de lá para os filhos, porque o preço

rença na história do comércio. Maria Valenti-

com certeza seria menor. Ele fez isso. Escolhia

ni nasceu em 1954 na Linha Julieta, interior de

pelo próprio gosto, tamanho aproximado. Al-

Farroupilha. A mais velha de sete irmãos, des-

gumas não serviam. E então, depois de ir para

de muito pequena ajudou em casa. A família

a escola, cuidar da casa e dos irmãos, Maria

era pobre. O pai, Luiz Valentini, era caminho-

passou a receber pessoas na propriedade da

neiro. A mãe, Odila Dossin Valentini, trabalhava

família para vender as roupas que o pai trazia:

no parreiral da família. “Eu cuidava dos meus

“Eu estudava de manhã, cuidava da casa de

irmãos e da casa. A cada dois anos, nascia mais

tarde e atendia de noite. A lojinha da roça só

um irmão. Com cinco anos de idade, comecei

abria à noite e aos finais de semana. E assim

a lavar louça”, conta. Quando estava com 13

começou a minha vida no comércio. Eu tinha

anos, Maria já era vaidosa e gostava de moda.

13 anos”. A responsabilidade era toda dela. O

A visão de fazer diferente, buscar novidades e

pai chegava com as roupas, ela olhava o pre-

trabalhar duro, que por anos a fizeram uma

ço que ele tinha pago e calculava “de cabeça” o

das lojistas mais bem sucedidas de Bento Gon-

percentual que seria aplicado. O movimento só

çalves, vem desde a infância na “roça”, como

crescia e, a cada semana, chegavam roupas no-

ela chama o lugar onde nasceu. “Eu estava com

vas de São Paulo. Odila passou a guardar parte

13 anos e eu queria um casaco de lã tweed. Mi-

do dinheiro da venda da uva e, escondida do

nha mãe disse que iríamos a Caxias para com-

marido, foi comprando terrenos na beira da

prar quando meu pai chegasse de viagem. E

RSC-453. Quatro anos depois, começou a cons-

nós fomos. Mas o casaco era muito caro, eles

trução da loja, que está lá até hoje: “Montamos

não tinham como pagar, e então nós voltamos

as Lojas Valentini, na beira da estrada, em Far-

sem comprar”, lembra.

roupilha, e ela ficava aberta das 8h às 21h. Era
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um sucesso. Mas 10 dias depois a inauguração,
Nesse momento, Odila teve uma ideia que mu-

fomos assaltados. Estacionaram um caminhão

daria a vida da família para sempre. Nas via-

na frente à noite e levaram quase tudo”.

Livro CDL 50 anos

A família se recuperou e seguiu em
frente. E Maria, que começou a atender clientes com 13 anos, já havia en-

Eu nunca
tinha vindo
pra cá, eu não
conhecia nada,
mas eu tinha
uma intuição
muito forte que
essa cidade ia
dar certo

contrado a sua vocação. Em 1975, ela
casou-se com João e precisava começar a sua vida longe da roça. “Eu disse
pra ele ir a Bento Gonçalves procurar
um lugar para nós. Eu nunca tinha vindo pra cá, eu não conhecia nada, mas
eu tinha uma intuição muito forte que
essa cidade ia dar certo”, lembra. João
viajou a Bento Gonçalves e, na esquina
das ruas Treze de Maio e Salgado Filho,
havia uma casa recém construída. Ela
estava pronta para receber um negócio embaixo e uma moradia no andar
superior e havia sido feita para um empresário de malhas de Farroupilha, que
pretendia alugar. Mas o negócio não
deu certo, e o espaço estava vago. “A
casinha estava pronta pra mim. Então
em poucos dias o João acertou tudo
para alugarmos e eu viajei de carona
com o meu pai para São Paulo para
fazer as primeiras compras da minha
loja. Eu comprei com a inscrição e o
CNPJ dele, das Lojas Valentini, eu não
tinha nada ainda”.
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Lembrando dessa viagem, Maria de repente embarga a voz e silencia. Baixa a cabeça. Não consegue mais falar. Chora quando reproduz um diálogo que teve com o
pai quando o caminhão deixava para trás algum dos 1.031 quilômetros que separam Bento Gonçalves da capital paulista. “Eu perguntei para o meu pai: ‘pai, se não
der certo a minha lojinha, o senhor compra o meu estoque?’. Ele respondeu: ‘sim, eu
compro. Vai em frente e não te preocupa, se não der certo, eu compro tudo’. O meu
pai… (choro)”. O incentivo e a garantia de Luiz Valentini de que estaria ali para ajudar
foram decisivos para que Maria, então com 21 anos, começasse o seu negócio. No
dia 13 de dezembro de 1975, abriu em Bento Gonçalves, “na casa do Seu Zan”, a Loja
Thiany. Era uma portinha embaixo, com apenas uma pessoa trabalhando, Maria, e a
residência de um jovem casal que começava a vida no andar de cima.
O nome da loja é uma homenagem de Maria a João, que adorava o Circo Thiany.
Juntos, eles começaram do zero, em uma cidade nova, e a loja foi vendo o número de clientes crescer. Quando eles estavam se estabilizando, dois anos depois da
inauguração da loja, João sofreu um grave acidente de carro. “Eu perdi meu marido,
ele faleceu. A dor e o sofrimento eram tão grandes, que eu me atirei no trabalho.
Eu trabalhava de noite, sábado, domingo, sempre, porque eu não queria pensar.
Dormia, tomava banho e trabalhava. E assim a Thiany explodiu”. O trabalho duro
e o fato de não haver muitas lojas na cidade na época são apontados por Maria
como alguns dos motivos. Ela ressalta que eram tempos mais fáceis, a concorrência
era menor e as pessoas tinham dinheiro. E reforça: a intuição sempre a acompanhou. Foi ela também a responsável pela contratação da primeira funcionária, ainda quando João estava vivo. “O movimento cresceu rápido e, quando eu fechava a
loja, tinha muita mercadoria nos balcões. Eu ficava até tarde para arrumar, percebi
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que precisava de alguém”, lembra.

Livro CDL 50 anos
Acervo particular de Maria Valentini

M a r i a Va l e n t i n i n a s u a p r i m e i r a l o j a
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Maria da Silveira Valle morava na

clientes. Nesse meio tempo, foram

Rua Salgado Filho e passava com

contratadas mais pessoas e ela ti-

frequência em frente à Thiany. Um

nha a responsabilidade de cuidar

dia, viu um casaco de pele. Seguiu

da equipe. A proprietária viajava

caminho pensando que pararia na

para fazer compras e deixava a loja

volta. Parou. “O casaco tinha capuz,

na mão da sua xará com a mesma

era bem quente, como eu sempre

confiança que tinha quando era

sonhava em ter. Eu entrei na loja,

João quem ficava. “Tenho uma gra-

provei e começamos a conversar.

tidão enorme pela Maria. Sempre

A Maria me disse que estava muito

que ela viajava, trazia um presente

atarefada e eu dobrei umas roupas

pra mim, cortina, colcha, vestido.

que estavam sobre o balcão. Foi

Eu era muito apegada ao meu tra-

assim, fui contratada. O meu ma-

balho, gostava muito da loja”, con-

rido viajava e, quando ele estava

ta. A proprietária fez questão que a

em Bento, eu tinha que trabalhar

primeira funcionária estivesse jun-

escondida, ele não me deixava. Eu

to na entrevista, e a amizade das

dizia que só ia ajudar uma pessoa,

duas é forte até hoje. No meio da

mas não era nada disso, eu já esta-

conversa, o questionamento: “e o

va registrada desde o início, a Maria

casaco do primeiro dia? Você com-

sempre fez tudo certo e eu escondi

prou?”. A resposta: “comprei e es-

a minha carteira de trabalho”. A pri-

condi no guarda-roupas da casa da

meira funcionária ficou na Thiany

minha mãe até criar coragem para

de 1976 a 1981, quando teve uma

contar para o meu marido. Era ele

gravidez de risco, e, na entrevista,

quem mandava, naquela época a

lembra fácil de muitos nomes de

gente não fazia o que queria”.

Livro CDL 50 anos

Maria falou que a Thiany
explodiu. E foi isso mesmo.
Cinco anos depois de abrir
a loja, ela decidiu que
construiria o prédio próprio.
Procurou os melhores
profissionais, se aconselhou
e, em 1985, mudou-se para o
outro lado da Rua Treze de
Maio. Hoje, tanto a casinha
onde tudo começou quanto o
segundo prédio estão lá, um
ao lado do outro.

‘“Teve missa, prefeito, coquetel, foi uma festa linda”, lembra. Os pais, Luiz e Odila, estavam lá. Um
ano depois, a visão da comerciante fez diferença.
No dia 28 de fevereiro de 1986, uma sexta-feira,
o governo do então presidente José Sarney anunciou o Plano Cruzado. A moeda mudou de cruzeiro para cruzado e colocou o Brasil em clima de
euforia. Os salários foram aumentados, a inflação e o desemprego caíram.
Com o crescimento da renda e o acesso ao crédito, a demanda por produtos aumentou muito. E
Maria estava atenta. A taxa de câmbio do cruzado em relação ao dólar era extremamente favorável, e ela começou a importar roupas de Nova
York. “Eu localizei um escritório em Porto Alegre
que fazia a importação para o Brasil. Eu viajava
para Nova York, fazia as compras, depositava o
pagamento para o escritório e fazia a importação
legal, com nota fiscal, tudo certo. Para trazer as
roupas, eu pagava US$ 17 o quilo para a Varig. Em
cinco dias, a mercadoria estava dentro da minha
loja, direto de Nova York. Eu trabalhava muito, de
madrugada, sábado, domingo, e eu arriscava, eu
fazia o que os outros não estavam fazendo”, diz.
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As novidades aliadas a preços mais baixos e o bom atendimento fizeram a história da Thiany, uma loja que nunca teve crediário. Maria ouviu do pai que era
difícil cobrar os devedores e tomou uma decisão já no início: trabalharia com
pagamento à vista ou cheque pré-datado. Só. “Eu baixava a minha margem de
lucro pra vender à vista e as pessoas pagavam. Elas tinha dinheiro”. Uma prova
disso aconteceu perto de um Natal, Maria não lembra em qual ano. Havia tanta gente na loja, que as prateleiras estavam vazias. As mercadorias estavam
espalhadas pelos balcões e até no chão. Estava tudo esparramado porque não
dava tempo de guardar o que o cliente havia olhado e decidido não levar. “A
loja estava uma bagunça e então, exatamente às 17h, eu fechei a porta e ninguém mais entrou por três horas. Nesse tempo, nós atendemos as pessoas
que estavam lá dentro, organizamos as mercadorias e eu servi um lanche para
as funcionárias. Às 20h, abrimos novamente e trabalhamos até a meia-noite”.
São histórias como essas que sustentam uma entidade por 50 anos. A CDL
é reconhecida por valorizar e ajudar a desenvolver o comércio. Mas o inverso é verdadeiro. Os lojistas são responsáveis por boa parte da força que ela
tem. Por isso, os ex-presidentes e os comerciantes se misturam nessa história.
Um não se desenvolve tão bem sem o outro. Quando Maria começava a sua
loja, em dezembro de 1975, Plínio Mejolaro estava na presidência da CDL há
poucos meses. Ele foi empossado no dia 19 de setembro daquele ano. Acompanhou a criação desde o início, no restaurante do Clube Aliança, e fez parte
de diretorias até chegar no comando. Conta que, no seu mandato, o principal
ainda era proteger o crédito em Bento Gonçalves. O SPC se consolidava, mas
era o que mais exigia atenção. “Estavam entrando as redes, Ferragens Travi, JH
Santos, Colombo. Nós nos preocupávamos com o crédito e com o treinamento dos vendedores. Não havia cursos, eles eram formados dentro das lojas,
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aprendiam fazendo, era só a CDL que ensinava. Os cursos aconteciam em uma
salinha pequena no Zanoni, o foco no treinamento estava começando ainda.
Hoje, é muito forte”, compara.

Livro CDL 50 anos

A Loja Mejolaro foi fundada em

líderes e treinar pessoas. Mas

14 de abril de 1948 e segue aber-

tem o outro lado. O comerciante

ta sete décadas depois. Plínio

tem que participar das atividades

tem 58 anos de experiência no

e ajudar a desenvolver o setor em

comércio e, no ano do cinquen-

que atua. O lojista precisa apro-

tenário da entidade que ajudou

veitar o que a entidade oferece e

a criar, foi homenageado na 30ª

estar dentro dela, porque é lá que

edição do Prêmio Mérito Lojista

está a informação de ponta. Não é

como destaque na categoria Per-

diferente do pinga-fogo que acon-

sonalidade. Questionado sobre a

tecia no Clube Aliança, a entidade

importância da CDL e o futuro do

serve para unir, para possibilitar a

comércio, afirma: “O principal pa-

troca de informações e evitar que

pel da CDL é ajudar o comércio a

você caia na vala que o outro caiu.

vender através das promoções. E,

Até hoje, é a mesma coisa lá do

tão importante quanto, é formar

início, a essência não muda”.

O principal papel da CDL é
ajudar o comércio a vender
através das promoções. E, tão
importante quanto, é formar
líderes e treinar pessoas
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Quando olha para lojas que fizeram dife-

da década de 1930, corriam por Santa

rença na época da criação da CDL, cita vá-

Catarina notícias de que se tratava de um

rias que não estão mais em funcionamen-

lugar progressista e com gente trabalha-

to. Entre elas, o Lapolli, que começou com

dora”, conta Jayme Lapolli. A saída dos

outro nome. No início da década 1930,

Correios e o início da história de Adilio no

Adilio de Oliveira Lapolli chegou a Ben-

comércio começou por meio do sogro,

to Gonçalves vindo de Tubarão (SC) para

proprietário da Casa Fontanari, localizada

trabalhar como telegrafista nos Correios.

na Cidade Alta. O negócio vendia de tudo:

Morava no Hotel Zanoni, onde costuma-

batata, arroz, chumbo de caça, querose-

vam se estabelecer os rapazes solteiros

ne, sabonete, chapéus e tecidos. Havia

que vinham de outras cidades. “Meu pai

algodão bruto, muito usado para a con-

passou muito bem classificado no concur-

fecção de calças para os homens que tra-

so dos Correios e teve a oportunidade de

balhavam na área rural, e também tecidos

escolher para onde ir. Decidiu por Bento

mais leves, comprados para serem trans-

Gonçalves porque naquela época, início

formados em vestidos para as mulheres.

Naquela época, década de 1930,
corriam por Santa Catarina
notícias de que se tratava de
um lugar progressista e com
gente trabalhadora

Adilio de Oliveira Lapolli na sua loja
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Acervo particular de Jayme Lapolli
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O NEGÓCIO IA BEM
e, no final da década de 1940, Adilio abriu uma filial no Centro, ainda com o nome
de Casa Fontanari. Um tempo depois, houve a alteração. Na esquina das ruas
Marechal Deodoro e Saldanha Marinho, o Lapolli fez história. “Todo mundo trabalhava muito naquela época, não tinha moleza. O meu pai era muito dedicado
e estudava bastante. Ele tinha livros de relações pessoais e práticas comerciais.
Procurava se informar sobre o que estavam fazendo fora de Bento Gonçalves e
lia muito”, conta Jayme, que passou a infância vendo os pais ficarem por longos
períodos dentro da loja. Ele lembra que ambos trabalhavam por muitas horas.
A mãe, Adelina, cuidava mais da parte feminina, que incluía tecidos para cama e
mesa e sedas para vestidos. “Os viajantes vendiam para os meus pais os melhores
tecidos que existiam. Eles eram sofisticados”, complementa. Ao lado da mulher,
Adilio controlava a parte comercial e contábil. Assim seguiu até o início da década
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de 1990, quando o Lapolli fechou e entrou na lista de lojas lembradas por Plínio.

Livro CDL 50 anos

No entanto, existe uma outra lista.
Assim como a CDL segue trilhando
a sua trajetória e cada presidente
continua o trabalho do antecessor,
há famílias que veem as gerações se
sucederem e manterem o negócio.
A loja De Marco é um desses casos.
Está aberta há 81 anos e perde apenas para os Irmãos Pozza, já registrado neste livro como o comércio mais
antigo em atividade em Bento Gonçalves no ano do cinquentenário da
CDL. Estamos falando de 2019, século 21, um momento em que o mundo
vive em meio à tecnologia, as pessoas
tentam ser menos escravas dos seus
smartphones e enfrentam dificuldades para conviver mais pessoalmente
e menos virtualmente. Vivemos uma
época em que a maioria das compras
acontece por meio de cartão e que já
é possível pagar usando um relógio.
No entanto, na Bento Gonçalves de
2019, há alguns lugares em que o cotidiano se modernizou sem abrir mão
de características do passado.

Circulando pelas lojas,
foi possível ver isso
com muita clareza. Ao
entrar na De Marco para
produzir a entrevista
para este livro, o
choque foi imediato. Há
uma quantidade enorme
de tecidos à venda. E
a resposta à pergunta
sobre o que é mais forte,
atualmente, no negócio
foi: “os tecidos”.
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Mais de oito décadas depois da sua

transportar a Monte Belo do Sul, na

fundação, a De Marco ainda é uma

época distrito de Bento Gonçalves.

loja de tecidos que também vende

Foi lá naquele lugarejo encravado em

produtos de cama, mesa e banho.

meio a parreirais que Luiz Pedro De

E aí você pensa: ‘mas as pessoas

Marco construiu uma casa e abriu

compram roupas prontas há muitos

um comércio junto com a esposa,

anos’. Nem todas. ‘Mas todo mundo

Rosa Bazzanella De Marco. Em frente

hoje paga com cartão’. Não. Se você

à igreja, a loja que levava o seu sobre-

se permitir viver um pouco “à moda

nome vendia fogão, enxada, produtos

antiga”, entrar nas lojas tradicionais

agrícolas e tecidos. “Era uma daque-

e conversar com os proprietários, co-

las lojas de interior que vendiam de

nhecerá uma outra realidade. Com

tudo. A minha avó era uma guerreira,

um chimarrão ou um café, eles vão

trabalhava com ele, eu tenho muito

lhe contar, por exemplo, que ainda

orgulho dela”, acrescenta Mariste-

vendem com carnê. “No início da loja,

la. O negócio deu certo e, em 1956,

as vendas eram em caderno. Depois

foi aberta uma filial na Rua Dr. Ca-

passaram para ficha e então para o

sagrande, em Bento Gonçalves. Luiz

carnê, que continua. Nós vendemos

trabalhou até morrer, aos 59 anos de

dessa forma para pessoas que co-

idade. Rosa, que sempre esteve ao

nhecemos, que a mãe e a avó com-

seu lado, assumiu junto com o filho,

pravam conosco. As netas querem

Achidio, e, por alguns anos, foi feita

manter essa tradição e nós permiti-

uma sociedade com a família Albane-

mos. Te garanto: é bastante gente”,

se. “Um genro do meu avô trabalhou

afirma Maristela De Marco Vasseur.

com meu pai e a minha avó, a loja

Ela é a terceira geração da família no

passou a se chamar De Marco Alba-

comando do negócio e já está prepa-

nese Cia. Ltda., ali na Dr. Casagrande

rando a filha, Maiara.

mesmo. Quando a minha avó faleceu,
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em 1986, meu pai ficou sozinho noMas para contar essa história do iní-

vamente, apenas com a De Marco”,

cio, precisamos voltar a 1938 e nos

relata Maristela.

Livro CDL 50 anos

Ela conta com facilidade a história toda por sempre ter estado
muito próxima do negócio, mesmo quando não trabalhava. Desde criança, andava pela loja: “Eu tenho 58 anos e posso te dizer
que nasci dentro da loja. Foi natural para nós assumirmos. Primeiro foi o meu irmão, Jorge. Depois, eu e a minha irmã, Margarete. Há quanto tempo eu trabalho aqui, não sei te dizer. O que

Te n h o m u i t o
orgulho de
também ter
o comércio
nas veias, de
ser parecida
com ela.

tenho na memória é que quando o meu irmão faleceu, em 2005,
eu assumi pra valer”. Cinco anos depois, em 2010, o endereço da
Dr. Casagrande estava pequeno e houve a mudança para a Olavo
Bilac, onde a De Marco está atualmente. As pessoas mudaram,
mas os tecidos nunca saíram de dentro da loja. Maiara, filha de
Margarete, e Claudia, filha de Jorge, são responsáveis por seguir
escrevendo essa história. “A Claudia não fica na loja, quem fica é
a Maiara, mas as duas são sócias, e eu e sempre falo: ‘se espelhem na história de quem construiu a De Marco’. Eu tenho muito
orgulho da minha trajetória na loja porque eu não decepcionei o
meu pai”, acrescenta Maristela.
Durante a entrevista, em dois momentos ela para e fita o vazio.
Nas duas situações, está lembrando da avó. Monte Belo do Sul é,
hoje, uma cidade de 2.564 habitantes, segundo a estimativa do
IBGE em 2018. Emancipou-se de Bento Gonçalves em 1992. Há
81 anos, quando Luiz Pedro De Marco fundou o seu comércio,
era um distrito no meio do nada, um lugar onde os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa. “A minha avó tinha o
comércio nas veias, ela não ficava em casa, era diferente. Fazia
todo o serviço necessário em casa, claro, mas também trabalhava
com o meu avô, era uma guerreira. Eu tinha 25 anos quando ela
morreu, convivi e aprendi muito com ela. Tenho muito orgulho
de também ter o comércio nas veias, de ser parecida com ela”.
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A tradicional Loja Milan reforça o que
Maristela diz. Não é preciso ter o sangue da família para que o negócio continue, mas sim o amor pelo comércio
pulsando nas veias. Liseti Pires Milan,
que está à frente da loja desde 1991,
é nora do fundador e vem honrando
com muito sucesso a história da família do marido. A Milan nasceu como
uma alfaiataria, no ano de 1942, no
mesmo lugar onde funciona até hoje.
Celeste e Ibanor Milan eram irmãos,
moravam na parte de trás da casa e
mantinham a alfaiataria na frente.
“Eles sempre trabalharam com crediário, anotavam no caderno, mesmo
na época da alfaiataria, bem no início.
Com o tempo, eles foram mesclando
as roupas sob medida com produtos
prontos que vinham de São Paulo e
do Rio de Janeiro”, conta Liseti. Em
pleno centro de Bento Gonçalves, a
loja era atração também aos finais
de semana, quando estava fechada.
A nora de Celeste conta que, aos domingos, depois da missa, as pessoas
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caminhavam até lá para ver o que havia na vitrine. “A Milan era o footing
do domingo”, compara.

Em 1970, a loja foi para um
endereço provisório para
a construção do Edifício
Milan. Com a obra pronta,
retornou ao terreno
onde havia sido fundada
e segue até hoje. Uma
grande reforma foi feita
em 2008. “Acredito que
estamos abertos há tanto
tempo porque prezamos
pela ética com o cliente.
Não abrimos mão de ter
produtos de qualidade
com preço justo.

Livro CDL 50 anos

Apostamos muito em treinamento, nos qualificamos e pretendemos seguir em frente. Tenho uma filha já trabalhando
aqui e acreditamos em um futuro promissor”, acrescenta. A
crença tem relação, é claro, com o trabalho da CDL. Para Liseti, a entidade congrega, leva adiante as aspirações dos associados e as necessidades do comércio local: “Tendo união,
é mais fácil conquistar o que precisamos”.

Te n d o
união, é
mais fácil
conquistar
o que
precisamos

União. Essa é uma palavra que aparece em registros bibliográficos sobre a história da CDL e em quase todas as entrevistas. Desde as primeiras reuniões, no Clube Aliança, é isso
que se busca. Assim também foi na gestão de Delmar Demari, que sucedeu Plínio Mejolaro. Ele tomou posse no dia 1º
de outubro de 1976 e ficou um ano. O oitavo presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves destacou-se no comércio da cidade e foi convidado para integrar alguma diretoria. Ele não lembra exatamente o ano. A sua história no comércio começa em 1971 ou 1972, quando abriu a
Demac. Na época, recorda, a CDL tinha poucos associados.
“Eu fui dos primeiros da nova leva de sócios, que veio depois
daqueles primeiros que eram também fundadores, as lojas
mais tradicionais. Eu era meio arrojado, tinha vinte e poucos
anos e inovava. Por isso também entrei na CDL e acabei assumindo a presidência”, conta. A Demac foi um marco numa
época em que Bento ainda dependia de Caxias. Delmar não
deixava ninguém sem produto. “Eu tinha tudo de material
de construção. E se precisassem de algo que não havia na
loja naquele dia, eu viajava a Porto Alegre, comprava e entregava no dia seguinte”, lembra.
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A dedicação ao trabalho e ao co-

turamento do comércio varejista de

mércio fizeram parte da vida dele

Bento Gonçalves. O maior acrésci-

por décadas e chegaram também

mo de vendas foi registrado no setor

à CDL. O SPC, claro, era o princi-

de vestuário, seguido pelos setores

pal foco. Delmar fez várias ações

de eletrodomésticos e calçadista. O

de fortalecimento e cumpriu a sua

SPC também foi bem mais solicitado

parte no desenvolvimento da enti-

no decorrer de 1976 em relação ao

dade. Buscou o apoio da indústria

ano anterior. Em 1975, o SPC pres-

para realizar a decoração de Natal

tou 38.941 informações e, em 1976,

e viu os números do comércio se

42.471. A estimativa é de um acrés-

destacarem como positivos no fi-

cimo de mais 10% na demanda em

nal de 1976. Conforme o livro A tra-

1977”. As ações de fortalecimen-

jetória do comércio de Bento Gonçal-

to renderam e, hoje, Delmar olha

ves, no dia 17 de janeiro de 1977, o

com orgulho para a contribuição

Jornal do Comércio publicou uma

que deu: “Eu tenho orgulho dessa

notícia sobre os dados da cidade:

história, o comércio e a CDL foram

“Em 1976, houve crescimento no fa-

a faculdade que eu não tive”.

Eu tenho orgulho dessa história,
o comércio e a CDL foram a
faculdade que eu não tive

Livro CDL 50 anos

O calendário marcava dia 28 de setembro de 1977 quando começou a nona
gestão da trajetória da CDL de Bento
Gonçalves. Gentil Pompermayer conta
que assumiu em um momento um tanto complicado. Tramitava na Câmara de
Vereadores, na época, um projeto de lei
para o fechamento do comércio aos sábados à tarde. “Foi uma bomba que caiu
na minha mão, porque quando eu assumi, já estava tudo praticamente aprovado, não havia muito o que fazer. Muitos comerciantes ficaram magoados,
os mais antigos especialmente, porque
nós não teríamos tomado providências
para que o projeto não fosse aprovado.
No entanto, não havia mais muito o que
fazer. Eu lamento que isso tenha acontecido”, diz. O projeto realmente foi
aprovado e as lojas passaram a fechar.
Porém, por mais que Gentil comece a
entrevista contando esse fato, os olhos
deles brilham e o sorriso se abre com
frequência enquanto fala sobre a CDL.
Ele está no comércio há 50 anos, acompanhou toda a história da entidade e
tem orgulho de ter feito parte dela.

Foi mais um presidente
que apostou forte na
valorização do SPC, o
serviço que deu início
a tudo e que até hoje
é o principal. Não se
fala de CDL sem falar
de SPC e, por mais
que hoje o cartão
domine, proteger o
crédito é fundamental
no dia a dia de uma
entidade que preza por
fortalecer o comércio.
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Considerando que trocar experiências e se unir
está nos princípios da CDL desde o início, a participação em convenções lojistas é algo que faz parte
de todos os mandatos. A entidade de Bento Gonçalves se destacou nesses eventos em diversas
ocasiões, inclusive na organização de alguns deles.
Na gestão de Gentil, a delegação bento-gonçalvense foi a maior na convenção estadual, realizada em
Santa Maria. E houve um fato que ele considera hilário e faz questão de contar: “Nós fomos de ônibus
e, na volta, o motorista errou o caminho em um entroncamento. Ele pegou o rumo para a zona sul do
Estado e fomos parar em Piratini. O problema era
o seguinte, naquela época, durante o regime militar, havia restrições à venda de combustível aos
domingos. Nosso ônibus, que tinha combustível
de sobra para ir e voltar, se viu em papos de aranha, porque tivemos que andar muito mais para
voltar de Piratini até o entroncamento. Começou
a anoitecer, porque o trajeto foi quase dobrado,
mas, felizmente, conseguimos chegar em casa. O
tanque estava praticamente seco, foi um episódio
muito interessante”. No comércio há 50 anos, sendo 47 à frente da Regional Equipamentos de Escritório, Gentil acompanhou toda a história da CDL. E
não tem dúvidas da importância. “É uma entidade
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que até hoje tem uma boa relação com os poderes
constituídos e com o público. É indispensável para
que o comércio continue se desenvolvendo”.

É uma entidade
que até hoje tem
uma boa relação
com os poderes
constituídos e
com o público.
É indispensável
para que o
comércio continue
se desenvolvendo
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Seja um lojista ou um ex-presidente, a
sensação ao olhar para trás é bastante parecida. Maria Valentini manteve a
Thiany por 37 anos e decidiu parar. Passou para a filha, Francine, que a conduziu por cinco anos até encerrar o ciclo.
Quando assiste a esse filme na memória, Maria afirma que tem muito a agradecer. Cita Salete, que foi sua gerente há
muitos anos, cita Maria, a primeira funcionária, cita Marli Scotton. Mas reforça:
seu principal agradecimento é aos seus
clientes. E quando fala deles, sente despertar um outro sentimento: “Eu tenho
muitas saudades daquela época, muitas saudades dos meus clientes”.
A mesma palavra aparece no final da
entrevista com Gentil. Sentado à sua
mesa, no andar de baixo do prédio da
Regional, ele tem uma expressão leve e
carinhosa no rosto quando busca a resposta para a seguinte pergunta: “O que
o senhor sente quando olha para essa
história que acabou de me contar?”
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Em meio ao ambiente que o fez amar e c
Gonçalves, ele afirma, sereno: Eu olho pa
mais tranquilos e vejo que trilhamos um ca
Deixamos a nossa contribuição para a entid
mais, porque ela merece muito. Eu contin
CDL é tão boa para o comércio, que a g
Capítulo 1 SPC: O Início de Tudo
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ar e contribuir com o comércio de Bento
ho para trás com saudades. Os anos eram
um caminho para o melhor, para a evolução.
entidade, mas lamentamos não termos feito
ontinuo sendo associado e participando. A
e a gente entra e não consegue mais sair. "
99
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“Pela força que hoje representa a classe lojista, uma boa parte do caminho já
foi traçado, e isto é conseguido pela vontade consciente dos comerciantes. O
caminho ainda é longo, mas o ponto ideal, com certeza será alcançado”.
O calendário marcava 17 de agosto de 1979 quando o então vice-prefeito
de Bento Gonçalves, José Zortea, disse essas palavras na sede da CDL. Os
primeiros 10 anos haviam passado e, naquela ocasião, o presidente era
Firmino Jacques da Silva. Ele sucedeu Gentil Pompermayer e, no livro dos

1988

25 anos da entidade, aponta a inauguração da galeria dos ex-presidentes
como um marco do seu mandato. Cinco dias depois de a CDL efetivamente
completar a primeira década, Firmino reuniu autoridades e deu a solenidade merecida àquela reunião.
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O vice-prefeito estava certo. Uma boa

Na tarde em que Vilson Milani chegou na CDL

parte do caminho já havia sido trilhado. E

para entrevista, a sala de reuniões estava ocu-

o reconhecimento a quem havia coman-

pada. A conversa aconteceu em um outro es-

dado essa trajetória foi exposto na pare-

paço, e, antes de ir embora, ele pediu para ver

de. Desde aquele dia até hoje, a galeria

a galeria. Disse algo sobre cada ex-presidente,

segue sendo atualizada a cada troca de

se já havia falecido, algum destaque do man-

presidente, sempre na sala de reuniões,

dato, o nível de proximidade. Só depois disso,

onde começou. No ano em que comple-

estava pronto para deixar a sede da entidade

ta 50 anos, a CDL reúne 26 quadros com

que ajudou a desenvolver. E como ajudou! A

rostos de pessoas que se dedicaram a ela

presidência, ele ocupou de 1979 a 1980, mas

e, com uma licença poética, continuam

já estava na diretoria quando assumiu. No

presentes nas decisões tomadas naquela

dia da inauguração da galeria, era vice-presi-

sala.

dente. Mas o envolvimento é de muito antes.
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Vilson esteve próximo da criação da entidade.
Algumas das entrevistas com ex-presiden-

No ano em que ela nasceu, 1969, participou

tes para este livro foram feitas na sede da

de uma convenção estadual lojista na região

CDL. E quando não aconteceram na sala

do Vale do Sinos representando o seu chefe

de reuniões, eles pediram para entrar lá.

na Drogaria Americana, em Caxias do Sul. Ele

A galeria é muito mais do que duas linhas

recém havia se mudado de Caxias para Ben-

de quadros enfileirados. Ela provoca sor-

to Gonçalves para abrir uma filial da farmácia.

risos, comentários, saudades. Nenhuma

“Na convenção, falaram sobre Bento não ter

daquelas pessoas que têm seus rostos

CDL, mas ter SPC. Eu participei dessa conver-

na parede ficam indiferentes quando en-

sa e, como já tinha alguns amigos em Bento,

tram na sala de reuniões. Com o sucessor

acabei levando o assunto e participando da

de Firmino, não foi diferente.

criação”, conta.

Livro CDL 50 anos
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As convenções, citadas por todos os ex-

do Sul. No entanto, como em todas as

-presidentes como fundamentais para o

mudanças, há resistências: “Tinham uns

desenvolvimento do comércio, aparecem

‘cabeçudos’ que pensavam que não valia

também nos relatos de Vilson. Ele fazia

a pena pagar curso para os funcionários

questão de participar e de incentivar o

porque eles aprendiam e iam embora

maior número de pessoas a fazerem o

por 100 pilas a mais que o concorrente

mesmo. “Lojistas me diziam: ‘eu vou lá

havia oferecido. Nessa hora, tinha que

para ver o quê?’. Eu dizia: ‘vai, de 100 coi-

dar os 100 a mais e manter quem você

sas que vão apresentar, pelo menos uma

treinou. Com o aumento, que representa

você não sabe’. Nós estávamos sentados

valorização, e o curso feito, o funcionário

em cima de um problema há tempo, che-

vai vender muito mais. Mas era difícil ex-

gávamos na convenção e encontráva-

plicar isso”. No entanto, se tem algo que

mos a solução lá”, ressalta. Naquela épo-

não falta nesta história é persistência.

ca, o aprendizado chegava também com

Desde o início, quando era preciso filiar

as grandes redes que se instalavam em

lojas no SPC, até hoje, quando os desa-

Bento Gonçalves. Vendo o que era feito

fios são outros, mas também difíceis, é

nessas lojas, os comerciantes da cidade

preciso insistir e acreditar na importân-

foram aperfeiçoando os seus negócios.

cia da entidade, o que, para Vilson, é bas-

Isso, aliado às convenções e aos cursos

tante claro: “Não tem união melhor do

que a CDL já oferecia, possibilitou que

que a CDL, a entidade realmente une o

o comércio crescesse bastante e ficasse

comércio até hoje, tenho muito orgulho

cada vez menos dependente de Caxias

disso”.

Não tem união melhor do que
a CDL, a entidade realmente
une o comércio até hoje,
tenho muito orgulho disso

Livro CDL 50 anos

União. Quantas vezes essa palavra é dita em entrevistas. Exemplos não faltam
para ratificar que ela faz parte de cada capítulo desses 50 anos. Está entre os
comerciantes e entre as diretorias. Ao falar das pessoas com quem trabalhou,
Vilson reforça, mais de uma vez, que em nenhum momento alguém fez algo sozinho. E exemplifica com uma compra que ficou marcada. “Nós precisávamos de
uma central telefônica, estava difícil o trabalho no SPC com os 10 aparelhos de
telefone que tínhamos. Então fomos atrás e descobrimos que era fácil de resolver, era como hoje ter internet. Mas não compramos na hora. Primeiro, voltamos
a Bento e apresentamos para a diretoria a ideia e a forma como a central seria
paga. Ninguém fazia nada sozinho ou dava o contra, nós trabalhávamos juntos
e com responsabilidade. Debatemos em uma reunião e compramos, foi uma
decisão de todos”, conta. Ele reforça, sorrindo, que a central era maior do que
um armário, algo impensável nos dias de hoje. No entanto, naquela época, era
uma inovação que melhorou muito a vida de quem atendia os telefones do SPC.
Há 38 anos trabalhando na CDL, Gilberto Ferrari sabe muito bem disso. Ele tinha
18 anos de idade quando terminou de prestar o Serviço Militar e começou a procurar emprego. Logo ficou sabendo que estavam precisando de uma pessoa no
SPC. “Eu era um ‘piazão’, eu nem sabia o que era SPC, mas eu fui mesmo assim.
Falaram para mim que eu devia ir na CDL e falar com o Seu Olivio (Guizzo). Nós
dois somos de Pinto Bandeira, mas eu não o conhecia. Então eu vim aqui, fui
entrevistado por uma moça, depois me passaram para ele e fui contratado para
fazer serviço de office boy, na rua”, lembra. Era dia 1º de março de 1981 e, desde
lá, Gilberto nunca mais saiu da CDL. Hoje, trabalha no financeiro, mas pergunte
para ele sobre qualquer setor e ele vai saber responder com um sorriso e as
mais variadas histórias. Em quase quatro décadas como funcionário, acompanhou praticamente toda a evolução da entidade. No início, fazia “de tudo”, da
busca de assinaturas em ofícios na rua a atender telefone. O SPC evoluía sem
parar e a quantidade de ligações era realmente grande para as três pessoas que
trabalhavam nisso. “Tínhamos só quatro linhas DDD, as outras eram locais. E havia algumas lojas que tinham linhas diretas. Essas lojas eram grandes e tinham
muito movimento. Naquela época, uma Colombo, uma Hermes Macedo faziam
mil consultas por mês cada uma”, contabiliza.
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Por muito tempo, Gilberto atendeu telefone e
registrou informações manualmente no banco
de dados do SPC. Rápido, busca na memória
cada detalhe: “Era assim, você atendia o telefone, consultava o nome da pessoa no fichário e
dava a resposta para o lojista. Então anotava o
nome da empresa e do cliente consultado em
um papel picotado, destacava e guardava conforme o código de cada loja. A gente empilhava
por código e, no fim do dia, contava quantas
consultas aquela loja tinha feito. Se no fim do
dia tinham sido mil consultas no total, a gente já sabia que seria preciso sair para fazer mil
cobranças. O fechamento era no fim do mês,
em planilhas escritas a mão. Era tudo manual”.
Era preciso também prestar atenção ao valor
da consulta. Quando o lojista informava que
precisava consultar um cliente de outra cidade,
o custo da ligação DDD deveria ser incluído na
conta. E, para não perder tempo, já que os telefones tocavam direto, o interurbano era feito
sem que o lojista desligasse. “Era chamado consulta de intercâmbio. Com o lojista na linha, nós
pegávamos uma DDD, ligávamos para o SPC da
cidade, consultávamos e já respondíamos no
outro telefone. Não tinha enrolação, nos diziam
‘nada consta’, já respondíamos ‘nada consta’ e
vai para a próxima, sem conversar, porque era
Capítulo 2 Rumo aos 20

muito movimento”.

O turno mais
movimentado era o
sábado de manhã.
Gilberto afirma que a
quantidade de consultas
era tão grande, que não
sobrava tempo sequer
para ir ao banheiro. “Nós
trabalhávamos sábado
de manhã e de tarde, mas
a loucura mesmo era de
manhã. Chegava a ter três
consultas de uma mesma
loja em 10 minutos”.

Fi c h á r i o d o S P C
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No início, trabalho no SPC era todo manual
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O sistema funcionava em duas

tia também quando a informática

centrais telefônicas, uma delas era

chegou ao SPC, no início da década

barulhenta, dava uns estalos e,

de 1990. Parceira desde o início - e

nos sábados de manhã, com o mo-

até hoje -, a CDL de Caxias do Sul

vimento maior, travava. Os funcio-

abriu espaço para que a entida-

nários já sabiam que precisavam

de bento-gonçalvense negociasse

abrir e destravar o ramal. As panes

junto a compra de equipamentos.

aconteciam porque elas não da-

“Eles estavam sempre um pouco

vam conta de tantos telefonemas.

na frente, então nos ajudavam.

No entanto, na mesma proporção

Eles colocaram equipamentos no-

da correria, havia a união. De novo

vos lá e jogaram os anteriores pra

ela. A equipe do SPC era unida e

cá. Recebemos um ED-650, da Edi-

parceira. Um ajudava o outro e o

sa. Parecia um caixote de abelha,

ambiente de trabalho era muito

e as fitas eram semelhantes às de

saudável. Essa boa relação exis-

videocassete”, conta Gilberto.
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Recebemos um ED-650,
da Edisa. Parecia um
caixote de abelha, e as
fitas eram semelhantes
às de videocassete

Livro CDL 50 anos

Com a chegada desse equipamento, ele
ganhou a tarefa de fazer backup do banco de dados. E, para isso, tinha que ficar
depois do expediente. Trabalhando há 10
anos na CDL, já havia mostrado que tinha
responsabilidade suficiente para assumir
essa função. “Não era um trabalho para
qualquer pessoa, porque dava muito problema. Às vezes, você fazia uma fita e dava
tudo certo, uma maravilha. Aí ia fazer a
segunda e dava erro, tinha que começar
tudo de novo. Tinha dias que eu saía da
CDL às 23h, terminava o meu expediente
e eu ficava até tarde por causa dos erros
no backup. Era um terror, mas eu sempre
fui muito responsável. Eu poderia não falar que tinha dado erro, colocar as fitas lá
e pronto. Mas e se desse um problema no
banco de dados e me pedissem a fita? Eu
não consigo ser assim. Eu começava tudo
de novo até terminar sem nenhum erro,
mesmo que levasse quatro, cinco horas.
Trabalho é assim: se você tem que fazer
uma coisa, você tem que fazer, nada mais
importa, você tem que fazer. Eu ficava e fazia”. Nessa parte da história, mais uma vez,
aparece a parceria da equipe. Trabalhavam
no SPC, Gilberto e duas mulheres. Ele não
achava certo que elas ficassem até tarde da
noite fazendo backup.

Então, ele ficava sempre,
e elas o cobriam nos
plantões de sábado à
tarde. “Eu não gostava
de trabalhar no sábado
à tarde, então elas
trabalhavam pra mim, era
muito raro eu ir. Um ajudava
o outro, foi uma época
muito boa na CDL”. Alguns
anos depois, chegou um
novo equipamento. O backup
passou a demorar 30
minutos e nunca dava erro.
“Aí ficou fácil”, diverte-se!
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Hoje, o banco de dados da CDL está integrado ao SPC Brasil e a consulta é feita pelo próprio lojista via web. O trabalho de atender o
telefone ficou no passado, mas o principal
serviço oferecido pela entidade ainda é a proteção do crédito. Mesmo com o uso massivo
do cartão. “Agora, treinamos o lojista que se
associa para ele mesmo consultar. A tecnologia veio e nós fomos acompanhando, tem que
ser assim. Tudo veio para ajudar, paramos de
fazer o serviço manual, vimos surgiu o boleto bancário, andamos junto com a evolução
do mercado. E ainda hoje é assim, a CDL de
Bento Gonçalves acompanha a tecnologia”,
complementa.
Atualmente responsável pelo financeiro, Gilberto olha para essa história com orgulho.
“Vou te dizer a verdade… no começo, quando
era tudo manual e tínhamos tantas ligações
para atender, você tinha que gostar. Não era
fácil. Era muito trabalho, então se não fosse
bom, você não aguentava. Eu gostava do que
eu fazia e da equipe. Nós éramos uma família
de funcionários e isso fazia a diferença. Ver a
CDL completar 50 anos (pausa)… eu cresci junto com ela, eu aprendi e devo muito ao Seu
Olivio (Guizzo). Eu entrei aqui sem saber o que
era o SPC, e ele era muito importante. NaqueCapítulo 2 Rumo aos 20

la época, se você falasse em SPC, a pessoa se
apavorava e dava um jeito de pagar”.

Eu gostava do
que eu fazia e
da equipe. Nós
éramos uma
família de
funcionários
e isso fazia a
diferença

Livro CDL 50 anos

E o responsável, por muitos anos, por dar esse “susto” em quem estava devendo também acumula 38 anos de CDL. Olacir Bertolini não
lembra a data em que foi contratado, sabe apenas que foi em 1981.
Mas Gilberto consegue ser mais específico. “O Bertolini entrou um
mês ou dois depois de mim, com certeza foi em abril ou maio de 1981.
Eu que o recebi no balcão, e ele estava de terno”, conta. O presidente, na época, era Vanius Lorenzini, que assumiu em 1980, sucedendo
Vilson Milani. “O presidente Vanius era uma pessoa de ideias abertas,
que batalhava muito pelo comércio. E a minha função era auxiliar de
escritório. Eu cobrava dos associados a mensalidade e as consultas
que eles faziam no SPC. No início, nem tinha boleto bancário, eu cobrava pessoalmente. Quando entrou a informatização, o Seu Olívio abriu
conta no banco e eu ia nas lojas entregar o boleto. Era melhor, porque
eu não ficava andando na rua com muito dinheiro da CDL”, compara.
No entanto, naquela época, ninguém tinha uma função única. Como
Gilberto havia dito que fazia “de tudo”, Bertolini também. Ele se envolvia com as palestras, que costumavam reunir muitos lojistas. Normalmente, elas aconteciam nos clubes Ipiranga ou Botafogo - já na
década de 2000 -, e era muito comum a plateia superar mil pessoas.
“Eu era ‘pau pra toda obra’, o que precisava ser feito, eu estava pronto. Quando não estava na rua fazendo cobranças, recebia pessoas no
balcão, atendia telefone. Todo mundo se ajudava”, afirma. Bertolini
lembra, também, que além de uma pessoa estar registrada ou não
no SPC, havia a categoria “reabilitado”. Quando o consumidor estava
registrado como devedor e pagava a conta, ia para essa lista por seis
meses. O lojista que consultava era informado de que não havia dívidas pendentes, mas que aquela pessoa já havia ficado devendo. Isso
acabou em 1990, quando foi instituído no Brasil o Código de Defesa do
Consumidor. “Nós não podíamos mais dizer isso para o lojista, aí a lista
de reabilitados acabou”.
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Entre as muitas funções de Bertolini, também estava buscar associados. Como ele circulava muito
na rua, fazendo cobranças, aproveitava para visitar novas lojas e
apresentar os serviços da CDL. “Os
novos sócios eram empossados
em um jantar e recebiam um quadro em que estava escrito ‘Você faz
parte da CDL’. Era um momento solene. Ser associado da CDL, nas décadas de 1980 e 1990, era status, e
todos os presidentes trabalharam
para que a entidade se fortalecesse e ajudasse o comércio”.
Vanius, que contratou Bertolini,
está entre eles. Foi o primeiro a
ficar dois anos, a partir de uma
mudança no estatuto. Assumiu em
1980, saiu em 1982 e deixou o seu
marco no crescimento da entidade tanto nas ações desenvolvidas
quanto no espaço físico. Na gestão
dele, a CDL comprou mais cinco
salas no segundo andar do Edifício
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Zanoni.

Também foi Vanius
quem implementou
a divulgação de
um boletim mensal
entregue aos
lojistas como forma
de se aproximar
dos associados.
Gilberto participava
da elaboração do
informativo, que era
datilografado em
matrizes e impresso
em mimeógrafos.

Livro CDL 50 anos

A preocupação em estar perto dos
lojistas segue até hoje. Atualmente
na área comercial da entidade, Bertolini continua circulando muito e
é uma das pessoas mais próximas
dos associados. Costuma ouvir muito, saber como está o atendimento
da entidade e o que pode ser feito
para melhorar. Evoluir é uma verbo
que faz parte da história da CDL com
a mesma força da palavra união. O
comprometimento e a responsabilidade são iguais aos daquela primeira
reunião, quando um grupo de pessoas decidiu fazer algo pelo comércio de Bento Gonçalves. “O que eu
ouço dos lojistas, passo para o presidente (Marcos Carbone) e vai para
a reunião da diretoria. A CDL é mui-

A CDL é muito
reconhecida lá
fora, ela envolve
a comunidade

to reconhecida lá fora, ela envolve a
comunidade”. Há 38 anos atuando
perto dos associados, que são quem
mantém a entidade, Bertolini tem legitimidade para opinar sobre o que
a torna tão forte e a faz completar
cinco décadas de atuação:
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Repito pra ti, todos os presidentes trab
eles que fazem a CDL ter força. Uma
que tenha respaldo perante a sociedad
estadual e federal. Foi assim nesses 50
é reconhecido lá fora, tanto pelos lo
Questionado sobre o futuro, com tanta
tanto para o comércio quanto para a ent
garanto, o orgulho que eu tenho dessa
Bento Gonçalves será

Livro CDL 50 anos

trabalharam muito e se dedicaram. São
Uma entidade precisa ter um presidente
iedade, perante os governos municipal,
s 50 anos e continua assim. O Marcos
os lojistas quanto pelas autoridades. "
tantas mudanças e desafios diferentes
a entidade, Bertolini não hesita: Eu te
dessa história vai aumentar. A CDL de
será ainda mais forte."
"
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NO ANO DE 1982,

duas pessoas assumiam cargos que influenciariam no desenvolvimento do comércio de Bento Gonçalves. Uma delas era Aparício Pressi, o 13º presidente da
CDL, sucedendo Vanius Lorenzini. O outro era Sérgio Neves, um funcionário do
varejo que faria história no Sindicato dos Empregados do Comércio (SEC-BG),
onde segue contribuindo até hoje. Muito mais do que apenas integrarem um
mesmo setor, as duas entidades têm um vínculo que vem desde o início da história do sindicato. Ele havia sido fundado há apenas cinco anos quando Sérgio
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passou a fazer parte e, por isso, conhece bem a trajetória.
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A ideia de se criar um sindicato dos empregados do comércio nasceu dentro da CDL,
por meio de Olivio Guizzo, funcionário da
entidade. “Em 1977, começou a se pensar
em uma Bento Gonçalves mais moderna,
mas fazer algumas mudanças era difícil
porque as negociações precisavam ser feitas com a Federação dos Empregados do
Comércio, em Porto Alegre, e os responsáveis não tinham tempo para vir a Bento
com frequência”, conta. Para facilitar as
negociações, então, um grupo de funcionários do comércio decidiu escolher Guizzo
como seu representante para conversar
com a federação. Naquela época, quem
trabalhava em entidade, caso de Guizzo,
funcionário da CDL, era vinculado ao sindicato dos empregados do comércio. Num
dos encontros com a federação, então, ele
ouviu de um funcionário chamado José Ma-

E m 1 9 7 7,
começou a
se pensar em
uma Bento
Gonçalves
mais moderna

chado a sugestão de montar um sindicato
em Bento Gonçalves. “O José disse que a
federação daria as orientações necessárias
e, assim, numa reunião dentro da CDL, surgiu a intenção de se criar o SEC-BG, há 42
anos”, completa Sérgio.
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A fundação da
então Associação
dos Empregados do
Comércio aconteceu
em uma reunião na
loja Demac, no dia 28
de novembro de 1977, e
reuniu em torno de 40
pessoas. A lei obrigava
a criação, primeiro, de
uma associação, que
posteriormente se
tornaria sindicato.

“Você tinha que criar a associação e
providenciar a carta sindical. Somente depois de ter esse documento, virava sindicato, o que aconteceu no
ano seguinte, em uma reunião no Salão Paroquial do bairro São Roque”,
explica Sergio.
Hoje, quando olha para a história da
CDL, a presidente do SEC-BG, Orildes
Lottici, destaca que Aparício Pressi
foi um dos dirigentes que fez história, não apenas na sua gestão na
presidência, mas também nos mandatos em que fez parte de diretorias:
“Eu lembro de uma campanha de
Natal em que eu e ele acendíamos
as luzes da decoração às 18h30min
e apagávamos à meia-noite. Houve
um tempo em que a CDL, o SEC-BG
e o Sindilojas viveram uma linda história de união. Fazíamos campanhas
e ações juntos e isso colaborava muito para o desenvolvimento do nosso
comércio”, diz ela.

Livro CDL 50 anos
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Fundação do SEC-BG, em 1978 , no Salão Paroquial do bairro São Roque
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No livro A trajetória do comércio de Ben-

se profissionalizava ano após ano. O

to Gonçalves, a gestão de Aparício Pres-

envolvimento comunitário também

si tem vários destaques. Entre eles,

aparece na gestão de Pressi, com a

está a realização, em julho de 1983,

participação da CDL na substituição

do Primeiro Campeonato de Futebol

da Pipa Pórtico de madeira por uma

de Salão dos Comerciários de Bento

de concreto, monumento que até hoje

Gonçalves, o que ratifica a união cita-

é uma das principais identidades de

da por Orildes. Tanto em 1983 quanto

Bento Gonçalves. Sobre os comercian-

em 1984, as convenções lojistas foram

tes, para quem se dedicou muito, ele

destaques, a exemplo dos mandatos

afirma no livro citado acima: “O lojista

de outros presidentes, e a criação do

é um pioneiro, desbravador em várias

Serviço de Informações de Referên-

frentes na terra agreste da comerciali-

cia (SIR), um departamento novo na

zação. Seremos mais e maiores se sou-

CDL para lidar com clientes em atra-

bermos preservar o que fomos e o que

sos em imobiliárias, órgãos públicos,

somos. Só se conquista o futuro quando

escritórios e profissionais liberais, or-

não se esquece o passado”.

ganizou ainda mais uma entidade que
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Só se conquista
o futuro quando
não se esquece
o passado
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Passado e futuro fazem parte das
preocupações de Orildes com o comércio. “Para mim, o maior desafio do varejo agora e nos próximos
anos é encontrar as pessoas que
vão continuar escrevendo a história
das entidades. Vem vindo uma geração muito virtual, para quem o passado não tem a mesma importância
que possui para nós. É preciso que
os jovens assumam as entidades e
continuem o trabalho iniciado pelos
precursores”, afirma. Um comerciante que iniciou a sua história em
Bento Gonçalves nessa mesma época concorda que a juventude precisa se engajar. Jamirton Benazzi chegou à cidade, vindo de Nova Prata, e
sempre trabalhou com o ramo óptico. Começou na sua cidade natal
com 18 para 19 anos, ou seja, já acumula quatro décadas de experiência
no varejo, mantendo diversas marcas em sociedades com vários empreendedores. Uma dessas marcas,
muito conhecida na Serra Gaúcha,
foi a Óptica Pupila.

No auge, ela chegou a
ter 15 lojas espalhadas
por cidades da região.
“Tivemos a Pupila por
30 anos, até que fomos
procurados por um grupo
de investidores que queria
comprar. Paralelamente,
por alguns anos, também
tivemos a Gehlen Joias,
mas acabamos vendendo
porque fomos assaltados
muitas vezes”, lembra
o empresário.
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Depois da venda da Pupila, marca que criou
do zero e viu se consolidar, o empreendedor
não parou. Conhecedor do ramo óptico, começou tudo de novo e viu mais uma marca se
consagrar. “Hoje, temos a Vizia Óptica. Já são
12 lojas na Serra Gaúcha e quase 100 funcionários. Com a crise, tivemos que tirar um pouco o pé do acelerador, mas, mesmo assim,
seguimos crescendo e teremos 15 lojas em
2020”, projeta. O segredo para os negócios
darem certo? “Eu aposto muito em três coisas: tecnologia, gestão e treinamento de funcionários, porque você precisa atender bem”.
Quando fala mais sobre a primeira aposta,
a tecnologia, Jamirton cita os equipamentos
modernos para tomada de medidas como um
exemplo, mas refere-se também ao conhecimento que os mais jovens têm das novidades
que nunca param de chegar. E a uma velocidade cada vez mais alta. “Tenho um sócio 20
anos mais novo que eu. E temos dois filhos de
sócios entrando forte no negócio. Precisamos
dessas cabeças dentro da empresa para garantir a longevidade. Eles aprendem conosco,
trazem a sua visão e, claro, têm que conquistar o seu espaço”. Unir a experiência dos mais
velhos com a energia e a cabeça aberta dos
mais jovens é uma receita que vem dando
Capítulo 2 Rumo aos 20

certo em várias empresas.

Fazer com que ela chegue
às entidades, em que o
trabalho é voluntário e em
prol de uma causa maior,
é o que Orildes vê como um
grande desafio. “Hoje, a
CDL tem um presidente
jovem (Marcos Carbone)
e isso é muito bom.
Precisamos que pessoas
como ele se engajem e
construam os próximos
50 anos, porque sem uma
entidade, qualquer setor
se torna mais fraco”, opina.
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Jamirton concorda mais uma vez.

em Bento Gonçalves, ele participa

Questionado sobre a importância

e estimula os funcionários a parti-

da CDL para o desenvolvimento

ciparem das ações da CDL. Como

do setor em que atua, é direto: “A

considera o treinamento uma das

CDL é a entidade mais importante

principais apostas dos seus negó-

do comércio e nenhum presidente

cios, sempre envia alguém da Vizia

foi ruim. Administrar a CDL, o CIC e

a todos que a entidade oferece: “A

as outras entidades é difícil, exige

CDL não está fazendo treinamento

tempo, e sempre se desagrada al-

para ela, está fazendo para nós, en-

guém para agradar outros. Então,

tão tem que ir. Às vezes, me dizem:

se você se dedica a uma entidade,

‘ah, mas eu já sei isso’. Eu respon-

com o objetivo de ajudar a todos,

do: ‘vai, porque alguma coisa nova

só por isso, você é uma pessoa que

você vai aprender’. A CDL oferece

tem um valor muito grande para

muitos benefícios, cabe ao lojista

mim”. Associado desde que está

aproveitá-los”.

Se você se dedica a uma
entidade, com o objetivo de
ajudar a todos, só por isso,
você é uma pessoa que tem um
valor muito grande para mim
125
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Já no primeiro ano da gestão, houve um grande avanço em relação à qualificação. No dia 29 de novembro, foi inaugurado o Núcleo de Formação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), localizado
dentro da CDL. A instalação desse núcleo possibilitou que a oferta de cursos
crescesse em relação aos oferecidos pelo escritório que já atuava na cidade. E
a evolução nunca mais parou. Hoje, o Senac tem um prédio na Rua Saldanha
Marinho onde oferece mais de 60 opções de qualificação, entre cursos técni-

Acervo CDL BG

cos e de idiomas, oficinas e workshops.
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José Oro chegou a Bento Gonçalves em

vice-presidente da festa em 1980 e res-

1976, vindo de Erechim, para trabalhar

ponsável pelo vinho encanado no Centro

na filial das Lojas Alegretti que abriria na

durante os dias de atividades no parque,

cidade. Ele lembra que havia poucos esta-

José tinha um sonho. Queria que a bebi-

belecimentos comerciais que não fossem

da permanecesse à venda no centro aos

comandados por bento-gonçalvenses, e

finais de semana. “Se tivéssemos manti-

o comércio era tímido. “Naquela época,

do o vinho encanado depois da festa, os

você comprava em um determinado lu-

turistas teriam ido ver e, é claro, acaba-

gar porque era amigo do dono, era quase

riam consumindo no comércio. Eu ten-

um convívio familiar entre lojista e cliente.

tei muito, enquanto presidente da CDL,

Com a chegada das lojas de fora, a situa-

promover o turismo no centro de Bento

ção começou a mudar”. Sérgio também

Gonçalves, mas não consegui”, conta.

ressalta isso ao avaliar o varejo na década

Em outras oportunidades depois do seu

de 1980: “O comércio de Bento Gonçalves

mandato na entidade, José foi secretá-

se desenvolveu quando chegaram geren-

rio de Turismo e voltou a trabalhar com

tes de fora, que conheciam mais, eram

o vinho encanado durante a Fenavinho,

profissionais. Eles provocaram os lojistas

mas nunca conseguiu que ele se tornas-

de Bento Gonçalves a serem melhores”.

se uma atração permanente. No ano do
cinquentenário da CDL, a Fenavinho foi

Nos dois anos em que ficou à frente da

retomada após uma pausa de oito anos e

CDL, José trabalhou muito por treina-

o vinho encanando voltou para o centro.

mentos e pelo turismo. Em 1984, Bento

No entanto, mais uma vez, apenas du-

já recebia um número considerável de vi-

rante a festa. O sonho de José ficará para

sitantes, especialmente em época de Fe-

quem vai escrever os próximos 50 anos.

navinho, mas eles se limitavam a conhe-

“Eu sigo acreditando que é possível fazer

cer a Vinícola Aurora. Como havia sido

isso”.

127

Capítulo 2 Rumo aos 20

50 anos em tranformação

Paralelamente a sua dedicação à CDL

que inaugurou junto com o empreen-

e à Fenavinho, José saiu da Alegretti,

dimento, há 18 anos. Em tempos de

foi trabalhar na Demac e, depois, abriu

internet e vendendo marcas que são

o seu próprio negócio, a Cad’Oro. No

facilmente encontradas na rede - em

entanto, sem conseguir conciliar tudo,

muitos casos por preços menores -, a

trouxe o seu irmão, Carlos, para con-

Cad’Oro segue crescendo. Por quê? Ao

duzir a loja ao seu lado. “Eu não conse-

responder essa pergunta, Carlos nos

guia atender os representantes com

mostra que por mais que o mundo

calma, então eu comprava mal, e isso

evolua, estar próximo dos clientes é o

é muito ruim para uma loja”, ensina.

caminho: “A moda ainda não tem um

Um tempo depois, portanto, decidiu

padrão de tamanho, então as pessoas

sair do negócio. “O Carlos assumiu

querem provar as roupas, e nós facili-

tudo, e a Cad’Oro existe há 35 anos em

tamos isso para elas. Muitos clientes

Bento Gonçalves”, afirma. Focada em

da Cad’Oro levam o que gostam para

vender marcas que não existiam na

experimentar e escolher em casa. Há

cidade na época, o que faz até hoje, a

vários motivos para isso, tempo, esta-

Cad’Oro começou na Rua Júlio de Cas-

cionamento, privacidade. É uma prá-

tilhos, onde a matriz segue até hoje, e

tica que segue muito forte na nossa

tem uma filial no Shopping L’América

loja”.

A moda ainda não tem um padrão
de tamanho, então as pessoas
querem provar as roupas, e nós
facilitamos isso para elas
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O “levar de amostra” é uma possibilidade que, em muitos estabelecimentos comerciais, ficou no passado ou nem existiu. Na Cad’Oro é
diferente. E Carlos faz questão que
esse

atendimento

personalizado

continue, porque ele estabelece
uma relação de confiança e fidelidade com o seu público. “Nós sabemos
o gosto de vários dos nossos clientes, então avisamos via WhatsApp
ou telefone que chegaram peças
que eles vão gostar e, se eles quiserem, entregamos em casa para que
experimentem”, relata. Utilizando
uma prática que existe há décadas, a
Cad’Oro está na vanguarda, porque
em qualquer palestra sobre varejo,
atualmente, uma das principais dicas é facilitar a vida e resolver o problema do seu cliente. No momento
em que a loja dá a ele a possibilidade de provar a roupa na privacidade
da sua casa, no horário que for mais
conveniente e sem precisar enfrentar o trânsito e a busca de uma vaga
para estacionar, ela faz com que ele
ganhe tempo. E hoje, sabemos, é
isso que qualquer negócio precisa
fazer pelo seu público.

E falando em relacionamento
com o cliente, chegamos a
um comerciante que ensinou
muitos outros por décadas.
Beder Koff, mais conhecido
como Willy, sucedeu José
Oro na presidência da CDL
e é considerado um grande
professor por praticamente
todas as pessoas que
atuaram no comércio bentogonçalvense enquanto ele
estava vivo. Koff já acumulava
homenagens quando assumiu
a entidade que viu nascer.
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No livro que marca dos 25 anos da CDL, comemorados em 1994, há uma entrevista com
ele. Já aposentado, após cinco décadas trabalhando no comércio, afirma: “Na minha vivência de 50 anos de comércio em Bento Gonçalves,
Acervo CDL BG

aprendi muitas coisas, naturalmente. O que gostaria de destacar em especial é a importância
de saber comprar bem, para poder vender bem.
Essa regra simples foi uma das minhas principais diretrizes. Aprendi essa regra com meu saudoso pai, que também era comerciante.” O filho,
André Koff, conta que o pai teve um dos maiores crediários da cidade por muitos anos. A
loja teve dois nomes: Alfred e Casa Koff. Nos
dois momentos, foi uma das mais tradicionais
e importantes do município. Localizada em
pleno centro, era endereço certo de praticamente todos os moradores da cidade. “O pai
também tinha lojas em Veranópolis, Caxias
do Sul e Lagoa Vermelha, e a de Bento foi ampliada várias vezes. O negócio começou com
150 metros quadrados e chegou a ter 1500”,
aponta André. Formado em Economia em
1973, ele trabalhou ao lado do pai por muitos
anos. Beder conhecia os clientes pelo nome e
dava crédito a cada um conforme as informações que tinha. Não havia um padrão, o que
faz com que André lembre de um momento
marcante: “Meu pai viajou e eu fiquei na loja.
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Chegou um cliente, pediu crédito e eu não sabia o que fazer”.

B e d e r Ko f f n a s u a l o j a
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A respeito do principal ensinamento que
Beder aponta no livro, André afirma que
era seguido à risca. A variedade de produtos era imensa, porque as compras
eram bem feitas. “O meu pai se preocupava em comprar bem e em oferecer um
preço competitivo. A loja tinha variedade, valor justo e condições de pagamento, portanto, a pessoa não precisava ir a
outro lugar. E quando chegasse, meu pai
estaria lá. Ele dizia que o comércio exige
sacrifício, você tem que estar presente,
trabalhar duro. Ele trabalhava”, acrescenta.
Além de administrar a loja, Beder sempre esteve envolvido com questões da cidade. Por isso, a presidência da CDL, entre os anos de 1986 e 1988 chegou com
naturalidade. A entidade era mais uma
maneira que ele encontrou de ajudar o
comércio como um todo, já que a classificação de “professor" não chegou sem um
forte motivo por trás. “Meu pai ajudava
todo mundo, se ele tinha a chance de ensinar um comerciante, dar alguma dica,
ele não titubeava, nunca pensava apenas
nele”, destaca André. O relacionamento
entre comerciantes aparece também em
outro trecho das declarações do comerciante no livro dos 25 anos.

Ele destaca a integração
com outras CDLs como
fundamental para um bom
mandato. e aponta como
uma das suas principais
ações a visita a Porto
Alegre para aprender
como funcionava e trazer
a Bento Gonçalves a
consulta de cheques,
valorizando ainda mais o
SPC. Atento ao que estava
sendo feito em outros
lugares, costumava ser
pioneiro: “Meu pai
via lá na frente”.
131
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Beder Koff conduziu a sua loja
idade. Durante todo o tempo em q
o seu negócio foi um sucesso. E e
homenagens e reconhecimento. Nas
elogiado por muitas pessoas. Muito
colocam nessa posição. No entanto,
Em 199 4, na entrevista para o livro
compra no comércio como Sua Excel
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a loja até completar 90 anos de
em que esteve em funcionamento,
o. E ele acumulou durante a vida
Nas entrevistas para este livro, foi
Muitos devem ser os motivos que o
tanto, um deles pode resumir tudo.
livro, ele se referiu ao público que
Excelência, o cliente." Está explicado.
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Ildoíno Pauletto caminhava pela Rua Marechal Deodoro, coração de

Bento Gonçalves, quando foi abordado por Julio Gehlen. “Pauletto, o
que você está fazendo? Você está vendendo em 10 vezes no carnê,
nós vendemos ainda no caderno. O que você está pensando, guri?”. O
16º presidente da CDL, sucessor de Willy Koff, era um jovem arrojado.
Chegou à cidade com pouco mais de 20 anos, em 1974, trazendo na
bagagem a experiência de ter trabalhado com óptica em Porto Alegre
e uma enorme vontade de implantar na então pequena cidade do
interior as inovações que já haviam chegado na Capital. Entre elas,
estava a venda no carnê em 10 parcelas, o que provocou a abordagem de Julio Gehlen. “Eu trabalhava também com joias e vendia em
10 vezes no carnê, por isso o Julio me parou na rua, quase em frente à
Gehlen Joias. Ele foi uma pessoa fantástica para mim, era um paizão.

1998

Eu admiro muito a paciência que ele tinha de passar o seu conhecimento para nós, que éramos mais jovens e concorrentes dele. O Julio
era um comerciante diferenciado e marcou a minha vida”.

135

50 anos em tranformação

O convite para ser presidente da CDL chegou

e outras entidades de Bento Gonçalves para

quando Pauletto já era um comerciante do

retribuir o que a comunidade me deu”.
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ramo óptico em Bento Gonçalves há mais de
10 anos. Ele nasceu em Davi Canabarro, um

A CDL foi a primeira entidade que Pauletto

lugar que, na época, era distrito de Passo Fun-

presidiu e, na época, ele acreditava que não

do. Foi morar em Porto Alegre e passava férias

estava preparado: “Eu estava há pouco tempo

com tios em Bento Gonçalves. “Porto Alegre

na cidade, a CDL era um clube seleto, então

era muito grande para mim, eu era do interior.

eu achava que não estava pronto, mas acei-

Percebi que havia mercado para outra óptica

tei”. Ele havia chegado a Bento e implantado

em Bento Gonçalves e que a cidade era pu-

novas ideias que iam além do carnê. “Nós

jante, que daria certo. E então vendi a minha

compramos uma kombi e íamos vender na

parte na óptica em Porto Alegre e vim morar

porta das fábricas, era uma loja ambulante.

aqui”, conta. A Pupila se consagrou, Pauletto

Também fazíamos desfiles no centro da cida-

foi procurado por outros empresários para

de, pegávamos carrocerias de caminhão com

que comprassem os negócios deles - inclusive

a Tegon Valenti e desfilávamos na Marechal

a joalheria de Julio Gehlen - e a sua trajetó-

Deodoro”, conta. A boa recepção às novida-

ria no comércio bento-gonçalvense deu certo.

des possibilitou que filiais fossem abertas e o

Por quê? Entre outros motivos, como muito

negócio crescesse. Aliado ao trabalho, então,

trabalho, visão e gestão responsável, porque

ele passou a ter as atividades de presidente

ele foi muito bem recebido: “Eu assumi a CDL

da CDL.

Eu assumi a CDL e outras entidades
de Bento Gonçalves para retribuir
o que a comunidade me deu
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O ano era 1988 e havia uma
preocupação com o que o consumidor pensava sobre o comércio
e por que ele ia a Caxias do Sul
e Porto Alegre fazer compras.
Pauletto era vice do seu antecessor e acompanhou a realização
de uma pesquisa que havia sido
encomendada. Quando assumiu
a presidência, era o momento
de usar aqueles dados para entender o consumidor e dar a ele
o que estava faltando. “As cartas estavam na mesa, tínhamos
que trabalhar. Percebemos, pela
pesquisa, que faltava variedade
e que os produtos não estavam
bem

expostos.

Precisávamos

melhorar as vitrines e diversificar. O consumidor nos disse que
se comprasse em Bento, depois
encontrava 10 pessoas com o
mesmo produto”, lembra Pauletto. Além de apostar nessas duas
questões, ajudando o comerciante a melhorar, em 1989, Pauletto
criou uma ação que segue se perpetuando, 30 anos depois. “Nós
instituímos a Compra da Sorte.

Espalhamos
faixas e cartazes
informando que
comprar em Bento
dava sorte. Criamos
cupons, entregamos
para as lojas e
quem comprasse na
cidade concorria a
prêmios, inclusive
um automóvel. Era
um motivo a mais
para o cliente não
consumir em outras
cidades”, explica.
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No entanto, além da falta de diversidade, havia um outro motivo que
fazia com que os consumidores comprassem em outros lugares: a educação. Bento, na época, tinha poucos
cursos superiores, e então os jovens
terminavam a escola e iam morar em
Porto Alegre. Os pais iam visitar os filhos no fim de semana e se criava um
ambiente favorável para comprar lá.
“Havia essa oportunidade, porque o
consumidor já estava em Porto Alegre por outro motivo. Por isso, apenas os cupons da Compra da Sorte
não eram suficientes. Foi preciso que
o comércio investisse muito em diversificação. Isso aconteceu, mas foi
muito lento”, recorda.
Nessa época, fazia pouco tempo que
Inelve Zen Munari havia começado
a trabalhar no comércio. Ela deixou
uma indústria de móveis para ser
vendedora da Loja Louvre, que até
hoje funciona na Marechal Deodoro.
“A loja começou em 1978, e os donos
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eram de Passo Fundo, os Zanatta. Eu
cheguei há mais de 30 anos para trabalhar como vendedora.

Um tempo depois, passei a
fazer as compras também.
Mais tarde, virei gerente
e, então, proprietária”,
conta ela. Não pense,
porém, que ao assumir o
comando do seu próprio
negócio, Inelve saiu do
balcão. O que ela gosta
mesmo é de atender
os clientes. “Queria
atender mais, mas tenho
o administrativo e as
compras para fazer e viajo
para participar de feiras”.
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Há mais mais de 40 anos aberta, a Louvre é

do que se faz. Às suas funcionárias, tem uma

mais um exemplo de estabelecimentos comer-

lição muito importante: “Eu sempre falo que

ciais que deram certo e perduram até hoje.

você tem que ser feliz no seu trabalho, tem que

Existe um segredo? Inelve acredita que sim.

gostar do que faz. Se você não gosta do comér-

Afirma que o que mantém uma loja funcionan-

cio, deixe para outra pessoa”.

do é o atendimento. Mas ressalta: “o comércio
não é fácil, tem que trabalhar bastante e tratar

Para ajudar pessoas como Inelve, dispostas

o cliente muito bem”. Na Louvre, isso acontece

a fazer o comércio andar, a CDL nessa época

todos os dias, mesmo que a pessoa não tenha

também fazia visitas a cidades maiores para ver

entrado lá para comprar. “Nós temos clientes

novas ideias e oferecer aos seus associados. A

que vêm aqui apenas para tomar um café, um

troca de experiências foi muito determinante

chimarrão, comer uma bolacha. Na nossa loja,

também na gestão de Pauletto, e ele ressalta

ele não é apenas um cliente, é um amigo, um

que, assim como outros presidentes, teve seus

parceiro. É dessa forma que ele é tratado”, diz

parceiros dentro da entidade. “Eu tive muitos

a proprietária. Para garantir esse atendimento

apoiadores do meu lado, o Beder Koff, o Plínio

diferenciado, ela acredita em duas coisas: trei-

Mejolaro, o Hilário Pozza e outros. Eram pes-

namento, claro, mas principalmente em gostar

soas importantes que estavam comigo”.

Eu tive muitos apoiadores do
m e u l a d o , o B e d e r Ko f f , o P l í n i o
Mejolaro, o Hilário Pozza e outros.
Eram pessoas importantes que
estavam comigo
139
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Primeiro carro sorteado na
Compra da Sorte, em 1989
Foto Pavoni | Acervo CDL BG
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PRESIDENTE NO ANO

em que a CDL completou 20 anos, Pauletto homenageou ex-presidentes e pessoas importantes para o desenvolvimento do comércio em um jantar. Foi ele, também, que
instituiu o prêmio Mérito Lojista, entregue até hoje, anualmente. O primeiro homenageado com esse prêmio foi Beder Koff. Em 2019, quando o Mérito completou 30 anos,
a personalidade destacada foi Plínio Mejolaro. Ambos são apontados como apoiadores
de Pauletto e de muitas outras pessoas envolvidas nesta história de 50 anos.
Hoje, quando olha para trás, tendo passado por tantas entidades - inclusive pela Fervi
na época da integração com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), ampliando muito
a oferta de cursos superiores - Pauletto acredita que conseguiu retribuir uma parte do
que recebeu da comunidade de Bento Gonçalves. “Não tanto quando eu deveria, mas

Capítulo 3 O marco dos 25 anos

o máximo que eu pude”.
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Comemoração dos 20 anos da CDL
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E n t r e g a d o 1 º p r ê m i o M é r i t o L o j i s t a p a r a B e d e r Ko f f

Livro CDL 50 anos

Bucco comandou a CDL até novembro

consumidor para dar informação. Quan-

de 1990 e, conforme o livro editado em

do informatizamos, a resposta ao lojista

comemoração aos 25 anos da entidade,

passou a ser na hora, imediata. A pessoa

participou da reunião de apresentação

digitava o CPF e aparecia a informação.

do projeto da Via del Vino. O calçadão

Lembro que os programas nós compra-

construído no coração da cidade e inau-

mos de uma empresa de Curitiba”, con-

gurado com o desfile comemorativo aos

ta Natal. Durante a gestão dele, que foi

100 anos do município, em 11 de outubro

do final de 1990 ao final de 1992, todo o

de 1990, mudou a cara da tradicional Rua

banco de dados do SPC foi informatiza-

Marechal Deodoro e influenciou na vida

do. “Isso agilizou muito a vida, reduziu o

do comércio. O 17º presidente deu conti-

número de funcionários necessários no

nuidade a todas as ações que já existiam,

SPC, nos deu eficiência”, completa. Du-

como a decoração de Natal e a entrega

rante a sua gestão, Natal também apos-

do Mérito Lojista (veja todos os homena-

tou na capacidade da CDL de se destacar

geados no final do livro), por exemplo,

no Estado. Ele foi o primeiro presidente a

e também o primeiro passo para a in-

colocar Bento Gonçalves à disposição da

formatização do SPC, com a compra do

Federação para realizar uma convenção.

equipamento Supermicro Edisa. A mu-

Naquela época, elas eram marcadas com

dança no sistema de trabalho foi implan-

antecedência, então a primeira por aqui

tada totalmente na gestão seguinte, de

viria a acontecer apenas em 1996. “Eu

Antonio Natal de Barba, e representou

lembro que fui a uma convenção em Ijuí

uma grande evolução para a CDL.

e, lá, disse que Bento poderia fazer a sua.
As convenções eram a melhor oportuni-

Antes da compra dos equipamentos, o

dade para buscarmos informação, mas

trabalho era todo manual. “Tinha um fi-

nem todos podiam ir. Trazer para Bento

chário grande, e os funcionários do SPC

Gonçalves possibilitaria a participação de

precisavam encontrar a ficha de cada

mais lojistas”, ressalta.

145

50 anos em tranformação

Além dessa preocupação com o
comerciante, Natal também estava atento aos consumidores.
Na gestão dele, a CDL criou um
cartão para clientes preferenciais do comércio de Bento Gonçalves. O ex-presidente explica
que o cartão era fornecido pela
CDL, que cadastrava todos os dados da pessoa para quem entregava. “Se você chegasse na loja
e apresentasse aquele cartão, o
lojista sabia que podia vender a
prazo sem se preocupar, porque
você estava referendado pela
entidade”, complementa.
A iniciativa não durou muito
tempo e o projeto acabou morrendo. No entanto, hoje percebemos que lá no final da década
de 1980, há 30 anos, existiu um
embrião do que em julho deste
ano foi lançado como Cadastro
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Positivo.

As iniciativas
são aprimoradas
e demonstram
que o trabalho
para valorizar e
fortalecer o comércio
deve ser constante. E
o principal: mesmo que
elas durem pouco ou
atinjam menos pessoas
do que a expectativa,
sempre provocam algo
especial em alguém.

Livro CDL 50 anos
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Jantar de lançamento do Cartão Cliente Preferencial

147

Capítulo 3 O marco dos 25 anos

50 anos em tranformação

Com o cartão de cliente preferencial
das entrevistas para este livro, ele
Zandoná era um desses clientes dife
os relatos que faz do comércio de B
você ser considerado um bom pagador
me engano, o cartão número 1 era do
CDL. Mas eu não ficava longe

Livro CDL 50 anos

ncial não foi diferente. Durante uma
, ele surgiu sobre a mesa. Gilberto
diferenciados e cita esse fato entre
e Bento Gonçalves. Era uma alegria
gador. E eu tive direito a isso. Se não
ra do prefeito e o 2 do presidente da
longe. O meu era o número 6."
"
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EM UMA NOITE
DE JULHO DE 1994,

o então presidente da CDL, Jovino Demari, foi a Carlos Barbosa para cancelar um

contato que havia feito com a produção da Família Lima para que o grupo se apresentasse na festa dos 25 anos da entidade. Chegando lá, não teve coragem. “Quando
eu assisti à apresentação deles no Festiqueijo, pensei assim: eu tenho que encontrar
uma saída”.
Ele encontrou, mas antes vamos voltar um pouco no tempo. No início das conversas
sobre o que seria feito para celebrar os 25 anos da entidade, Jovino sugeriu que a
atração musical fosse a Família Lima. O grupo havia surgido naquele ano e estourado
rápido no Rio Grande do Sul. “Quem trabalhava comigo na época era a Vania Moura
(ela e Mara Bertinatto tinham a Equilíbrio Comunicação e faziam tudo que era relacionado
aos eventos da entidade. Vania segue atendendo a CDL atualmente com a Moura Comu-
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nicação). Eu pedi a ela que contatasse a Família Lima. Quando veio o retorno do valor
que eles cobravam, era muito alto. Eu levei para a diretoria e lembro que o Antonio
Longo, meu vice-presidente, foi categórico: ‘Jovino, não’.”
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Diante dessa situação, o presidente pegou a estrada para Carlos
Barbosa para cancelar. Mas não
conseguiu. Foi embora sem falar
com a produção da banda. “Nessa época, eu já começava a ter um
bom relacionamento na cidade.
Procurei três empresários e consegui o dinheiro”.
A festa aconteceu, a Família Lima
veio de kombi e tocou. Mas na
hora de ir embora, em Carlos Barbosa, o veículo quebrou e foi Vania quem socorreu a banda e a
ajudou a ir para casa. “Eles ainda
estavam começando, mas eram
muito bons. Fiquei satisfeito de ter
conseguido trazê-los para a festa.
Naquela noite, também homenageei os ex-presidentes com um
troféu, foi uma celebração linda”,
acrescenta Jovino. No livro A trajetória do comércio de Bento Gonçalves, há um trecho do discurso do
presidente valorizando as pessoas
que haviam construído a história
até aquela data:

“O 25º aniversário guarda o dia a dia não
apenas do comércio, mas de toda a comunidade. Juntos, construíram o ontem,
constroem o nosso hoje e, sem dúvida,
serão alicerces para o nosso amanhã.
Homens que marcaram a história. Ideias
lançadas desencadeiam em objetivos
que, empolgados pela determinação dos
homens, transformam-se em realizações
e conquistas. Assim é cada episódio que
vem sendo escrito há 25 anos pelos homens que construíram a CDL de Bento
Gonçalves”.
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Exposição fotográfica no Banco do Brasil
em comemoração aos 25 anos da CDL

A celebração dos 25 anos aconteceu no último ano do mandato de Jovino Demari na CDL. Ele
assumiu em 1992 e, entre as ações que fez, destaca a união para iluminar e decorar a cidade. “Eu
consegui dinheiro para comprar fios e lâmpadas e a prefeitura deu a mão de obra. Iluminamos
as ruas. Os lojistas decoraram as árvores que estavam na frente das suas lojas e eu peguei os
bancos para decorar a praça da Marechal Floriano. Ficou linda. Eu lembro que quando alguém
dizia que não ia participar, eu falava que ia reunir os associados e dizer pra não ter conta naquele
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banco. Era bem democrático…”, diverte-se.
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As palestras também fizeram parte do mandato do 19º presidente. Eduardo Tevah e José Galló
(Lojas Renner) foram alguns dos comerciantes de fora que estiveram em Bento Gonçalves para
falar. “Eu queria trazer também o Adelino Colombo, mas ele me disse que não sabia fazer palestra. Então eu falei a ele que não precisava palestrar, era só ensinar como ele fazia para a loja

Acervo CDL BG

crescer tanto. Ele aceitou”.

Adelino Colombo e Jovino Demari em palestra promovida pela CDL
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Antes de deixar a CDL, Jovino ainda foi a Por-

“Trinta dias antes do evento, nós não tínha-

to Alegre para oficialmente marcar a histórica

mos onde fazer a convenção, não havia audi-

convenção lojista que aconteceria em Bento

tório, não havia nada”, lembra Antonio Cesa

Gonçalves na gestão seguinte, de Antonio

Longo. Ele conta que reuniu integrantes de

Cesa Longo. Quando olha para trás e avalia as

entidades no CIC e falou que ia a Porto Ale-

lembranças do seu mandato, Jovino, a exem-

gre devolver a convenção porque Bento não

plo de tantos outros presidentes, cita os seus

tinha um lugar para realizá-la. “É claro que

conselheiros: Hilário Pozza e Ilvo De Gasperi.

eu não ia devolver, eu só provoquei, porque

“Eles eram as minhas referências, mas lem-

precisávamos encontrar uma solução. E aí as

bro que quando falei de marcarmos a con-

pessoas disseram que não seria bom devol-

venção, o Hilário disse que eu estava louco,

ver e que se não havia lugar, nós construi-

que não tínhamos estrutura. Eu fui a Porto

ríamos um. E assim surgiu o o auditório da

Alegre mesmo assim e marquei. Eu acredita-

Fundaparque. Erguemos divisórias, locamos

va que a CDL de Bento Gonçalves consegui-

cadeiras, fizemos tudo nos últimos 30 dias e

ria, sim, fazer uma convenção. E foi feita”.

reunimos 1.500 pessoas. Foi a maior conven-
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ção, entrou para a história em público e em
No entanto, não era apenas a crença de Jovi-

qualidade. Trouxemos Joelmir Betting, Ana

no que estava certa. Quando disse que Bento

Amélia Lemos. Nos unimos e fizemos. Naque-

não tinha estrutura para fazer uma conven-

la reunião no CIC, eu entendi o objetivo de

ção, Hilário Pozza também estava correto.

uma entidade. Sozinho, você não é ninguém”.

N o s u n i m o s e f i ze m o s . N a q u e l a
reunião no CIC, eu entendi
o objetivo de uma entidade.
Sozinho, você não é ninguém

Livro CDL 50 anos
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Antonio Cesa Longo com a esposa, Margot, e Joelmir Beting na convenção
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A CDL foi a primeira entidade que An-

à sociedade por meio das entidades

tonio Longo assumiu. Ficou de 1994 a

que presidiu e diversas homenagens,

1996. Vieram outras depois, inclusive

inclusive estaduais. Mas quando é

15 anos na presidência da Associação

questionado sobre o que mais lhe toca,

Gaúcha de Supermercados, onde con-

ele responde: “O mais importante para

tinua. Tudo começou naquelas salas

mim foi ter recebido o título de cidadão

do Edifício Zanoni, quando ele tinha

bento-gonçalvense”. Fica claro em pou-

certeza que não estava pronto para o

cos minutos de conversa o quanto ele

desafio. “Você nunca está pronto para

se dedica à cidade, ou seja, o quanto a

assumir algo, porque você aprende

semente plantada na CDL faz parte até

fazendo. Você precisa querer fazer. A

hoje da vida dele. “Bento Gonçalves é

CDL foi a minha primeira entidade e a

uma grande escola, o espírito associati-

minha motivação para assumir outras

vo que a cidade tem é muito grande. Eu

depois. Eu cheguei a presidir oito enti-

percebi isso graças à oportunidade que

dades simultâneas em Bento, tudo mo-

eu tive de aprender com pessoas como

tivado pelo que eu vivi na CDL”.

o Ildoíno Pauletto, o Jovino Demari, o
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Plínio Mejolaro, lá dentro da CDL. Eles
Apaixonado pelo varejo, Antonio tem

são baluartes, pessoas que defendem

hoje 430 funcionários na Companhia

o comércio por paixão e que me ensi-

Apolo, uma história longa de dedicação

naram muito”.

A CDL foi a minha primeira
entidade e a minha motivação
para assumir outras depois

Livro CDL 50 anos

Muitas foram as ações tomadas por ele na CDL durante a
sua gestão. Palestras, treinamentos, relacionamento com
entidades, promoções para valorizar o comércio, tudo foi
feito. A base, porém, é sempre a mesma: o amor por Bento
Gonçalves. Antonio sabe que está no lugar certo e, também
por isso, se dedica tanto à cidade que o acolheu. “Eu estou em Bento há 35 anos, vim quando era adolescente para
trabalhar no Apolo, do qual a minha família já era sócia, e
tenho certeza que o meu lugar é aqui. O meu avô paterno, Salvatore Longo, chegou da Itália no dia 13 de junho de
1913 (13 de junho é o dia de Santo Antônio, padroeiro de Bento
Gonçalves). Ele desceu no Brasil com uma estátua de Santo
Antônio embaixo do braço e um pacote de roupas. Eu fui
o primeiro neto e ele disse à minha mãe que meu nome
seria Salvatore Longo Neto. E inclusive abriu uma caderneta
de poupança para mim com esse nome. Depois do parto,
a minha mãe conseguiu convencê-lo a mudar porque era
o nome de Santo Antônio. Tudo está interligado na minha
vida, aqui é o meu lugar”.
Essa crença aliada à paixão que tem pelo varejo é o que
move o 20º presidente da CDL a trabalhar muito por Bento
Gonçalves e trazer para cá o que há mais inovador, tanto
nas entidades quanto no seu negócio. O Apolo está sempre
olhando para o futuro e foi pioneiro no Estado em diversos
momentos. “Fomos o primeiro supermercado a operar com
código de barras, o primeiro a fazer operação logística com
plataformas hidráulicas, a primeira empresa a ter self check
out, a acreditar no pão congelado. Felizmente, todas as
ações em que fomos pioneiros viraram tendência”, afirma.

O pioneirismo aparece
em Bento Gonçalves
no início da década de
1990 também em uma
loja que até hoje segue
crescendo. A Intimitá
nasceu em abril de
1993 e foi a primeira
exclusiva de moda
íntima na cidade. “Foi
um passo diferente,
uma vitrine apenas de
lingerie, quebramos um
tabu”, conta Valéria
Farina, uma das sócias.
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Além de vender um produto que não

cio. Crianças que viram brincar na loja

tinha um comércio exclusivo, a Intimi-

quando iam com a mãe e hoje se tor-

tá era inovadora também por estar

naram consumidoras fiéis. Gestantes

fora do centro e pelas campanhas

que compraram o enxoval da mater-

que fazia. “Fizemos vitrine viva, par-

nidade e depois levaram o bebê para

ticipávamos de desfiles em feiras e,

elas conhecerem. Não faltam relatos

quando era permitido, tínhamos uma

de consumidoras que foram alertadas

loja dentro da grandes feiras, como

pela equipe de que já tinham a peça

Fimma e Movelsul, por exemplo”,

que queriam comprar. “Nós conhece-

acrescenta.

mos pelo nome, conversamos, temos
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um atendimento carinhoso. A internet
As próprias campanhas de marketing

está aí, sim, mas não substitui o conta-

da Intimitá chamavam a atenção. Em

to pessoal e a oportunidade de provar

várias ocasiões, postes da cidade fo-

uma lingerie”, diz Andréia. Associada

ram tomados por corações às véspe-

da CDL desde o início da sua história

ras do Dia dos Namorados. Gerente

no comércio, Valéria afirma que uma

da loja, Andréia dos Santos Tumelero

entidade é indispensável para o de-

faz parte da equipe desde o primeiro

senvolvimento do setor em que atua.

dia. E tem uma resposta rápida para

No entanto, cada lojista também tem

a pergunta sobre o sucesso da loja há

que fazer a sua parte. “Nós abrimos

26 anos: “Você precisa atender bem.

com horário diferenciado e seguimos

E para isso, precisa treinar o funcio-

trabalhando até as 20h em dias de se-

nário”. Na Intimitá, o atendimento é

mana e até as 18h aos sábados, sem

tudo. Na entrevista, Valéria e Andréia

fechar ao meio-dia. Isso foi mais uma

citam clientes que estão desde o iní-

inovação na época”, complementa.
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Campanha de Dia dos Namorados da Intimitá
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Novidade também foi quando a equipe da

mais uma vez foi produzida uma pesquisa

Intimitá passou a trazer a Bento Gonçalves

para ouvir os clientes. Apareceram como

palestrantes para falar sobre arte sensual.

problemas o atendimento, a falta de lugar

Das palestras, que aconteciam em salas de

para estacionar e de condições de pagamen-

convenções de hotéis, surgiu a Secrets, uma

to facilitadas e, ainda, a pouca diversidade de

sex boutique com atendimento individua-

produtos. Valéria estava em um lugar com

lizado e total privacidade. “O varejo precisa

estacionamento, tinha atendimento e varie-

inovar, é assim que ele sobrevive. Nós identi-

dade. A Intimitá nascia entregando tudo que

ficamos um nicho na década de 1990, apos-

os clientes queriam. “Nós trabalhamos com

tamos nele e trabalhamos com marcas de

os comerciantes do centro, houve discussão

qualidade e preços variados. A Intimitá tem

sobre vaga rotativa e decidimos entrar tam-

diversidade de produtos e atendimento dife-

bém forte nos bairros, para que todos os lo-

renciado. A minha realização é ver os clientes

jistas melhorassem os seus negócios”, conta

saindo daqui felizes. Esse é o segredo, e dá

Gallina. Foram realizadas diversas reuniões.

certo porque eu amo o que eu faço”, conclui

A CDL ia aos bairros, ouvia comerciantes e

Andréia.

passava dicas de como melhorar. A aceitação
era muito boa, os lojistas se sentiam presti-

Se conversasse com ela, o sucessor de An-

giados e muitos que não eram associados

tonio na CDL, Sérgio Gallina, iria concordar.

passaram a ser. “Nós recebíamos todos nas

Na gestão dele, de 1996 a 1998, havia mui-

reuniões e, dessa forma, conseguimos au-

ta reclamação dos consumidores a respeito

mentar muito o número de associados”.
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do atendimento no comércio. Nessa época,

O v a r e j o p r e c i s a i n o v a r,
é assim que ele sobrevive
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Reunião da CDL no bairro Licorsul
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A respeito das queixas no aten-

reforça. Um trabalho conjunto

dimento, Gallina já tinha a per-

com as demais entidades tam-

cepção, por estar na diretoria

bém foi destaque na gestão de

anterior, que a participação em

Gallina. Ele conta que em datas

palestras e treinamentos era

comemorativas, CDL, Sindijolas

pequena. Então procurou os as-

e SEC passaram a trabalhar jun-

sociados e disse a eles que de-

tos. Isso os fortaleceu e se tor-

veriam obrigar os funcionários

nou um case estadual, porque o

a participarem, como uma ativi-

espírito de união se fortaleceu e

dade de trabalho. Muitos deles

contagiou lojistas, aumentando

aceitaram e a melhora no con-

a adesão deles às campanhas.

tato com o público foi evidente.

“Fui a Porto Alegre, na Federa-

“A CDL faz muitas ações, todos

ção, mostrar essas inovações,

os presidentes fizeram muito,

porque a CDL de Bento Gon-

mas o comércio precisa partici-

çalves, em 1999, foi apontada

par, aproveitar o que é ofereci-

como modelo de gestão do in-

do e melhorar o seu negócio”,

terior”.

A CDL de Bento Gonçalves,
em 1999, foi apontada como
modelo de gestão do interior
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Quando olha para esse reconhecimento e para a história da CDL, Gallina fica um tempo sem falar no telefone (ele vive no Paraná atualmente)
e depois afirma: “Todas as diretorias
procuraram fazer o melhor possível,
se dedicaram a uma causa e contribuíram para o comércio de Bento
Gonçalves”.
Antonio, quando provocado a olhar
para trás e falar da sua trajetória no
comércio e nas entidades, conta uma
história que aconteceu quando ele
era criança e faz parte da sua vida
até hoje. “Com oito anos de idade, eu
já trabalhava no caixa do supermercado da minha família. E eu dei um
troco errado. Eu percebi na hora que
estava errado, mas eu não tive coragem de corrigir, pedir para me devolverem, porque eu fiquei com medo
daquelas pessoas. Elas deviam ter 15
anos, mas, para mim, eram uns homens. E eu tive vergonha. Eu me senti
tão mal, que eu nunca mais dei um
troco errado na minha vida”.

No meio da história,
que aconteceu em
um momento da
entrevista em que
se falava de fazer
a coisa certa e se
dedicar de verdade
a algo, ele para por
um momento e fica
em silêncio. Depois
continua e diz que
o troco errado
corresponde a R$ 1,50
entregue a mais.
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Mas como ele sabe, se houve inflação e
tempo todo? Isso foi tão forte em mim
o valor. Eu te digo com toda a certez
Essa foi a primeira lição que construiu
varejo e a outros setores de Bento G
do espírito associativo que conheceu na
mais oito entidades ao mesmo t
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ção e troca de moedas no Brasil nesse
m mim, que desde lá eu vou corrigindo
erteza: hoje, corresponde a R$ 1, 50. "
truiu um dos homens mais dedicados ao
to Gonçalves. O homem que, por causa
u na CDL, cuidou do seu negócio e de
smo tempo. Sem errar o troco.
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CE

1999
A CDL JOVEM
Em junho de 1978 um representante comercial empurrava o carrinho
de um bebê de cerca de uma semana de vida para que ele não chorasse e, portanto, fizesse com que a sua cliente, Ivone Antônia Foresti,
tivesse que parar de olhar os livros para atender o filho recém nascido.

2008

Essa primeira frase resume com que “idade” o fundador da CDL Jovem
de Bento Gonçalves começou a sua relação com o comércio. “A minha
mãe me levou pra loja com sete ou oito dias de vida e eu não saí mais.
Aprendi com ela muito do que eu sei”, diz Giovani Carlet.
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Com os olhos brilhando e orgulhoso

materiais, como se fosse um atacado.

da trajetória construída pelos pais,

O Moinho Tondo tinha um armazém

ele conta que Josué Carlet era eletri-

que vendia de tudo. E a mãe fazia as-

cista e trabalhava muito. “O meu pai

sim: comprava uma tomada e pedia

sempre foi muito trabalhador, colo-

se podia levar uma caixa vazia a mais.

cava a mão na massa, instalava da

Ela encheu a loja que ficava naquela

manhã até a madrugada. A mãe era

garagem de caixinhas vazias e tinha

a comerciante, ela tinha visão”. O ne-

só duas ou três peças de cada tipo.

gócio de materiais elétricos da família

Se o consumidor chega em uma loja

começou em uma garagem pequena,

e tem pouca coisa pra vender, ele vai

no início da década de 1970. Com o

embora. Se tem variedade, ele pensa:

tempo, foi mudando de nome e de

‘nossa, que loja legal’. Isso é psicológi-

ponto, mas nunca saiu do bairro Ci-

co. A mãe tinha pouca coisa mesmo

dade Alta, onde está até hoje, com

pra vender, pouco estoque, mas a loja

Giovani à frente. “A mãe comprava os

parecia cheia por causa das caixas va-

materiais que ia vender nessa primei-

zias. Essa história me arrepia, porque

ra loja em uma espécie de central de

é muita visão de negócio”.

O meu pai sempre foi muito trabalhador,
colocava a mão na massa, instalava
da manhã até a madrugada. A mãe era
a comerciante, ela tinha visão

Livro CDL 50 anos

Foi Ivone a sua primeira grande professora no comércio. E
depois, seguiram-se muitos
outros. Giovani ia sozinho a
São Paulo visitar lojas de iluminação e fazer cursos antes
de completar 18 anos. Até
hoje dedica boa parte do seu
tempo para o estudo. E foi
justamente por se preocupar
tanto com aperfeiçoamento
que ele sentiu outro forte arrepio. “O Aparício Pressi me
falou para ir em uma convenção estadual da CDL, em
1999. Eu tinha 21 anos, mas
já trabalhava na loja desde
os 13. Ele me incentivou e eu
fui. Lá, teve um espaço para
a CDL Jovem de Porto Alegre
falar. Quando eu ouvi aquilo,
eu quis fundar a CDL Jovem
em Bento”. Os dois passos
que se seguiram a essa vontade foram rápidos. Primeiro,
houve um grande incentivo
de Pressi.

“Ele era um
multiplicador de
energia”, define.
O segundo foi
procurar por jovens
empreendedores que
pudessem compor a
primeira diretoria.
Giovani relata que
telefonou para alguns,
eles toparam e a CDL
Jovem nasceu com base
na formatação que já
existia em Porto Alegre.
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Primeira diretoria da CDL Jovem de Bento Gonçalves
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Naquela época, há 20 anos, a CDL
ocupava diversas salas do segundo
andar do Edifício Zanoni e havia um
espaço para depósito no quinto. A
primeira ação dos jovens líderes foi
reformar o lugar e transformar em
um local para treinamentos, seguindo o que Giovani acredita ser indispensável para um negócio ir bem.
“Nós não tínhamos sala no segundo
andar, não tinha lugar pra nós, então decidimos limpar o quinto. Nós
mesmos retiramos as coisas e reformamos. Conseguimos piso, tintas e
outros materiais com comerciantes,
meus pais deram a parte elétrica,
um pouco a CDL bancou, e a gente construiu um lugar para nós e
para oferecermos treinamento para
quem trabalha no comércio. Essa foi
a minha primeira ação na CDL Jovem, construir um lugar para qualificar as pessoas”. Poucos dias antes
de dar a entrevista para este livro,
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quase 20 anos depois,

Giovani havia entrado
no quinto andar para
apresentar um painel
sobre iluminação de
Natal para lojistas.
E se emocionou. “Ver
que aquilo continua
funcionando… tinha o
painel em uma sala, curso
em outra… me arrepiei
quando entrei lá e vi que
o que nós fizemos está
sendo usado até hoje”.

Livro CDL 50 anos

Quando busca na memória o iní-

ro e pelo Alcides De Gasperi, os

cio dessa história, Giovani classifi-

presidentes que pegaram o início

ca como um sonho, uma vontade

da CDL Jovem. Eles nos apoiavam

imensa de fazer acontecer. “Nós

e nos davam um norte, mas nem

fazíamos as fotos dos nossos

eles sabiam o que era para ser

eventos, não tínhamos assessoria,

feito. Nós aprendemos fazendo

dinheiro, nada. A CDL cedia o es-

e deu certo. O principal exemplo

paço para nós fazermos as nossas

disso é o Marcos (Carbone, atual

reuniões e nós corríamos atrás do

presidente da CDL). Ele entrou na

que precisávamos. Fomos muito

CDL Jovem a meu convite e olha

bem recebidos pelo Silvênio Rua-

onde ele chegou.”

Fo m o s m u i t o b e m r e c e b i d o s
pelo Silvênio Ruaro e pelo
Alcides De Gasperi, os
presidentes que pegaram o
início da CDL Jovem
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ALÉM DE GIOVANI,
existem já outros cinco ex-presidentes da CDL Jovem. Cada um deles leva
da sua gestão lembranças especiais e muito aprendizado.

Fá b i o A n d ré S t u d z i n sk i ( 20 0 3 -20 0 4 )
“Eu lembro quando trouxemos para palestrar o comandante da Brigada Militar
do Rio Grande do Sul. Ele ensinou como devia ser o layout da loja para ela ser
mais segura e explicou por que o caixa deveria ficar no fundo. Depois daquela
palestra, vários lojistas mudaram o formato das suas lojas. Essa e outras ações
que fizemos na CDL Jovem me gratificam muito.”

M a rc os R o g é r i o C ar b o n e ( 20 0 5 -20 0 7)
“Foi na CDL Jovem que eu percebi a importância de uma entidade representativa
e entendi que você precisa fazer a sua parte para ajudar a escrever a história, e
não ficar apenas olhando e criticando. Se você pode mudar alguma coisa, então
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você tem que mudar, tem que dar a sua contribuição para a sociedade.”

Livro CDL 50 anos

[

G us ta v o C e c o n ( 20 0 8 -20 1 1 )

“Quando você está numa entidade, você tem que dar uma resposta para os compromissos que a sociedade exige, tem que trabalhar por ela. Estar na CDL Jovem foi

motivador, você tem a oportunidade de estar em uma sala com empresários, com
o presidente da CDL, com pessoas que te ensinam. A contrapartida do trabalho é
gratificante.”

R og é r i o P u l g a ( 20 1 2)

“A CDL Jovem me fez crescer pessoal e profissionalmente. Aplico no meu negócio
lições relacionadas a gestão de pessoas e liderança que eu aprendi na entidade.

Para quem é jovem e está iniciando a vida profissional, a CDL é uma escola. A gente
se doa por algo que não tem retorno financeiro, mas bastante aprendizado”.

B runa Fa c h i n e tto (20 13 -20 1 4 )

“O meu pai (Ari Fachinetto, integrante da diretoria atual da CDL) diz que nós fazemos parte da sociedade e, portanto, devemos trabalhar para ela. É o cliente que
nos mantém, e nós devemos um retorno a ele. A CDL Jovem foi a oportunidade que

eu tive de dar esse retorno para a coletividade e de enxergar a importância que
uma entidade tem. Você só vê isso realmente quando está lá dentro”.
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O atual presidente da CDL Jovem,

equipe em 2008 e não saiu mais. A

Leonardo Carboni, nasceu em Ben-

história dele na entidade está mistu-

to Gonçalves e foi estudar em Porto

rada à construída no negócio da fa-

Alegre, como acontece com muitos

mília, porque ambas começaram jun-

jovens da cidade. Depois da forma-

tas. “Você aprende muito estando em

tura, voltou para ajudar no negócio

uma entidade, leva ensinamentos

da família. “Faz 10 anos que eu estou

dela para o seu negócio. E faz a sua

em Bento e, logo que eu comecei na

parte pela sociedade. É responsabili-

loja, nos primeiros dias, chegou uma

dade da CDL Jovem trazer um pales-

pessoa para cobrar a mensalidade

trante de renome nacional por ano

da CDL. Eu perguntei pra minha mãe

e nós fazemos isso sempre. Já colo-

como aquilo funcionava e entendi

camos 800 pessoas em uma pales-

que eu precisava fazer parte. Eu esta-

tra”, ressalta. Paralelamente, há uma

va chegando, era novo, seria bom pra

ação social vinculada ao ingresso, o

mim estar junto de outros empresá-

que gratifica muito Leonardo. “Quan-

rios. Eu tinha aquele gás de quem

do você vai entregar as doações para

está começando algo e quer aprovei-

crianças e vê o olhar delas ganhando

tar tudo”, conta. Leonardo entrou na

um presentinho é sensacional”.

Vo c ê a p r e n d e m u i t o e s t a n d o e m
uma entidade, leva ensinamentos
dela para o seu negócio

Livro CDL 50 anos

Consciente dos ganhos que tem ao con-

entidade e ajudou em tudo que pôde,

viver com comerciantes e aprender, ele

por acreditar que se trata de uma for-

afirma que pretende sair da CDL Jovem

ça muito importante para o desenvol-

apenas quando chegar na idade limite,

vimento dos próximos anos da cidade.

35 anos. “Você está ao lado de pessoas
que têm o mesmo foco, por isso você

Além de receber bem essa novidade,

troca experiências. Todo mundo é vo-

Silvênio também disse sim à provoca-

luntário, não recebe nada, e faz com o

ção da Federação para fazer em Bento

máximo de cuidado e de carinho, por-

Gonçalves a 30ª Convenção Lojista. “Eu

que dar algo de volta para o comércio e

fui procurado porque era um momento

a sociedade em que você vive é o maior

de desunião das CDLs. Como a nossa ia

pagamento que você pode ter”.

completar 30 anos, seria um bom motivo para trazer a convenção. Eu aceitei e

O presidente da CDL na época da fun-

fizemos mais uma. A programação foi

dação do departamento jovem fala com

muito bem elaborada e deu tudo cer-

carinho daquela época. Silvênio Ruaro

to”. Outro fato marcante nesta gestão

comandou a entidade de 1998 a 2000

foi o bug do milênio. Silvênio recorda

e foi quem acolheu a ideia de Giovani.

que foi tudo programado para a virada

“Desde o início, foi tudo feito de forma

de 1999 para 2000, mas no final deste

muito coerente, também por isso dá

ano, os sistemas não estavam prepara-

certo até hoje. Ali estão os futuros ges-

dos para 2001. “Foi uma loucura, tive-

tores da cidade, nós temos que apoiar,

mos que adaptar tudo, trocar máqui-

porque formar líderes não é fácil”, ava-

nas, buscar novas tecnologias. Você é

lia Silvênio. Naquele ano, o presidente

surpreendido com esses problemas

conta que a diretoria foi receptiva aos

e precisa resolver e é por isso que se

jovens que passaram a circular pela

aprende tanto em uma entidade”.
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Comemoração dos 30 anos da CDL

Livro CDL 50 anos

Quando volta no tempo e
pensa nessa história de 50
anos que ajudou a escrever,
o ex-presidente afirma
sentir orgulho. Além de
todo o aprendizado, de ter
se dedicado ao comércio
voluntariamente e ter feito
a sua parte nas campanhas
de Natal, nas reuniões nos
bairros e em todas as ações
possíveis para fortalecer o
comércio, ele afirma que a
CDL lhe deu grandes amigos.

Um deles, encontra todos os dias
para tomar café desde aquela época.
“O Alcides (De Gasperi) me sucedeu
na presidência e, diariamente, eu e
ele nos encontramos de manhã para
tomar café. Eu digo para ele: tem
uma reunião aqui na mesa 5, você vai
vir? (risos)”
Quem também fez amigos na CDL
foi uma pessoa que chegou para trabalhar em outro negócio. A primeira
sala de Deise Vanzela Ticiani quando foi contratada pelo Sicredi foi no
segundo andar do Edifício Zanoni. A
história das agências bancárias da
cooperativa em Bento Gonçalves começou em uma sala cedida pela CDL.
“Eu fui contratada em abril de 2000,
mas já havia pessoas do Sicredi trabalhando na sala oferecida pela CDL
desde novembro ou dezembro de
1999. Elas estavam preparando tudo
para que eu e meus dois colegas começássemos o trabalho do banco.
Quando nós entramos, eles foram
para Nova Roma, onde também seria
aberta uma agência”, diz.
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Deise, que hoje é gerente da agência São
Roque, ficou na sala cedida pela CDL de
abril a setembro de 2000 e conta que a
troca de informações foi muito importante para o início do Sicredi na cidade:
“A equipe passava os associados da CDL
para nós, abria as portas. Nós tínhamos
uma sala separada, eles tiveram esse
cuidado de separar um pouco, mas a
troca de experiências era constante. Nós
éramos todos ‘colegas’, tomávamos café
juntos, conversávamos. Fomos muito
bem recebidos na CDL”. A parceria que
começou há 19 anos nunca foi desfeita.
A gerente destaca que houve momentos
em que existiu um afastamento maior,
mas, atualmente, a cooperativa e a entidade estão muito próximas. Um dos
exemplos da parceria é o desconto que
associados do Sicredi têm nas palestras
e nos treinamentos promovidos pela
CDL. Por outro lado, associados da CDL
têm linhas especiais de financiamento no Sicredi. “A parceria funciona bem
porque tanto a CDL quanto o Sicredi têm
o mesmo objetivo: o desenvolvimento
Capítulo 4 Nasce a CDL Jovem

dos seus associados”.

Nós éramos
t o d o s ‘ c o l e g a s ’,
tomávamos
café juntos,
conversávamos.
Fo m o s m u i t o
bem recebidos
na CDL

Livro CDL 50 anos

Além de considerar o trabalho da CDL indispensável, Deise ressalta o fato de as
pessoas se dedicarem voluntariamente
a uma causa maior e unirem um setor.
“Juntos, nós sempre seremos mais fortes. As entidades têm os mesmos valores
que as cooperativas, acreditam em união
e, por isso, têm um papel tão importante na sociedade”. Esse reconhecimento
foi construído por presidentes que muito
se ajudaram. Um a um, eles foram cumprindo os seus mandatos e escrevendo as
páginas de uma história que faz parte da
vida da grande maioria dos comerciantes
de Bento Gonçalves. O 23º a assumir a
entidade foi Alcides De Gasperi, que ficou
por dois mandatos, de 2001 a 2004. “O
grande feito dessa época foi a reforma na
sede. A CDL estava pequena para receber
bem e oferecer um bom serviço para os
seus associados. Então, quando o Sindilojas desocupou três salas que usava ali
do nosso lado, nós compramos”, conta.
A aquisição aconteceu em 2002, mas as
obras começaram apenas no ano seguinte. A diretoria decidiu que, primeiro, seria
paga a conta da compra das salas.

Somente depois disso,
seria investido dinheiro
na obra. “A reforma
foi grande, mudamos
toda a disposição,
definimos salas para
cada departamento e
modernizamos o sistema
de gestão. Tanto o
cronograma de prazos
quanto a previsão
financeira da obra
foram cumpridos à risca.
Deu tudo certo”, lembra.
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Inauguração da nova sede da CDL

Livro CDL 50 anos
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Novas salas após a reforma da sede
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O apoio do comércio foi fundamental na
gestão de Alcides. Os lojistas estavam muito
engajados e foram responsáveis, junto com
a diretoria e a equipe da entidade, por uma
das maiores ações natalinas dessas cinco décadas. Em 2002, a campanha Natal de Casa
Nova deu uma casa mobiliada como prêmio
principal. Foram arrecadados mais de um
milhão de cupons. “Nós tínhamos a casa e
outros 10 prêmios. A campanha foi um sucesso. Naquele ano, também lançamos o
projeto Ceia de Natal, um evento completo
que fazíamos para as crianças do Ceacri (Centro de Atendimento à Criança). Tinha tudo, comida, distribuição de presentes, chegada do
Papai Noel. Em uma das edições, chegamos
a colocar mil crianças lá nos pavilhões da Fenavinho”, aponta o ex-presidente.
Foi durante as gestões dele também que chegaram a Bento Gonçalves os dois shoppings.
O L’América inaugurou no fim do ano 2000, e
o Shopping Bento, no início de 2001. Segundo Alcides, como eles são de médio porte, o
impacto não foi muito grande. “Acredito que
o shopping deve ser proporcional à população da cidade e foi o que aconteceu. O granCapítulo 4 Nasce a CDL Jovem

de shopping estava, e ainda está, em Caxias
do Sul.

O que se percebeu aqui,
na época, foi que as
lojas dos shoppings já
existiam nas ruas, então
o comércio não foi tão
impactado. A principal
mudança aconteceu nos
hábitos da população,
porque a cidade
precisava de espaços de
gastronomia e de lazer,
então as praças de
alimentação e os cinemas,
sim, influenciaram
bastante”, avalia.

Livro CDL 50 anos
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Sorteio da campanha Natal de Casa Nova, em 2002
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Na época, a CDL acompanho
etapas para a construção do L
Bento. E apoiou em tudo que
tem dúvidas de que ambos cheg
a ressaltar que são de porte mé
frase: o nosso grande shoppi
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panhou os projetos e todas as
'
do L América e do Shopping
que foi necessário. Alcides não
chegaram para somar, mas volta
te médio e resume tudo em uma
opping é o centro da cidade."
187
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“EU TINHA DECIDIDO

que não participaria mais de nada porque havia vivido uma exaustão na ExpoBento. Mas aí apareceu o convite para a CDL, e lá eu queria estar”.
Nos últimos 50 anos, nasceu em Bento Gonçalves muito mais do que uma entidade séria,
responsável e atuante. As pessoas que escreveram essa história foram capazes, também, de
construir um lugar que é visto como uma verdadeira escola. Pelas salas do segundo andar do
Edifício Zanoni, há cinco décadas, existe muito mais do que trabalho. “A CDL era a oportunidade que eu tinha de conviver com pessoas maravilhosas, e os quatro anos em que eu estive na
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diretoria do Alcides (De Gasperi) foram muito legais”, diz o 24º presidente, Carlos Lazzari.

Livro CDL 50 anos
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Primeira reunião de diretoria da gestão de Carlos Lazzari
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Ele chegou com terceiro vice-presidente e acabou assumindo a presidência ao final do ciclo de
Alcides com uma clara preocupação: a sustentabilidade financeira da entidade. “Naquela época,
começavam a surgir concorrentes para o SPC e
essa é a principal renda da entidade. A CDL vive
do SPC, não das mensalidades”, explica. Para
compensar perdas que pudessem ocorrer na receita das consultas, ele criou dois departamentos
que até hoje são fortes dentro da entidade, a CDL
Treinamento e a CDL Emprego. Sobre a vocação
para treinar as pessoas muito já foi falado aqui
neste livro, e cursos e palestras fazem parte da
entidade há décadas. A cada gestão, a parte de
treinamento era aperfeiçoada, assim como aconteceu no mandato de Carlão. “Treinar as pessoas
é fundamental. Eu tinha uma outra ideia também, mas não consegui colocar em prática. Eu
era garçom antes de ter meus negócios na área
de alimentos. Qual é o sonho de um garçom? Ter
o seu próprio restaurante. Qual é o sonho de
uma sacoleira? Ter a sua própria loja. Eu queria
oferecer consultoria da CDL a essas pessoas para
ajudá-las a realizarem os seus sonhos. Acho esse
projeto fantástico, mas infelizmente não consegui colocar em prática”, relata. Ele acrescenta
que o objetivo era que essa assessoria chegasCapítulo 4 Nasce a CDL Jovem

sem também a proprietários de lojas de rua que
quisessem ir ao shopping e vice-versa:

“É muito diferente você
ter uma loja de rua e uma
no shopping. O shopping
não fecha nunca.
Precisamos ensinar as
pessoas, porque se o
negócio delas for bem,
todo mundo ganha.
Com a CDL Emprego e
a CDL Treinamento,
recrutamos pessoas
e treinamos. Com
funcionários
capacitados, o comércio
se desenvolve mais”.

Livro CDL 50 anos

A consultoria acabou não aconte-

merciantes não estão enxergan-

cendo, mas muito foi feito na ges-

do isso. Eu não tenho tempo para

tão de Carlão. Além de apostar

comprar presentes, ir a lojas. Mas

nesses dois serviços que seguem

eu nunca esqueço nenhuma data

fortes, ele também deu continui-

importante da minha família por-

dade a todas as campanhas da

que tem uma loja de Bento Gon-

entidade. Há décadas atuando no

çalves que me liga para lembrar,

mercado de alimentos, tem uma

já sabe o que eu gosto e me suge-

visão clara de como funcionam o

re o presente. O cliente não tem

comércio e os serviços. E se co-

tempo para passear e entrar na

loca no papel de cliente quando

sua loja. Você precisa atraí-lo. E,

questionado sobre os desafios

para isso, hoje, você tem que in-

atuais. “O comportamento do

vestir nas mídias digitais e estar

consumidor mudou, e muitos co-

próximo dele”, analisa.

Eu nunca esqueço nenhuma
data importante da minha
família porque tem uma loja
de Bento Gonçalves que me
liga para lembrar
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E, além disso, aproveitar oportunidades
em que o consumidor vai passar na frente
da sua vitrine, seja ela na rua ou onde for.
Presidente da ExpoBento em 1999, após ter
estado em outras diretorias, Carlão é muito
objetivo e claro ao falar da participação dos
comerciantes da cidade na feira. Diz que
trata-se de uma oportunidade muito boa de
vender não apenas lá, mas de agir para que
o morador de Bento Gonçalves que passar
pelos corredores se torne um cliente da sua
loja. “Existe uma coisa muito importante sobre estar na ExpoBento. Você precisa sair da
sua zona de conforto, porque tem que trabalhar muito. Com restaurante, eu levo uma
semana para montar, depois do expediente, é claro. Aí trabalho toda a feira como um
louco e depois levo dois dias para desmontar. Dá muito trabalho, mas vale a pena.
Você tem que estar lá com a sua marca e
preparado para captar esse cliente”, avalia.
Para complementar, ele conta um momento
de uma palestra de Eduardo Tevah realizada no Clube Aliança durante uma edição da
feira. “Na época, passavam 100 mil pessoas
pela ExpoBento. Hoje, são 200 mil. Eu nunca
mais esqueci, ele desceu do palco, chegou
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na terceira fileira, parou do lado de uma senhora e perguntou que negócio ela tinha.
Ela respondeu que era loja de roupas.

E então ele disse: ‘fulana,
vão passar 100 mil
pessoas na frente do
seu estande na feira.
100 mil pessoas! Se você
não vender, a culpa é
sua. Ou você não tem
um bom produto, ou não
está expondo de maneira
atrativa ou não tem preço
competitivo. Em uma
feira pela qual passam
100 mil pessoas, se você
não vender, o problema é
você, não é a feira”.

Livro CDL 50 anos

E a prova, para Carlão, de que essa

tância da feira. Na época em que eu

última frase do palestrante é verda-

era presidente da CDL, se fazia uma

de são as caravanas que chegam de

conscientização muito grande. Visitá-

muitos lugares para conhecerem a

vamos o comércio e falávamos sobre

ExpoBento e tentarem levar para as

a feira. Até hoje, acredito, ela prioriza

suas cidades. “A ExpoBento é funda-

o comércio de Bento com descontos

mental para o varejo de Bento Gon-

e exclusividade até dezembro na es-

çalves. No entanto, comerciantes que

colha dos espaços. Tem que aprovei-

ainda não perceberam a mudança

tar. Eu garanto: se você se dedicar e

no comportamento do consumidor

trabalhar, a ExpoBento vai dar resul-

não conseguem enxergar a impor-

tado”, complementa.

A ExpoBento é fundamental para
o varejo de Bento Gonçalves. No
entanto, comerciantes que ainda
não perceberam a mudança no
comportamento do consumidor
não conseguem enxergar a
importância da feira
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Essa segurança com que Car-

e ainda é (risos), mas ele tinha

lão fala sobre a ExpoBento apa-

certeza e insistiu até eu aceitar.

receu também no final do seu

Esperava uns meses e voltava

mandato, quando ele não tinha

com aquele papo. Aceitei e fui a

dúvidas de quem deveria lhe

primeira presidente mulher, an-

suceder na CDL. Foi Carlos Laz-

tes de Caxias do Sul”, conta So-

zari o responsável por colocar

lange Pavan. Ela também havia

a primeira mulher na presidên-

entrado na entidade na gestão

cia de uma entidade ligada ao

de Alcides De Gasperi, de quem

comércio em Bento Gonçalves

fala com o mesmo carinho com

e na região. “Eu dizia que não,

que se refere a Carlão. Mais uma

que tinham pessoas melhores

vez, o elogio aos antecessores

que eu e que eu não ia dar con-

aparece. Na CDL, há uma suces-

ta, porque eu tinha quatro lojas.

são de mentores, não apenas de

A minha vida era uma loucura,

presidentes.
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Eu dizia que não, que tinham
pessoas melhores que eu
e que eu não ia dar conta,
porque eu tinha quatro lojas

Livro CDL 50 anos

Com a fala acelerada e uma energia
que parece não reduzir nunca, Solange contagia quem está por perto.
“Desculpa eu me atrasar uns minutos,
quando eu estou no atendimento,
não vejo o tempo passar. Eu adoro
atender pessoas”, afirma, sorrindo,
ao chegar para a entrevista. A primeira mulher a presidir uma entidade
ligada ao comércio na Serra Gaúcha
começou a trabalhar no negócio de
fotografia da família com oito anos
de idade. Sua função? Recolher o lixo.
Desde cedo, aprendeu com os pais
que precisava conquistar e saber o valor das coisas. E a educação que veio
de casa contribuiu para que ela topasse o desafio proposto por Carlão
e levasse o olhar feminino para a presidência de uma das entidades mais
importantes de Bento Gonçalves. “Eu
fui criada pelo meu pai para ser autônoma, independente, sem medos.
Ele me dizia: ‘não dependa de homem
nenhum, não dependa do dinheiro de
ninguém’. Eu fui criada assim.

Algumas mulheres são
submissas porque não
sabem que, na verdade,
são um mulherão. É uma
Ferrari andando de
Fusca. Elas precisam
acreditar nelas mesmas,
mas a pressão da
sociedade ainda é muito
grande, especialmente
aqui na nossa região. É
difícil”, ressalta.
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Das primeiras tarefas nas lojas dos pai, So-

muito bom”. Gostar do que você faz, para

lange passou a ser a principal responsável

Solange, é fundamental. Por isso, mesmo

por algumas delas. E por mais que seja a

tendo uma vida que ela classifica como

proprietária, o que ela gosta mesmo é de

“uma loucura”, dá conta de tudo. “Eu gos-

estar perto das pessoas. Por isso a falta

to de atender, de estar com as pessoas,

de tempo assustava quando chegou a

eu sou peão. Eu gostava muito também

proposta para assumir a presidência: “Se

da CDL, porque quando você está lá, você

você vai assumir, tem que fazer bem feito.

aprende, convive com outras pessoas, va-

Na minha gestão, colocamos o planeja-

loriza o coletivo, os lojistas. O comércio

mento estratégico na CDL, então as reu-

não é fácil, e o atendimento precisa ser

niões de diretoria eram muito frequentes.

feito por quem gosta. Tem chefes que não

Ao meu lado, havia pessoas responsá-

podem estar no balcão e nem no caixa.

veis e eu sempre me dei bem com todo

Eles precisam entender que devem ficar

mundo. Tinha uma equipe competente e

lá atrás e ter um gerente simpático, que

que me ajudava bastante, mas eu estava

goste de estar com pessoas. O comércio

muito presente. É uma doação, você viaja,

é o contato com as pessoas, se você não

tem compromissos em Porto Alegre, eu

gosta disso, ou não tenha um comércio ou

assumi e encontrei tempo para isso. Foi

encontre alguém que faça isso por você”.

Eu gostava muito também
da CDL, porque quando você
está lá, você aprende, convive
com outras pessoas, valoriza
o coletivo, os lojistas

Livro CDL 50 anos
Acervo CDL BG

Reunião de diretoria para implantação do planejamento estratégico
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A importância de um bom relacionamento fez parte também, é claro, do
trabalho de Solange à frente da CDL.
Ela reforça mais de uma vez na entrevista que a equipe da entidade e a diretoria foram fundamentais para que
o trabalho acontecesse. “Quando você
está em uma entidade, você aprende
muito. É preciso lidar com empresários, trabalhar em equipe e, principalmente, abrir mão do seu interesse
para pensar do todo. Esse é um ensinamento que você leva para o seu negócio e para a vida”, completa. Quando pensa na importância da entidade
para o comércio, Solange reforça que
é preciso mais participação do associado. Lamenta que alguns não percebam o quanto podem ganhar com
os treinamentos e até convivendo
com seus concorrentes. Destaca que
sempre que você estiver com pessoas
que têm um negócio parecido com o
seu, vai trocar experiências e ganhar
algo. “Você pode estar passando por
um problema que alguém já teve e solucionou. Indo a treinamentos, ou enviando funcionários, essa troca aconCapítulo 4 Nasce a CDL Jovem

tece e beneficia a todos. A entidade
está aberta ao associado, tudo é feito
para ele”, acrescenta.

A troca de informações
aparece novamente
quando ela faz um
balanço do seu mandato.
Além da importância
de ter colaborado
com a sua parte na
profissionalização da
entidade, por meio do
planejamento estratégico,
e de ter dado continuidade
a todas as ações que eram
feitas, ela fala muito sobre
a relação com as pessoas.
E agradece a oportunidade
de ter aprendido tanto.

Livro CDL 50 anos
Acervo CDL BG

Projeto Case Café com César Cini, na gestão de Solange Pavan
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'

A CDL é equipe. Essa é a de
com todos. Eu tenho muito clar
o que a pessoa faça ou o nível
lhe ensinar algo. Você tem que
Eu estava e agradeço a cada p
ensinou dentro da CDL. Ter

Livro CDL 50 anos

a definição. Você vai aprender
claro pra mim que não importa
ível social que ela tenha, ela vai
que estar disposto a aprender.
da pessoa que me ajudou e me
Ter estado lá foi maravilhoso. '
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2009
DE MEIO SÉCULO

“Dá aquele frio na barriga, aquela apreensão… eu vou ter que falar com
o prefeito. Mas não dá para esmorecer. Respira fundo, sobe no salto, foca
no que você tem que fazer e fica firme. Ele é o prefeito, sim, mas eu sou a
presidente da CDL.”

Quem conhece um pouco da história de Helenir Bedin entende por
que a 26ª presidente sentia esse frio na barriga. Ela saiu de Dois Lajeados para trabalhar em Bento Gonçalves como doméstica. Um tem-

po depois, trocou esse serviço pelo de funcionária em uma loja. E há
38 anos, abriu a Carllize. “Era uma lojinha pequena, mas muito pe-

quena, no bairro Botafogo”. Na época, o negócio começou ao lado do
marido, mas há 20 anos eles se separaram. “Eu não tive tanto medo

quando eu abri o negócio, porque era pequeno, nós fomos crescendo
devagar e eu não estava sozinha. Eu tive medo quando nós nos separamos e eu fiquei com uma loja com o caixa zerado”, relata.
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O ensinamento aqui é o mesmo que

muito bom da sua vida. “Foi um grande

abre esse texto: “você tem que ficar fir-

desafio, mesmo já estando dentro da

me, não pode ter nhé, nhé, nhé. Tenha

entidade e conhecendo bastante. A pre-

postura e não espere as coisas aconte-

sidência é desafiadora, mas também

cerem, faça com que elas aconteçam”.

é muito gostosa, porque você estar à

Helenir sempre fez. E foi justamente por

frente de uma entidade que represen-

isso que surgiu o convite para entrar na

ta Bento Gonçalves é muito gratifican-

CDL. Integrante da diretoria de Silvê-

te”, define. O que mais a marcou foram

nio Ruaro, Sérgio Zanchetti foi quem a

as campanhas de Natal e os grandes

convidou para participar também. “Ele

eventos sociais, devido ao envolvimen-

tinha o estúdio do lado da minha loja

to do comércio. Ela gostava de chamar

e via que eu fazia coisas diferentes. Eu

os comerciantes para momentos de

aceitei e, quando entrei na sala, só ho-

celebração, relaxamento e união. “Não

mens! Por algum tempo, eu fui a única

podemos apenas trabalhar, temos que

mulher na diretoria. Depois chegou a

confraternizar. Eu fiz baile de aniversá-

Solange (Pavan). As mulheres já con-

rio da CDL, envolvia todos nas ações de

quistaram muito espaço. Atualmente,

Natal e movimentava. A gente ia pra rua

nos mercados de atacado em São Pau-

com caminhão disso, caminhão daqui-

lo, você quase não vê mais homens fa-

lo, pintava a cara na Páscoa… eu procu-

zendo compras, é só mulher. Fico feliz

rava o envolvimento dos lojistas e, com

com essa mudança”.

a participação deles, também conse-
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guia movimentar o lado econômico da
No comércio, Helenir cresceu e hoje

entidade. Era bom para todos”, conta.

tem três lojas. Na CDL, foi ganhando ex-

Outro momento marcante do mandato

periência nas diretorias e sucedeu So-

de Helenir foi a 40ª Convenção Lojista,

lange na presidência em 2009. Ficou até

realizada em Bento Gonçalves e, mais

2012 e classifica como um momento

uma vez, histórica.

Livro CDL 50 anos
Gilmar Gomes

Helenir na 40ª Convenção Lojista
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conven-

cupação, desde o início dessa

ções e às confraternizações,

história de 50 anos, foi servir o

Helenir trouxe para a CDL de

seu associado da melhor for-

Bento Gonçalves o certifica-

ma possível. Helenir também

do digital, o que considera

se preocupou com isso, mas

um marco do seu mandato.

ressalta que o associado pre-

O certificado, na prática, fun-

cisa procurar mais a CDL. Se-

ciona como um CPF ou um

gundo ela, muitos usam ape-

CNPJ virtuais, é uma identi-

nas o banco de dados do SPC

dade eletrônica para pessoas

e poderiam aproveitar bem

ou empresas. “O certificado

mais: “Você só vai enxergar a

digital facilita a vida dos co-

importância de uma entidade

merciantes, porque antes era

se você usá-la. Sem participar,

necessário ir a Caxias do Sul

não tem como reconhecer que

para obtê-lo. Fizemos em par-

ela é fundamental para você.

ceria com a Safeweb, de Por-

Os associados têm que estar

to Alegre, uma empresa com

na campanha de Natal, irem

total garantia de segurança

para os eventos, porque eles

nesse assunto. Eu fui buscar

só vão ganhar. Todos ganham

a melhor”, ressalta. A preo-

quando se trabalha junto”.
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Paralelamente

às

To d o s g a n h a m q u a n d o
se trabalha junto

Livro CDL 50 anos

Assim como você leu nos depoimentos dos outros presidentes, neste capítulo, mais uma vez,
você vai encontrar a expressão “trabalho em
equipe”. Helenir dedica um tempo da sua entrevista para destacar o quando importante é
unir forças e construir juntos. Ela fez isso não
apenas reunindo diretoria, funcionários e associados da CDL, mas também aproximando-se
de outras entidades importantes da cidade. “A
gente chegou a ter um grupo chamado Viva Bento, que depois acabou se dispersando. Sozinho
você não faz nada, e a entidade está aqui para
estimular a união, a soma de forças, o trabalho
em parceria. Você não sabe fazer tudo, então
procure ajuda, encoste pessoas que saibam fazer aquilo, cerque-se dos profissionais certos”.
A parceria envolve, é claro, a prefeitura. Helenir
fez um projeto ao lado da Secretaria de Turismo
para estimular os turistas a visitarem o Centro
e consumirem no comércio. Foram espalhados
totens em locais estratégicos e, por um tempo,
o chamado Roteiro de Compras foi acompanhado por um profissional da secretaria. Com o
tempo, o projeto parou. Ela ainda acredita que
é necessário ser feito um trabalho para que os
turistas que hoje lotam o Vale dos Vinhedos e
os Caminhos de Pedra cheguem à Via del Vino.

“Tem coisas pra
mudar, tem que
abrir as lojas aos
domingos, é uma
nova cultura que
precisamos construir.
Mas é possível. Nós
tentamos em um
momento. Nem sempre
vai dar certo, mas se
você semeia hoje e não
floresce, você semeia
de novo amanhã”.
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A perseverança é uma qualidade que fica clara
na funcionária que virou uma empreendedora
de sucesso. Ao lado dessa característica, está outra muito marcante, que ela coloca em tudo que
faz: coragem. Helenir deixa claro em diversos
momentos da conversa que não dá para esperar.
Que você é responsável pelo que quer conquistar. E foi dessa forma que ela venceu o medo,
quando ficou sozinha com a loja, e os frios na
barriga nos anos de presidente da CDL. “Foi um
desafio muito grande quando nos separamos, eu
precisava dar a volta e não tinha dinheiro. Mas eu
nunca fui de ficar pensando: ‘meu Deus, o que eu
fazer?’. Eu boto a cara e vou. Se eu não conseguir
o dinheiro hoje, eu tento de novo amanhã. Eu sou
da ação, você tem que ser audacioso e fazer. E
vou te dizer, Paula (pausa longa)… tem coisas que
você só vai entender lá na frente, que são obra
de Deus. Nós não aprendemos, ninguém ensina, mas chega na hora, nós fazemos, de alguma
forma, nós sabemos como fazer aquilo. Na CDL
foi assim. Eu fui lá e fiz. Eu cheguei à presidência
da CDL de Bento Gonçalves e amei muito aquela
época. Foi muito prazeroso pra mim, tanto que
eu precisei de mais de um ano para me desligar”.
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O desligamento, porém, foi apenas da presidência. Helenir é até hoje integrante do Conselho
Fiscal da CDL e, obviamente, uma associada bastante participativa.

Também é bastante
próxima do presidente
que a sucedeu e havia
convidado para ser
o seu segundo vice
quando montou a
diretoria. “O Marcos
(Carbone) está fazendo
um ótimo mandato, ele
criou a Noite Iluminada,
o Black Friday. A CDL
é isso, nós temos que
movimentar, criar
eventos, mexer com o
comércio. Ele faz”.

Livro CDL 50 anos
Gilmar Gomes

Helenir Bedin passa a presidência da CDL para Marcos Carbone,
na posse festiva realizada em março de 2013
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MARCOS
ROGÉRIO CARBONE
é o presidente desde janeiro de 2013. Está no segundo mandato, prorrogado até

2022 por determinação da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Portanto, comandou a equipe que escreveu os últimos anos das primeiras cinco décadas
e estará à frente também do início dos próximos 50 anos. Assumiu com 37 anos,
depois de ter começado na primeira diretoria da CDL Jovem de Bento Gonçalves, ter
sido o seu terceiro presidente e comandado também a Federação das CDLs Jovens
do Rio Grande do Sul. Como foi citado por diversos entrevistados, é o principal exemplo, em Bento Gonçalves, de que a CDL Jovem forma líderes, sim. “Quando eu entrei
na CDL Jovem em Bento, eu era só um convidado, porque eu não tinha empresa, eu
fui indicado pelo Antonio Longo, do Apolo, onde eu trabalhava. Depois que eu abri o
Capítulo 5 Um legado de meio século

meu primeiro negócio, eu fui vice do Fábio (Studzinski) e, posteriormente, o sucedi na
presidência”, explica.
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Para entender como o Apolo chega nes-

co e eu tinha que fazer um teste de 100

sa história, precisamos pegar a estrada

gramas de borracha para liberar duas

até Veranópolis, a cidade onde o pre-

toneladas para a fábrica. Se eu errasse,

sidente cresceu, e voltar um pouco no

500 pessoas não trabalhavam”. E você

tempo. Marcos começou a trabalhar com

nunca errou? “Não. Tinha um processo

14 anos, na Alpargatas, em Veranópolis.

para seguir. Claro que se você errasse e

Produzia a sola de um tênis da Nike. “Era

percebesse, dava para corrigir, colocar

o tênis top da época e eu não podia ter,

um pouco mais de pó… o importante era

porque era muito caro”. Já no primeiro

que no final estivesse correto”. A fábrica

trabalho, aparece uma das características

nunca parou por causa do jovem de 15

que o acompanham até hoje: dedicação.

anos porque ele é focado e responsável.

Em um ano na Alpargatas, surgiu a pri-

E com a CDL, ainda mais. “Naquela épo-

meira promoção. E, com ela, chegou uma

ca, eu já trabalhava muito. Quando preci-

responsabilidade bastante pesada para

savam que alguém fizesse hora extra, eu

um garoto de 15 anos. “Eu fui promovi-

sempre me oferecia. Ficava no laborató-

do para trabalhar no laboratório quími-

rio até duas, três da madrugada”.

Quando precisavam que alguém
fizesse hora extra, eu sempre me
oferecia. Ficava no laboratório
até duas, três da madrugada

211

Capítulo 5 Um legado de meio século

50 anos em tranformação

Assim foi até os 16 anos, quando

supermercado da Cooperativa

aparece nesta história outra ca-

Santa Clara, fazendo reposição

racterística: visão. Estamos em

de mercadorias no corredor,

1991, a informática estava explo-

descarregando caminhão, em-

dindo e já era possível perceber

pacotando e levando rancho na

que faria diferença no mercado

casa dos clientes. E quando con-

de trabalho. “Eu pensei: não te-

ta por que saiu de lá para ganhar

nho curso de datilografia, de in-

30% a menos no Apolo e abrir

formática, nada. Então conversei

mão também do rancho que re-

com o meu pai (Jorge Humberto

cebia todo mês na Santa Clara -

Carbone, já falecido) e decidi pa-

o que surpreendeu muito a sua

rar de trabalhar um ano para

mãe, Helena Carbone -, aparece

me qualificar. Fiz um acordo na

nessa história a principal carac-

Alpargatas, peguei o dinheiro do

terística do presidente que por

fundo de garantia, investi todo

mais tempo está na presidência

em cursos e passei o último ano

da CDL: fazer o que é certo. Esse

do segundo grau (hoje, Ensino

é o norte da vida dele, é o legado

Médio) me preparando para o

que ele quer deixar. “Não impor-

vestibular de Informática da

ta a circunstância, você tem que

UFRGS”. Na época, o curso tinha

fazer o que é certo. E não im-

mais concorrência que o de Me-

porta o quanto difícil seja, você

dicina, porque a área de TI esta-

tem que fazer o que precisa ser

va no auge. Marcos não passou.

feito”. Essa objetividade está nos

E aí não dava mais para ficar

negócios, nas tarefas, nos rela-

estudando. Era o momento de

cionamentos e em tudo que en-

voltar à realidade, ou seja, traba-

volve a vida do atual presidente:

lhar. O segundo emprego foi no

“Se algo precisa ser feito, faça”.
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E ele fez. Saiu da Santa Clara quando percebeu que um colega estava
cometendo erros, descumprindo

Não importa a
circunstância,
você tem que fazer
o que é certo. E
não importa o
quanto difícil
seja, você tem
que fazer o que
precisa ser feito

regras e lesando a empresa e, ainda
assim, foi promovido para uma vaga
que ele também queria. No entanto,
como a sua antecessora afirmou algumas páginas para trás, há situações que acontecem na vida que
nós só entenderemos lá na frente.
Assim foi na história de Helenir, de
Marcos e, muito provavelmente, na
sua também. Foi por causa da decisão de ir para o Apolo que a vida
dele virou completamente. No início, eram as mesmas tarefas: repor
mercadorias, levar rancho. E então
vieram o caixa e algumas atividades
básicas da área de informática, já
que ele tinha conhecimento e continuava fazendo cursos. “Eu atualizava sistema, fazia algumas coisas que
eles precisavam além do meu trabalho, que não era esse. E então abriu
uma vaga na área de informática do
Apolo em Bento. Eu me candidatei e
fui escolhido”.
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Em 1994, com 19 anos, Marcos

Eu estava trabalhando no escri-

mudou-se para Bento Gonçalves,

tório do Apolo e ele reuniu toda

uma cidade que ele gosta muito

a equipe para mostrar o novo

“porque não é tão grande como

crachá de identificação dos fun-

Caxias, é mais interior” e para

cionários. Um cara que estava há

quem entrega voluntariamente,

tempo na empresa falou assim:

por meio da CDL, boa parte do

‘não gostei’. E eu, ‘piazão’, fui na

seu tempo. Muito se falou nes-

carona e falei: ‘não gostei tam-

se livro sobre mentores. Marcos

bém’. O Antonio olhou para nós

conheceu cedo o seu. Logo nos

e disse: ‘ok, qual é a sugestão de

primeiros meses de trabalho no

vocês?’. Eu não tinha sugestão.

Apolo em Bento, ele viveu um

E naquele dia eu aprendi que se

momento que nunca mais saiu

você vai dizer que não gostou de

da sua memória. “O Antonio Lon-

algo, complete com uma suges-

go é um líder, um cara que ensina

tão de melhoria. É uma lição que

as pessoas e me inspira até hoje.

eu levo para a minha vida”.

E naquele dia eu aprendi que se
você vai dizer que não gostou de
algo, complete com uma sugestão
de melhoria. É uma lição que
eu levo para a minha vida

Livro CDL 50 anos

A vida andou. Ele ficou no Apolo por 14 anos, fez faculdade de
Administração na UCS e deu aula na escola estadual Landell de
Moura, na escola de informática Data Control e no colégio Sagrado
Coração de Jesus para alunos que tinham praticamente a mesma
idade dele. “Era fantástico”. Nesse meio tempo, entrou na CDL Jovem e participou da implantação do sistema de código de barras
no Apolo, o primeiro supermercado a adotar a tecnologia. “Você
me perguntou se eu fiz faculdade de Informática. Não, mas o que
eu aprendi trabalhando com a implantação do código de barras
no Apolo, nenhuma faculdade me daria. Eu fui para a de Administração porque eu sabia a parte técnica da informática, gerar
relatórios, planilhas, mas eu queria entender por que o Antonio
precisava deles, o que ele tirava dali. Eu precisava saber o que era
fluxo de caixa, como funcionava um tributo, uma nota fiscal. E isso
a faculdade me deu”.
Mais uma vez, a vida estava ditando o caminho. Esse conhecimento de administração seria indispensável mais pra frente, quando
ele abriu o seu primeiro negócio, a Infoserv, uma escola de informática. Foi nesse momento que ele deixou de ser apenas um convidado na CDL Jovem e passou a integrar o grupo para valer. O
caminho até a diretoria da CDL foi natural. Na gestão de Solange
Pavan, foi diretor de Treinamento e Emprego. Na de Helenir, segundo vice-presidente. “Foi ainda lá na CDL Jovem, bem no início,
que eu entendi a importância de uma entidade. Ela é fundamental
para que o setor se desenvolva, mas precisa de pessoas que se
dediquem. Muita gente critica, mas poucos arregaçam as mangas
e se dispõem a ajudar a fazer alguma coisa. Sempre que eu puder
dar a minha contribuição para a comunidade, eu vou dar”.
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Isso tem acontecido há 20 anos, des-

mandatos, que também são marcados

de que surgiu o convite para integrar

pela realização da 45ª Convenção Lo-

a primeira diretoria da CDL Jovem, em

jista, em agosto de 2014. “Foi a maior

1999. Marcos nunca mais deixou de

convenção de todas, mais de 2 mil

contribuir com a entidade e se dedica

pessoas circularam pela Fundaparque,

a ela paralelamente aos seus negócios.

tivemos 1.800 inscrições pagas. Nós

Da escola de informática, foi sócio por

fechamos três hotéis. E o que você

15 anos. Depois, passou a atuar com

tem que perceber nisso é que quando

franquias. Com a Subway, a Happy

a convenção vem para Bento, ela mo-

Code, a Delivery Much e uma startup

vimenta o turismo, o comércio e toda

de tecnologia, está fazendo a sua par-

a cadeia econômica. As pessoas pro-

te para fortalecer o comércio de uma

longam, ficam mais, porque aqui tem

das principais cidades da Serra Gaú-

atrativos. A convenção entrega para

cha. Helenir falou da Noite Iluminada

a cidade muito mais do que palestras

e do Black Friday, inovações dos seus

para os lojistas”, ressalta.

Fo i a m a i o r c o n v e n ç ã o d e
todas, mais de 2 mil pessoas
circularam pela Fundaparque,
tivemos 1.800 inscrições pagas

Edição 2017 da Black Friday
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Edição 2018 da Noite Iluminada
Exata Comunicação
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Marcos Carbone na 45ª Convenção Lojista
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Essa disposição para olhar além vem
desde a adolescência, na Alpargatas,
quando Marcos percebeu que se quisesse ser competitivo no futuro, precisaria de cursos de informática. E está
aliada à certeza de que precisamos
fazer a nossa parte para conquistar
o que queremos. “As pessoas falam
que têm sorte. Não é sorte, é fazer o
que precisa ser feito. Você tem que
estar atento para as oportunidades
que surgem e construir o seu futuro.
E, além disso, se puder, fazer também
pela sociedade, ajudar a escrever a
história, não ficar apenas assistindo”.
Quando chegou o primeiro convite
para entrar em sala de aula, no Landell, era como monitor. Duas semanas depois, o professor saiu e caíram
no colo do atual presidente da CDL,
que na época tinha 20 anos, duas turmas de 30 alunos com 16 ou 17 anos.
Ele não tinha nenhum conhecimento
de pedagogia e nem experiência em
sala de aula. E à pergunta se sentiu
medo, respondeu: “O medo… (pausa)
o medo tem que ser o teu propulsor
para você encarar e fazer o que você
precisa fazer”.

Questionado sobre
o que sente quando
olha para 20 anos de
dedicação à entidade,
ele diz: “O importante
é que o meu dever foi
cumprido com ética e
profissionalismo”. Após
um tempo em silêncio,
volta a falar e reforça,
mais uma vez durante
a longa entrevista, que
cabe a nós escolhermos o
que fazer e construirmos
a nossa história.
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"

Se eu não tivesse sempre feito
merecedor de sentar nesta cade
diretores, com ex-presidentes e co
CDL. Eu me inspiro em algumas pes
em mim, o principal ensinamento qu
faça o que precisa ser feito. E fa

Livro CDL 50 anos

feito o que é certo, eu não seria
cadeira e conversar com os meus
e com todos que passam aqui pela
s pessoas. Se há outras se inspirando
to que eu quero deixar para elas é:
E faça sempre da forma correta."
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O QUE
50 anos em tranformação
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E

2019
VEM PELA FRENTE
Foram 50 anos de desafios. Todos superados. Cada presidente deu a sua contribuição e
merece o reconhecimento que este livro significa. Mas a vida nunca para e chegou a hora
de começar a escrever os próximos 50. Eles começam em um mundo que parece girar mais
rápido, em que não temos tempo para tudo que gostaríamos de fazer, em que vivemos
sempre com a sensação de estar deixando algo pendente. Em tempos de internet, mobile e

FUTURO
uma quase escravidão do digital, o comércio, mais uma vez, precisa mudar. E a CDL estará
ao lado de cada um dos comerciantes de Bento Gonçalves para ajudar no que for preciso.
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Questões como trânsito engarrafado, falta de
lugar para estacionar e, é claro, o tempo que
parece cada vez mais escasso dificultam a ida
dos clientes para as lojas físicas. Também pudera, nesses 50 anos, a cidade cresceu muito.
Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de
Economia e Estatística (IBGE), em 2018, Bento
Gonçalves reunia 119.049 habitantes. Começamos essa história com um dado de 37 mil
pessoas vivendo no município. O crescimento supera 440%. Trata-se de uma multidão de
possíveis clientes que o comércio precisa atrair
para dentro do seus estabelecimentos. O número de consumidores aumentou bastante,
mas a vida moderna dificultou muito a rotina,
especialmente o trânsito. Segundo dados do
Denatran, em 2018, a frota em Bento Gonçalves era de 82 mil veículos, o que significa que
bem mais da metade da população dirige. Fica
fácil entender por que é cada vez mais demorado circular pela cidade e mais difícil achar uma
vaga para parar o carro.
Adaptar-se a essa nova realidade, que dificulta
a mobilidade e valoriza o virtual, é indispensáCapítulo 6 O que vem pela frente

vel para seguir forte e não ser obrigado a fechar as portas.

Várias lojas
têm ficado pelo
caminho, mas as que
sobreviveram até aqui
têm muito a ensinar.
E é isso que fortalece
a entidade. A troca
de experiências e a
força que se ganha
com a união nunca
resultarão em
prejuízos, por mais
que o mundo mude. E
ele mudou muito.
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“Para compreender e ser competitivo neste novo mundo, é imprescindível estar aberto às novas tecnologias
e disposto a deixar para trás práticas
que foram eficientes no passado, mas
não nos servem mais. É preciso desaprender o que sabemos para aprender
algo novo”, afirma o presidente atual,
Marcos Rogério Carbone. Ao seu lado
no desafio de começar a construir esse
novo capítulo, ele tem seis diretores
com experiências, idades e visões diferentes. Todos os ex-presidentes ouvidos para este livro ressaltaram que a
experiência aliada à juventude é uma
receita de sucesso. E essa é também a
opinião de quem está hoje no comando
da entidade. “Os jovens têm que entrar
com uma visão moderna, mas também
têm que respeitar o passado e buscar

É preciso
desaprender
o que sabemos
para aprender
algo novo

os aconselhamentos de quem tem experiência. Quando somos jovens, temos muita energia, e isso é bom. Mas é
preciso que ela esteja equilibrada com
a calma e a ponderação de quem já viveu situações que os mais novos ainda
não conhecem”, afirma Marcos.
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COM ESSE EQUILÍBRIO,
os seis diretores estão prontos para dar o primeiro passo, que começou no dia 12 de agosto de 2019.

Nenhum deles, obviamente, tem certeza do que vai acontecer. Mas, conscientes da importância da
entidade e do seu papel na sociedade, eles estão dispostos a enfrentar o futuro dentro da CDL.

Joel R azera da S i lv a - 1º Vi ce- presi dente
“O futuro me assusta, porque se as coisas que a gente está vendo forem automatizadas da
forma que está sendo feito, não vai ter muito emprego, não vai ter como manter a forma
de vender que existe hoje. É preciso haver uma reinvenção para atrair as pessoas para a
loja física, e os comerciantes precisarão ter um serviço muito melhor para cativar o cliente.”

Gus tavo C e con - 2 º Vi ce- presi dente
“Nós vemos nas empresas e nas entidades uma dificuldade de sucessão. Por isso é tão importante o trabalho da CDL Jovem. Hoje, sem a CDL, não teríamos treinamento, uma agênCapítulo 6 O que vem pela frente

cia de emprego, certificação digital e muitos outros benefícios. A entidade é importante e
pode contribuir muito nos desafios do futuro. Sozinho não se faz nada.”
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[

Ari Fachin etto - 1º D i reto r Fi na ncei r o

“As entidades precisam ter cabeças novas para enfrentar os desafios que virão no comércio. Elas são

indispensáveis. Você vai querer trabalhar sozinho para crescer na vida? Eu acho mais complicado.
Estando em uma entidade, você não recebe salário, mas ajuda o seu setor e ganha em experiência,
dicas e crescimento pessoal. Isso vale muito mais do que dinheiro.”

Sirle sio C arboni Ju ni o r - 2 º D i reto r Fi na nce ir o

“A CDL fortalece o comércio com todos os serviços que oferece. Para enfrentar os desafios do futuro,

o comerciante vai precisar de muita atualização. A entidade disponibiliza treinamentos, ela está lá
para dar esse suporte, para deixar o comércio melhor. Tenho olhos positivos para o varejo físico,
mesmo com a internet. Acredito que o caminho é a integração entre os dois.”

Cris tian e Milani Ma ri n - D i reto ra de Co mu ni cação e Eve n tos
“A CDL é primordial hoje e será também no futuro. É uma pena que nem todas as cidades tenham
condições de ter essa entidade. Quando você entra, a sua visão muda. Estando fora, é fácil criticar.

Tudo que a CDL faz é para o lojista e dá resultado se ele participar e aproveitar. Diante dos próximos
desafios, acredito que a troca de experiências e a união serão ainda mais importantes.”

Fran cine Valen t i ni Berg a mo - 1ª S ec retá ri a

“A CDL é indispensável para as ações que o comércio precisa para incentivar as vendas. Acredito que
nós temos que nos inspirar nos Estados Unidos. Lá, em qualquer data, eles inventam promoções.

Elas são fundamentais mesmo para grandes marcas mundiais, então imagina para nós, aqui no
interior do Brasil e com negócios menores.”
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Too Comunicação
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Bento Gonçalves, 2019
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O futuro começa com mai
mais carros e mais pessoas
de paradigmas e necessida
principal crença que trouxe
50 anos é a que a levará pa
é mais forte quando está
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mais luzes, mais correria,
soas. Chega com mudanças
sidade de inovação. Mas a
uxe a CDL até os primeiros
rá para os próximos: o varejo
stá unido. Você vem junto?
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GALERIA DE
Galeria de ex-presidentes

EX-PRESIDENTES

ES
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DE

Hilário Pozza

Nestor Ângelo Arioli

Julio Antônio Fianco

Va l d i r P e l i c c i o l i

1969 - 1970

1971 - 1972

1970 - 1971

1972 - 1973
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Ilvo De Gasperi

L i v i o D ’a r r i g o

Plínio Mejolaro

Delmar Demari

Galeria de ex-presidentes

1 9 7 3 - 1 9 74

1975 - 1976

1 9 74 - 1 9 7 5

1976 - 1977
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Gentil Theophilo Pompermayer

Firmino Jacques da Silva

Vilson Ivo Milani

Va n i u s L o r e n z i n i

1977 - 1978

1979 - 1980

1978 - 1979

1980 - 1982

237

50 anos em tranformação

Aparicio Pressi

José Ernesto Morgan Oro

B e d e r Ko f f

Ildoíno Pauletto

Galeria de ex-presidentes

1982 - 1984

1986 - 1988

1984 - 1986

1988 - 1989
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Vilmar Bucco

Antônio Natal De Barba

Jovino Demari

Antonio Cesa Longo

1989 - 1990

1992 - 1994

1990 - 1992

1994 - 1996

239

50 anos em tranformação

Sérgio Luiz Gallina

Silvênio Ruaro

Alcides De Gasperi

Carlos Lazzari

Galeria de ex-presidentes

1996 - 1998

2001 - 2004

1998 - 2000

2005 - 2007
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Solange Pavan
2007 - 2009

Helenir Bedin
2009 - 2012

Marcos Rogério Carbone assumiu em
2013 e está no seu segundo mandato.
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Diretoria em 2019

DIRETORIA
EM 2019
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Diretoria executiva

Conselho fiscal

Presidente: Marcos Rogério Carbone

Helenir Bedin

1º Vice-presidente: Joel Razera da Silva

Andreia Zucchi

1º Diretor financeiro: Ari Fachinetto

Bruna Boch Osmarin

2º Diretor financeiro: Sirlésio Carboni Jr.
Diretora de Assuntos de Comunicação e

Suplente

Eventos: Cristiane Milani Marin

Adalberto Bombassaro

1ª Secretária: Francine Valentini Bergamo
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CDL JOVEM
CDL Jovem em 2019

EM 2019
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Presidente: Leonardo Carboni
Diretora Administrativa Financeira: Camila Polonia
Diretora de Planejamento e Secretariado: Bruna Fachinetto
Diretora de Comunicação Social: Daniele Ferreira Frizzo
Diretoras de Ação Social: Giseli Severgnini e Priscila Bortolini
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HOMENAGEADOS
Homenageados no Mérito Lojista

COM O PRÊMIO

OS

MIO
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MÉRITO LOJISTA
De 1989 a 2005, havia apenas um homenageado, que representava todo o comércio.
1989

B e d e r Ko f f

1998

Ércio Becker

1990

Jovino Demari

1999

Sérgio Gallina

1991

Ildoíno Pauletto

2000

Helenir Bedin

1992

Ilvo De Gasperi

2001

Gilmar Guidolin

1993

Aida Manfrói Sperotto

2002

Antonio Cesa Longo

1994

D é c i o Fe r r a r i

2003

Solange Pavan

1995

Plínio Mejolaro

2004

Antonio Zanini

1996

A r m i n d o To l o t t i

2005

Gerson Baldissera

1997

Lênio Zanesco
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A partir de 2006, o Mérito foi dividido em três categorias: Comércio, Serviços e Jovem Empreendedor.

2006

Juarez Bandeira
Comércio

Serviços

Giovani Carlet

Jovem Empreendedor
Comércio

Marcos
Rogério Carbone
Jovem Empreendedor
Serviços

2007

Adalberto Bombassaro

Tarcísio Michelon

2008

Jamirton Benazzi

Marcos Rogério Carbone

2009

Paulo Bruschi

Joel Rasera da Silva
Serviços

Jovem Empreendedor

2010

Carlos Cainelli

Jaqueline Tonietto

Diego Trevisan

2011

Marines Rampon

Roberto Carraro
Serviços

Jovem Empreendedor

Maria de Lourdes
Manfroi Czarnecki

Gerson Baldissera

Leonardo Carboni

Joel Pastore

Rafael Somensi

Gustavo Cecon

2012

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Comércio

Homenageados no Mérito Lojista

Altair Casagrande

2013

Comércio

Serviços

Serviços

Serviços

Serviços

Serviços

* Não houve a categoria
Jovem Empreendedor

Jean Carlo Oro
Jovem Empreendedor

Igor Masutti

Jovem Empreendedor

Janete Gregio

Jovem Empreendedor

Jovem Empreendedor
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Em 2014, foi realizada uma homenagem especial.

2014

Jamirton Benazzi
Comércio

Valdomiro Cruzetta
Serviços

Fernanda
Picinini Luchese
Jovem Empreendedor

Liga de Combate
ao Câncer de
Bento Gonçalves
Mérito Social

A partir de 2015, o Mérito passou a ter também a categoria Personalidade.

2015

2016

Helenir Bedin
Comércio

Vanderlei Dalla Costa
Serviços

Empate entre Isabel
Agostin e os irmãos Paulo,
Egídio e Gregório

Gentil Rigo
Serviços

Felipe Possamai
Jovem Empreendedor

Fabio Brandalise
Jovem Empreendedor

Comércio

2017

2018

Helenir Bedin
Comércio

Juliano Zandonaí
Comércio

Vanderlei Dalla Costa
Serviços

Iva Vivan
Serviços

Matheus Lazzarotto
Jovem Empreendedor

Felipe Henrique
Jovem Empreendedor

Carlos José
Perizzolo
Personalidade

Moysés
Michelon

Personalidade

Henrique
Caprara

Personalidade

Plínio Mejolaro
Personalidade
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