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Gratidão à 
nossa CDL BM

Nossa edição começa com a 
palavra gratidão.

O Movimento Lojista em Bar-
ra Mansa foi presenteado pela 
fundação de uma entidade que 
no dia 25 de março de 1963 mar-
cou o início de uma nova era para 
a cidade. Nesta data, reunidos 
na sede da Associação Comercial 
Industrial Agropastoril e Presta-
dora de Serviços, um grupo de 
representantes comerciais e lo-
jistas votou o estatuto de criação 
do Clube de Diretores Lojistas e, 
assim, elegeu a primeira direto-
ria da CDL BM. Destacar o início 
de como tudo começou, nos faz 
pensar que nós aqui seguimos 
uma história ao mesmo tempo 
em que escrevemos a nossa his-
tória. E por isso convido vocês, 
empresários e associados a pen-
sarem na grandiosidade que é 
“fazer parte”, estar em união, ser 
participativo, estar à frente das 
causas que envolvem o nosso se-
tor e os nossos negócios. Porque 
lá atrás um grupo fez o começo, 
fez por nós, pelos nossos negó-
cios. Mudou muita coisa, e para 
melhor. E como presidente sigo o 
exemplo das antigas diretorias e 
líderes.

Agora, aqui estamos nós, dis-
poníveis para continuarmos essa 
história. E temos muito por fazer! 
Temos muito a conquistar a cada 
dia! Nessa edição a gratidão é 
por, há 58 anos, ganharmos de 
presente essa projeção e repre-
sentatividade que Barra Mansa 
tem no panorama do movimen-
to lojista municipal, estadual e 
nacional, por meio de uma en-
tidade sólida, que olha e muito 
faz por nós! Muito obrigado CDL, 
obrigado associados e nossos co-
laboradores da entidade! E nessa 
edição agradeço também ao gru-
po que se formou na CDL Jovem e 
que já trabalha nos projetos.

Somos um segmento que 
responde por mais de 60% dos 
empregos e da renda, gerados no 
município. É um número expres-
sivo e que mostra nossa força! E 
poucas são as  cidades como a 
nossa que, possuem a projeção e 
a representatividade de ter uma 
entidade que luta por ela. Vamos 
juntos conhecer essa história que 
também é sua?

Leonardo dos Santos
Presidente da CDL BM

presidencia@cdlbm.com.br
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à inadimplência
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Trabalhando por vocêQuem trabalha conosco em busca do melhor para você e sua empresa. 

União de forças
Lojistas de Barra Mansa aderem à Campanha 
“Comércio Consciente no combate à 
COVID-19”

A CDL de Barra Mansa lan-
çou a campanha de conscienti-
zação para todo o comércio lo-
cal, visando orientar os lojistas 
na aplicação correta dos proto-
colos sanitários e de prevenção 
e consequentemente manter 
os estabelecimentos comer-
ciais abertos para atender seus 
clientes de forma segura e tran-
quila.

 “Ao promover essa cam-
panha, nós da CDL Barra Man-
sa junto com nossos parceiros 
ACIAP-BM, Sicomércio Barra 
Mansa e com o apoio da Prefei-
tura de Barra Mansa buscamos 
o não fechamento de nosso co-
mércio através de medidas que 
possam controlar o aumento 
de novos casos da doença. 
Diante do cenário atual, esta-

mos tomando todas as medidas 
para fazermos o nosso dever 
de casa, e fica sempre o alerta 
para que a população também 
se conscientize e ajude”, expli-
cou o presidente da CDL BM, 
Leonardo dos Santos.

Lojas, bares e restaurantes 
que participam da campanha e 
cumprem o protocolo de saúde 
pública estão identificados por 
meio de um selo, um adesivo 
afixado de forma visível nos es-
tabelecimentos. Dessa forma, 
o consumidor tem uma impor-
tante referência na hora de fa-
zer suas compras. 

Vamos juntos unir forças 
para vencer essa pandemia e 
manter o comércio em funcio-
namento em nosso município! 

Todos precisam 
fazer a sua parte 

para seguirmos 
em frente e 

seguros!

Loja Start Shop Loja CreativityCreche Escola Favo de Mel Lojas LUMMAN
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Empreendedorismo de coragem, de empatia, 
de ternura e fortaleza

O empreendedorismo e trabalho DELAS ! Essa matéria é uma homenagem 
da CDL de Barra Mansa a todas as mulheres!

Em um ano cheio de mu-
danças e desafios como foi 
2020, a força delas veio mais 
uma vez no mundo empre-
sarial, mesclando dedicação 
e perseverança. Sentimentos 
que ajudaram as coisas a da-
rem certo, a caminharem. 

Em todos os aspectos do 
mundo dos negócios, 2021 
chegou e para os empreende-
dores que estão na luta, nas 
metamorfoses do consumo, 
nas estratégias de suas ven-
das, os gestos de  empatia e 
a fortaleza prometem ser os 
diferenciais.

O que aconteceu em 2020 
deverá servir de base para 
esse ano.

E a frase “nós, brasileiros, 
temos ‘essa estranha mania’ 
de sobreviver e renascer” 
entra pra valer em cena e 
misturada à classe feminina, 
demonstra bastante o posi-
cionamento das mulheres do 
mundo dos negócios e em 
suas profissões. 

Elas, com sua coragem, 
com a volta por cima que con-
seguem dar, com dedicação, 
empatia e ternura...recome-
çam suas histórias, recome-

çam suas rotinas, resgatam 
planos, enfrentam desafios e 
sobrevivem para contar.

Elas que – no coletivo – 
falam tudo, pensam demais, 
inventam, choram juntas, 
acolhem, oram e... mudam e 
festejam...e alcançam as me-
tas que desejam e são coloca-
das em suas mãos.

Se o mundo pede que 
conecte novamente com o 
manual, com o toque e com 
sentimento de acolhimento, 
cá estão elas aguardando por 
isso! Prontas para transfor-
mar negócios, para ter histó-

rias para contar!
Essa matéria é uma home-

nagem da CDL de Barra Man-
sa a todas ELAS!

Que vocês possam con-
tinuar com essa vitalidade e 
capacidade de envolver o pró-
ximo com o carinho, com in-
fluência, com o acolhimento, 
unindo a força, a coragem, o 
ânimo e a energia que existem 
dentro de vocês! Que tenham 
em mente seus propósitos, 
suas essências, seus tesouros 
e que permaneçam cativan-
do a todos com feminilidade 
e o poder transformador de  
ZELAR e IR ALÉM! 

EMPRESÁRIAS, COMERCIÁRIAS, PRESTADORAS DE SERVIÇO, 
AUTÔNOMAS, MULHERES QUE TRABALHAM, QUE SONHAM, QUE 
CUIDAM DE SEUS LARES E NEGÓCIOS, QUE TRANSFORMAM SUAS 

FAMÍLIAS E TODOS AO REDOR. 
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O calendário do varejo é 
“recheado” de oportunidades, 
isso é verdade! Mas com gos-
tinho saboroso, esse sim é a 
Páscoa! Uma data esperada por 
muitos setores do varejo e que 
– com o impulso da pandemia – 
fez crescer oportunidades para 
linhas diversas como: artesana-
to, gastronomia, lazer, entrete-
nimento, moda infantil, cultural 
e tantas outras que ajudam a 
transformar a data em uma for-
ma de levar amor, lembrança e 
carinho para dentro dos lares.

E esse tem sido o contexto 
para o ano de 2021 também.

Ano passado, a COVID-19 
começou quando o varejo já es-
tava abastecido com os produ-
tos de Páscoa, o que impactou 
fortemente a data. Este ano a 
indústria de chocolates divul-
gou estar otimista quanto ao 
seu desempenho – com cresci-
mento na geração de empregos 
– e perspectiva de aumento nas 
vendas dos produtos de Páscoa.

No comércio varejista, a 
data traz um movimento 

diferente.

“Esperamos um giro de ca-
pital na cidade a partir da se-
gunda e terceira semanas de 
março, quando os consumido-
res já estarão no ‘ sentimento’ 
da data. Como a Páscoa este 
ano será dia 4 de abril, o maior 
investimento será mesmo na 
última semana de março. Essas 
semanas já são essenciais para 
dar um gás na economia do 
município”, diz o presidente da 
CDL BM Leonardo dos Santos.

Além dos pontos comerciais 
que se preparam para a temáti-

ca dos coelhinhos e chocolates 
– com vendas diversas desde 
os chocolates, ovos e também 
acessórios, papelaria, brin-
quedos e roupas - o delivery 
se mantém forte com a pro-
dução de cestas diferenciadas, 
presentes decorativos como 
blusas, canecas e coelhinhos 
personalizados para serem pre-
senteados.

Segundo pesquisa dos fabri-
cantes de chocolates, a pande-
mia representou uma mudança 
importante de comportamento 
dos consumidores envolven-
do a categoria: a compra de 
chocolate, antes uma indul-
gência mais impulsiva, acabou 
entrando mais nas compras 
planejadas. E para isso, a for-
ma de se mostrar os produtos 
também se tornou diferenciada 
e atrativa, tanto na versão física 
quanto na online com portfólio 
ilustrado, com tendências para 
layouts e embalagens. 

Essa é a hora de aproveitar 
a data e atrair seu cliente para 
a “delícia e diversão” desse 
momento cheio de desejos e 
doçuras!

Lá vem a Páscoa: Uma 
data “recheada” de 
oportunidades!
Prepare sua empresa, afinal a compra de 
chocolate, antes uma indulgência mais 
impulsiva, acabou entrando mais nas compras 
planejadas. 
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“Fico muito honrado 
em receber o convite e o 
apoio da diretoria execu-
tiva para liderar a CDL Jo-
vem e sabemos que temos 
muito trabalho e desafios 
pela frente e o principal é 
saber que poderemos aju-
dar muitos empresários e 
suas equipes no incremen-
to às capacitações e troca 
de experiências.

Um dos projetos diz 
respeito à tecnologia, seg-
mento que queremos evo-
luir no comércio de Barra 
Mansa e que muitas ações 
nesse assunto começarão 
a ser planejadas e coloca-
das em prática. Paralelo a 
isso, nosso grupo voltará 
com as atividades solidá-
rias, que sempre estiveram 
presentes na entidade. 
Entendemos a dificuldade 
que o período de pandemia 
proporciona e não pode-
mos deixar de nos unirmos 
e trabalharmos em prol do 
comércio e da população”, 
pontuou o presidente da 
CDL Jovem.

Muito mais que uma en-
tidade, a CDL Jovem é um 
órgão interno da CDL vol-
tado ao desenvolvimento  
de jovens empreendedores. 
      Em cada CDL do país, o gru-
po jovem possui funções dife-
rentes, mas o grupo também 
realiza campanhas nacionais de 
cunho educativo e de conscien-
tização social como o DLI - Dia 
Livre de Impostos - onde CDLs 
de todo o Brasil protestam con-
tra excesso de tributação e mau 
uso dos recursos públicos, den-
tre outras ações propostas pelo 
Sistema CNDL.

Em Barra Mansa a CDL Jo-
vem já atuou em diversos pro-
gramas de responsabilidade 
social e valorização de profis-
sionais do comércio, entre eles 
o Campeonato CDL Jovem de 
Futsal, Projeto Sonho de Natal, 
Buteko Solidário, Venha Brincar 
Conosco, que já atendeu mais 
de 15 mil crianças carentes em 
nosso município. 

Há alguns anos, a CDL Jo-
vem é responsável pelo Progra-
ma de Capacitação Permanen-
te da CDL – PROCAPE – o qual 
trabalha ações voltadas para o 
aperfeiçoamento do comércio 
por meio de palestras, cursos e 
workshops.

Em entrevista com o atual 
presidente do grupo, Willian 
Arantes, a Revista O Lojista di-
vulga as atividades da CDL Jo-
vem programadas 2021 e apre-
senta também a nova diretoria 
jovem.

Há mais de 20 anos, uma 
história de liderança e 

empreendedorismo

Barra Mansa foi a primeira 
cidade do Estado do Rio de Ja-
neiro a montar uma CDL Jovem, 
um grupo de jovens lideranças 

que contribuiu no fortaleci-
mento do movimento lojista do 
município. 

O atual presidente da CDL 
Executiva de Barra Mansa, 
Leonardo dos Santos, ingressou 
no movimento lojista por meio 
da CDL Jovem. Ele atuou como 
diretor e também como presi-
dente do grupo jovem.

Desde sua criação, após 20 
anos, a CDL Jovem de Barra 
Mansa continua forte, atuan-
te, dinâmica e cada vez mais 
inovadora, ainda servindo de 
referência para CDLs Jovens de 
todo o estado, principalmente 
por conta de suas famosas e 
tradicionais ações! 

Projetos previstos para 2021 
pela CDL Jovem

Algumas das ações do gru-
po estão previstas ainda este 
ano, são elas:

- cursos diversos por meio 
do PROCAPE;

- plataforma de vendas onli-
ne para os associados

- ações sociais. 
 

“Como presidente, considero 
muito importante desenvolver 
um planejamento estratégico, 
porque com ele teremos uma 
base para trabalhar as campa-
nhas durante o ano, sejam elas 
trazendo inovações, treinamen-
tos para nossos associados ou 
ações solidárias para a socieda-
de”, finalizou Willian. 

Sejam bem-vindos, direto-
res da CDL Jovem e a CDL de-
seja a todos muito sucesso e 
ainda mais energia!

Há mais de 20 anos, uma história de liderança e 
empreendedorismo. Assim é a CDL Jovem de Barra Mansa!
Integrando ideias e experiências e elaborando ações de cursos, capacitações e fóruns que 
auxiliem no desenvolvimento do empresariado, o grupo inicia nova gestão de 2021 com 
inovações e tecnologia.

Arthur Rigamont 
Fontes Gomes

Thais Prado 
Novais

Jéssica Souza 
Maia  

Marino Paula 
da Silva Júnior

Muller Pereira 
Rodrigues

Jéssica Alves 
Reis

Lucas Andrade 
Gonçalves

Pedro 
Henrique dos 

Santos
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Projetos e ações 
para serem desenvolvidos
até o fim de 2021 
Associado, veja o que vem por aí, com o 
Planejamento Estratégico da CDL Barra Mansa.

Discutir projetos futuros e 
planejar ações a serem desen-
volvidas até o final de 2021 foi 
o objetivo da reunião para o 
Planejamento Estratégico reali-
zada pela CDL Barra Mansa rea-
lizado no dia 27 de fevereiro na 
sede da entidade. O encontro 
contou com a presença dos di-
retores que, juntos, elaboraram 
um calendário de atividades 
para o ano. 

O presidente da CDL Barra 
Mansa, Leonardo dos Santos, 
apresentou o planejamento es-
tratégico, discutido e aprovado 
pelos demais membros da dire-
toria.

Segundo o empresário, a 
participação e o envolvimento 
de todos é imprescindível para 
atingir os objetivos. “Estamos 
juntos tentando, cada vez mais, 
fortalecer a entidade e o co-
mércio barra-mansense”, pon-
tuou. 

“Com união, o setor varejista 
da cidade só tem a crescer”

Na ocasião, Leonardo lem-
brou algumas das principais 
ações realizadas no último ano 
e disse que, com união, o setor 
varejista da cidade só tem a 
crescer.

Principais projetos da CDL 
Barra Mansa para 2021

Campanhas para datas 
comemorativas, como: a Pás-
coa, o Dia das Mães, dos Pais, 
dos Namorados, das Crianças e 
o Natal. A ideia é buscar sem-
pre inovar e melhorar a cada 
campanha promocional, visan-
do movimentar o comércio nes-
sas datas e acelerar a economia 
local; 

Reforma do Estatuto So-
cial da CDL alinhando questões 
já defasadas e melhorando a 
defesa dos interesses da classe; 

Implementação do pos-
to avançado da CDL no centro 
da cidade para melhor atender 
nossos associados e a popula-
ção em geral;

Fortalecimento da Cer-
tificação Digital, que vem auxi-
liando as empresas, atribuindo 
segurança digital e validade 
jurídica;

Realização de eventos 
para associados por segmenta-
ção, em uma forma segura de 
reunir a categoria em tempos 
de pandemia.

Demandas para o setor: a 
bandeira da CDL a favor do 

comércio continua!

A entidade reafirma seu 
constante relacionamento com 
o Poder Executivo e Legislativo, 
para deliberar assuntos perti-
nentes como o comércio ilegal 
de ambulantes, estacionamen-
to rotativo e outras legislações 
que afetam diretamente o setor. 

CDL Jovem em ação pelo 
comércio e pela população

 O Planejamento Estratégi-
co contou ainda com a presen-
ça do presidente da CDL Jovem, 
Willian Arantes, que resumiu 
algumas das ações previstas 
para o grupo neste ano que 
está com uma nova diretoria 
forma e já em andamento de 
projetos para capacitação do 
comércio, tecnologia e ações 
sociais. 

Aguardem, pois a CDL e CDL 
Jovem estão trabalhando para 
fortalecer nossa cidade e, com 
isso, a economia e o progresso 
de seu negócio!

 “Sozinho a gente não faz nada e, por isso, a participação 
de todos é fundamental. Foi um dia muito produtivo. É muito 
importante que a diretoria esteja toda alinhada para fazer as 
ações saírem do papel, principalmente agora que temos um 
objetivo muito grande, que é implementar um posto avançado 
no centro da cidade, para melhor atender nossos associados e 
a população em geral”. 
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Janeiro / Fevereiro

ANA E MULLER 
TRANSPORTE LTDA

FLOW 
TREINAMENTO

JESSICA SOUZA 
MAIA

JOSIMARA 
APARECIDA DA 
SILVA PEREIRA

MANIA DE 
PRESENTE

PH SANTOS 
APOIO 
ADMINISTRATIVO

TRANSPAR BRAZIL

DROGARIA 
MAZZONI DE 
BARRA DO PIRAI

GRAMAQUINA 
FERRAMENTAS 
PEÇAS E 
TRANSPORTES 
EIRELI

JOALHERIA 
CARINHO EIRELI

WIZOOM

 KEILA MARIA 
ALVES REIS

NATIVA MODAS

RODOVIÁRIA 
SHOPPING

BARTOLOMEUX 
BUFFET E 
RESTAURANTE 
LTDA

FPB DROGARIA 
LTDA

J M REFIGERAÇÃO

KAMILA RAMOS 
DA SILVA

MINEIRA 
HORTIFRUTI

PRATIKA

WILSON GIL 
PEREIRA

ELSA NOVAES 
RIBEIRO DA 
SILVA

GUGAS GRILL 
RESTAURANTE E 
PIZZARIA LTDA

JOSIANE CARLA

L F CONTABILIDADE 
LTDA

PEDRO P NEVES

START SHOP

EN

KR LF

PH

WG

PPMP

JS

JA

FT

NM
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Liderança Extraordinária
Conheça mais sobre a arte de equilibrar missão e necessidade da equipe e como essa 

prática de liderança acontece em sua empresa e – ou – como pode ajudar seu negócio.

Em um resumo de uma en-
trevista divulgada na imprensa 
com Antonio Medeiros, pa-
lestrante e uma das maiores 
referências sobre liderança no 
Brasil, destacaremos aqui o 
conceito de Liderança Extraor-
dinária que, segundo o pales-
trante , mostra que liderança 
é relacionamento. Mostra que 
os líderes que conhecem o ser 
humano e têm coragem de ser 
exemplo, engajam as pessoas e 
mudam a forma das empresas 
atuarem.

Veja a entrevista:

Quais são as principais 
características de uma boa 

liderança?

Medeiros - Após mais de 
20 anos percorrendo o país li-
derando equipes de alto rendi-
mento, tive a oportunidade de 
trabalhar como mentor e trei-
nador de líderes. Ao orientar 
e ajudar pessoas a inspirarem 
outras, percebi que muitos ima-
ginavam que a arte de se rela-
cionar com pessoas fosse fácil. 
Motivar as pessoas em torno 
de um alvo comum não é nada 
fácil. As pessoas ficam perdidas 
e sem saber como lidar com 
pessoas difíceis e “geniosas”. 
Muitos líderes correm de um 
lado para o outro e parece que 
seus trabalhos e esforços não 
são suficientes para motivar e 
fazer de seus times uma equipe 
coesa.

Duas características vitais 
para que um líder seja 
reconhecido como tal:

A primeira coisa é CONHE-
CER. É impossível exercer uma 
liderança vitoriosa sem conhe-
cer o que se faz, sua profissão 
e as pessoas. Uma equipe con-
fiante em sua liderança, enga-
ja. Por este motivo, a principal 
característica de líderes não é 
conhecer apenas os processos, 
mas principalmente as pessoas.

A segunda é a CORAGEM, 
uma das maiores virtudes de 
uma liderança.

Entretanto, esta palavra 
vem muito carregada de uma 
imagem heroica, salvadora. A 
coragem física é vital, mas ela 
deve ser a externalização de 
uma coragem maior, a que vem 
de dentro, que é a coragem 
moral. Ser uma pessoa corajo-
sa é ter a força de se posicionar 
pelo que é correto, é prestigiar 
a cordialidade e respeitar o ou-
tro. É aceitar a humanidade. Lí-
der é um ser humano, com as 
mesmas necessidades de um 
colaborador, passíveis de erros, 
medos e necessidades. Uma 
liderança que é compassiva e 
empática entende as vulnera-
bilidades de cada integrante 
de sua equipe e tem a coragem 
moral de ajudar o crescimento 
individual e o desenvolvimento 
do time, tudo isso sem deixar 
de ser enérgica, rápida e corre-
tiva.

Em qual tipo de liderança 
você acredita?

Medeiros - Acredito na li-
derança extraordinária, aquela 
que não age conforme a ordem, 
aquela que surpreende seu 
time e sua empresa. Costumo 
dizer que a liderança extraor-
dinária é aquela que consegue 
gerenciar no atacado (visão 
sistêmica) e liderar no varejo 
(humanização do processo). 
Gerenciar é um verbo que pode 
ser conjugado no atacado, en-
quanto liderar somente no va-
rejo.

Falar sobre o conceito de li-
derança é algo que inicialmente 
parece fácil, mas se cada um for 
escrever no papel sua própria 
definição, muitos terão dificul-
dade.

Como liderar neste momento 
de incertezas para fazer uma 

boa gestão de pessoas em 
2021?

Muitas vezes vemos pes-
soas com uma capacidade tre-
menda, mas não conseguindo 
performar à altura e não en-
tendemos os motivos. Como 
é comum ver colaboradores 
com currículo recheado que 
não chegam aos patamares 
que outros menos compe-
tentes e experientes chegam. 
Como palestrante, sou muito 
mais contratado para aumen-
tar capacidade do que mini-
mizar as interferências. Se não 

conhecermos as pessoas não 
saberemos onde precisa ser 
trabalhado, capacidade ou in-
terferência. À frente de equipes 
de alto desempenho, vejo que 
contratamos pelas capacida-
des, mas perdemos os colabo-
rados pela interferência. Perce-
bo que atrelamos o resultado à 
capacidade, e nos esquecemos 
que as interferências detonam 
o que a capacidade pode fazer.

Como saber se precisa tra-
balhar a capacidade ou a in-
terferência? Conhecendo sua 
equipe. Muitas vezes, as pesso-
as não precisam de mais capa-
cidade, mas silenciar as inter-
ferências, que frequentemente 
estão fora dos muros das em-
presas e dentro de casa ou de 
cada um.

Fonte: Itaú Mulher

Liderar não é sobre ter 
superpoderes e, sim, sobre 
fazer o outro se sentir “super”. 
Liderar não é sobre as suas 
qualidades, mas é sobre 
quanto você potencializa o 
outro.
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Uma entidade que se inspira em 
seu passado, que progride em seu 
presente com um futuro que não tem 
tempo para parar!  

Parabéns para nossa CDL 
Mansa! 58 anos por você e 
pelo seu negócio!

É um orgulho imenso em 
mais uma edição da Revista 
O Lojista falar sobre a história 
de nossa entidade. Relembrar 
como tudo começou. Reveren-
ciar um passado que ainda é 
bem vivo no dia a dia da cidade, 
bem vivo para a classe e o Mo-
vimento Lojista. 

Afinal, foi pensando em aju-
dar o setor e auxiliar nas prin-
cipais questões de respaldos e 
proteções de crédito, que a CDL 
de Barra Mansa foi fundada no 
dia 25 de março de 1963, 58 
anos atrás.

De lá pra cá, veio uma en-
grenagem de ações em prol dos 
negócios no município.

Uma entidade que junto à 
iniciativa privada, se organiza e 

se ajuda mutuamente para en-
frentar os desafios.

Foram tantas lutas....ain-
da são. Tantos desafios...que 
ainda chegam. Mudanças que 
precisam ser feitas. Decisões a 
serem tomadas. Ações que não 
podem esperar. 

E lá estão eles: os empresá-
rios, que ao mesmo tempo em 
que estão nos balcões de suas 
empresas, estão na sede da 
CDL, nas reuniões junto às esfe-
ras governamentais e empresa-
riais, levando as demandas da 
classe, lutando por melhorias, 
mostrando a força do empreen-
dedorismo e do comércio como 
alavanca de uma economia e, 
assim, levantando a bandeira 
de uma entidade que está  a 

par de tudo. Que se move. Que 
ouve. Que fala. Que é a voz da 
classe empresarial no municí-
pio.

É chegado  mais um 
importante ciclo a ser 

comemorado por aqueles 
que fizeram acontecer a 

história de uma entidade  
transparente e  de muita 

força!

Reviva e viaje nessa história 
que teve suas lideranças 

sempre muito ativas para a 
CDL e para a cidade!

A cada gestão ao longo dos 
58 anos da história da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Bar-

ra Mansa,  diferentes grupos 
atuantes, com muitas ideias, 
passaram pela entidade e dei-
xaram suas impressões, com 
suas experiências de vida e pro-
fissionais. Deixaram aqui seus 
legados mas também levaram 
grandes aprendizados e muitas 
amizades.  

Grandes líderes a CDL de 
Barra Mansa ganhou, grandes 
mestres que sempre fizeram o 
melhor para o crescimento da 
classe empresarial e da econo-
mia. 

Nosso eterno muito obri-
gada a vocês, presidentes – e 
suas diretorias da CDL de Barra 
Mansa!

“ Sempre recebemos das lideranças que por aqui passaram, suas expe-
riências e legados que ficaram estampados na sede e no que hoje a CDL 

representa e como ela se mostra para toda a cidade. Como presidente eu 
recebo essas experiências e acredito que todas elas nos servem de exem-
plos e nos levam ao progresso. São histórias que se fazem acontecer em 
planos econômicos, políticos e sociais. Esse é o papel de uma Câmara de 

Dirigentes Lojistas! É um orgulho imenso fazer parte desse movimento 
que começou com muita força de vontade, superando dificuldades – há 

mais de meio século – e ainda mantem sua união, depositando confiança 
em quem nela acredita e conseguindo mostrar à cidade que querer tudo 

é possível diante a união de uma classe, diante a força de ir à luta, de 
não desistir! ” 

Palavra do presidente da CDL BM, 
Leonardo dos Santos
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A tradição de um setor 
forte na economia local.
A história de ontem, de 
hoje e do amanhã é de 

vocês também!

Principalmente após um 
ano desafiador, ser uma classe 
que representa a força da eco-
nomia em meio a um ano de 
crise – econômica e sanitária 
– e em meio a uma pandemia 
ver empresas se levantando, 
mudando suas estruturas físi-
cas e internas, e novos empre-
endimentos sendo inaugurados 
na cidade, é o maior presente 
que podemos receber em 2021 
e para toda sua história!

A CDL representa essa força 
que vem desse povo, desse 

setor!

Uma classe, seja ela des-
tinada a qualquer produto e 
serviço, que está à frente como 
a principal fonte de geração e 
renda do município e que per-
manece de pé em cada canto 
do centro comercial e bairros. 
E esta posição, firme e forte na 
cidade, é, para nós, um motivo 
de orgulho e de muita respon-
sabilidade. 

 

Histórias de um passado 

que reverenciamos. 

Temos  um presente que é ativo, que se 

movimenta a todo instante em busca de 

aperfeiçoamentos. 

Com um futuro almejado, desejado por 

vitórias e muitas conquistas pela  

frente Sem data para parar!

CDL BARRA MANSA  

58 anos por você e pelo seu negócio!

A N O S

Estivemos em prol dos nossos associados e das 
demandas que envolvem o comércio, levantando bandei-

ras diversas e - lutando junto aos governos - reforçamos 
esse nosso compromisso: não temos tempo para parar! 

Vamos continuar essa engrenagem de união com foco no 
progresso ! E  para que nossa entidade ganhe cada vez 

mais força e se torne cada vez mais viva, depende somen-
te de cada um de nós! 

Nosso muito obrigado pela confiança na  
CDL de Barra Mansa. A história de ontem, de hoje e 

do amanhã é de vocês também!

“A nossa sede é a 
Casa do Lojista e do 
empresário de Barra 
Mansa. Toda a história 
dela - e o que de novo 
trabalhamos por você - 
está aqui representada 
nessa evolução. 
Uma constante 
´construção` de ideias 
e ações em prol do 
desenvolvimento do 
nosso setor! “
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Você, associado, conhece a Sala de 
Treinamentos da CDL BM?

Um espaço equipado com uma infraestrutura ideal para a realização de 
treinamentos, encontros e mini-cursos, com 50% de desconto 

para locação ao associado!
Esse é mais um benefício da CDL para seus associados. Um espaço projetado para a realização de treinamentos, encontros, 

cursos e pequenas palestras para público de até 60 pessoas. 
O local é indicado a todos os empresários que, em alguns casos, não contam com um espaço disponível e funcional para 

reuniões de negócios ou capacitação da equipe de colaboradores.

01 Aparelho de Ar Condicionado

50Cadeiras Universitárias

01  Quadro Magnético;

01 Flip Chart;

01 Mesa aparadora em vidro;

01 Projetor Multimídia.

Hall para coffee break com 01 mesa aparadora em 
vidro e 01 bebedouro com água mineral e copos 
descartáveis.

Banheiros masculino e feminino

pessoas para 
encontros  

e  pequenas 
palestras.

Informe na CDL, no período de pandemia, o número 
limite de pessoas permitido.

pessoas para 
treinamentos e 

cursos.

A SALA DE TREINAMENTOS 
DA CDL BM TEM CAPACIDADE 

PARA ATENDER:

A ESTRUTURA 
CONTA COM:

Como reservar?

Para se utilizar desse benefício, é neces-
sário agendamento prévio com a equipe da 
CDL Barra Mansa para que o espaço seja pre-
parado e devidamente higienizado, seguindo 
os protocolos de combate à Covid-19 para re-
ceber os encontros. 

Informações e contatos: (24)3325-8150,  
(24)99869-6165. Acesse: www.cdlbm.com.br

60 50

ASSOCIADO 
CDL TEM 50% 

DE DESCONTO 
NA LOCAÇÃO.
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Devido à pandemia que 
assolou o mundo no ano pas-
sado, os reflexos financeiros 
foram e ainda são inevitáveis, 
um deles, o grande número 
de pessoas que estão ficando 
inadimplentes.

E sabemos que essa é uma 
grande dificuldade das em-
presas, pois se trata de um 
momento delicado.

Mas o que fazer em uma 
situação como esta? Como di-
minuir a inadimplência?

Nessa matéria desenvol-
vida pelo SPC Brasil junto às 
CDLs, você empresário terá 
informações sobre como en-
frentar a inadimplência neste 
momento mas, ainda assim, 
mantendo saudável seu fluxo 
de caixa e seus clientes.

Veja algumas dicas que 
vão ajudar a prevenir a 

inadimplência:

• As vendas a prazo tendem a 
chamar a atenção dos con-
sumidores, mas elas tam-
bém demandam maior aten-
ção da área de cobrança;

• Utilize lembretes para infor-
mar o seu cliente. Existem 
muitos tipos de cobrança 
que a sua empresa pode uti-
lizar em seus processos, mas 
uma muita eficaz é a cobran-
ça preventiva.

• Exemplo: Olá Sr/ Srª ! A sua 
fatura do, no valor de xx re-
ais, vence no dia xx. Para re-
alizar o pagamento, acesse 
em xxx;

• Faça negócios, mas com con-
tratos: Para empresas que 
trabalham com produtos ou 
serviços que custam mais 

caro, essa é uma ótima dica. 

Além de utilizar excelen-
tes técnicas para cobrar um 
cliente, você também pode 
escolher se irá realizar uma 
cobrança empresarial extraju-
dicial ou judicial e utilizar um 
bom sistema de cobrança. 

Seu cliente está inadim-
plente e você quer tornar essa 
informação nacionalmente vi-
sível? 

Com o SPC Registro / No-
tificação, suas chances de re-
cuperar a inadimplência são 
ainda maiores.

Você inclui os dados do 
inadimplente na nossa lista de 
devedores e enviamos uma 
carta para ele informando 
sobre a dívida e como quitá-
-la, regularizando assim sua 
situação. Essa é uma forma 
tradicional de comunicar seu 
cliente que ele está sendo re-
gistrado no SPC.

Atenção! Esse produto 
é destinado exclusivamente 
para os nossos associados. Se 
você, empresário, ainda não é 
filiado à CDL/BM, associe-se e 
tenha acesso à inúmeras solu-
ções que podem auxiliá-lo na 
gestão de seus negócios.  

Diminuir a inadimplência é 
um desafio, ainda mais agora 
Com o SPC Registro, suas chances de recuperar   créditos são ainda maiores.

Você utiliza o SPC 
Registro?

Com ele, terá a seu 
favor uma rede de 

cobranças pelo Brasil!

E uma dica importante! 

• Mantenha o cadastro completo do cliente na loja.

• Tenha um documento que comprove a compra.

• Verifique o tempo de atraso da prestação.

• Acesse o sistema do SPC para fazer a negativação.

• Retire o registro assim que o consumidor quitar a dívida.

• As empresas de todo o país associadas ao SPC terão acesso 
às informações de crédito do consumidor. Essas empresas 
formam uma rede que, de posse de informações seguras e 
confiáveis, reabilitam o crédito para o mercado.



Associados da CDL Barra Mansa e seus colaboradores têm muito mais!

UNIMED
Plano empresarial com 

mensalidades a partir de 
R$126,36*

(*) Plano: Unimax 
Local empresa, faixa 

etária - 0 a 18 anos em 
Enfermaria.

UNIODONTO UBM/LACS ORTHOPRIDE SEMART
Descontos de
até 53% nas

mensalidades
para o associado e seus 

colaboradores.

Valores especiais para os 
associados e dependen-

tes no laboratório de aná-
lises clínicas e da clínica  

de fisioterapia.

Parceria em tratamento 
ortodôntico para todas 

as idades. Aparelhos 
fixos, móveis e estéticos. 
Associados, funcionários 

e dependentes. 

Desconto de
até 33% para

o associado nas
consultas clínicas em 

Medicina do Trabalho.

CNA UNIFOA

ACHIEVE 
LANGUAGES

CIEE

40% de desconto
para associados

e seus 
colaboradores.

Desconto entre
10% e 15% nos

cursos de 
graduação.

Descontos de até 
50%, conforme tabela. 
OBS: Os valores sofrer 
alterações sem aviso 

prévio.

Desconto de20% sobre 
o valor de contribuição 
institucional mensal por 

estudante ativo.

SENAC

SICOOB SICREDI

SESI

CRECHE ESCOLA 
FAVO DE MEL

UNINTER

ESTÁCIO DE SÁ

UBM –   
BARRA MANSA

SEBRAE
Desconto de  

20% - Programas 
de Qualificação 

Profissional.

Descontos especiais 
para associados em 

diversos produtos como: 
Financiamentos, Cheque 
Especial, Máquina Sipag, 

Antecipação de recebíveis, 
Cartão de crédito, Capital 

de giro, Tarifa de conta 
corrente, entre outros.

Condições especiais exclusivas 
como: Investimento Empresarial, 

Antecipação de Boletos, 
Manutenção de conta, Preço 

diferenciado para TED, Isenção 
para anuidade de Cartões de 

Crédito entre outros.
30% - SESI Clube; 

10% - Escola SESI e  
Consultas Médicas e 

Odontológicas.

Desconto de 10% nas 
mensalidades para novos 

alunos abrangendo os 
sócios da empresa, seus 
colaboradores e depen-

dentes.

Desconto de até 10% para os cursos de 
Graduação e Pós Graduação nas modalidades 
a distância, presencial e semipresencial e nas 

prestações de serviços Educacionais.

40% de desconto nas 
mensalidades para alunos 

novos; Inscrição gratuita no 
vestibular e Aplicação do 

vestibular nas dependências 
da empresa.  Extensivo aos 

dependentes diretos.

40% nos cursos de 
1ª Graduação; 30% 
nos cursos de Pós-

-Graduação; 30% nos 
cursos da Educação 
continuada e 25% 

nas mensalidades do 
Colégio de Aplicação 

UBM.

Programa de
capacitação, pales-
tras motivacionais 
exclusivas para o 
associado e seus 
colaboradores.

SÓBRANCELHAS

PULSO CONSULTORIA
TULIP ADM. DE 

SEGUROS/PORTO 
SEGURO

MARIA BRASILEIRAA Unidade de Barra 
Mansa oferece 10% de 

desconto em produtos e 
serviços. 

Maximize os resultados da sua 
empresa. Soluções nas áreas de 

marketing, otimização de processos, 
planos de negócios. Associados CDL 

contam com 30% de desconto. Desconto de 5% sobre o prêmio 
líquido do seguro escolhido.

Descontos especiais 
para associados!

TRAT SPA URBANO

TIRA DÚVIDAS JURÍDICO ATOS CONSERVADORA
Plantão de esclarecimentos ao 
associado CDL sobre questões 

judiciais ligadas à empresa.

Desconto de 5% sobre o valor de seus serviços 
de limpeza empresarial, conservação, portaria e 

manutenção de área verde.

ALDEIA DAS ÁGUAS
Desconto de 25% em hotelaria; 
50% para locação de qualquer 
sala ou espaço do Centro de 

Convenções; Isenção total da taxa 
de adesão para a cessão de uso 

tipo Familiar, Casal ou Individual; 
25% de desconto no valor total do 

ingresso.

SESC PROQUALITY COLISEUM ACADEMIA BEST TRAINING
Convênio 

para 
associados,
comércio 
varejista, 

prestação de 
serviço, MEI.

Desconto de 15% 
sobre o valor da 

mensalidade/pacote 
para musculação e 

spinning da unidade 
Barra Mansa aos 
associados e seus 

colaboradores.

Descontos Especiais. 
Musculação a partir 
de R$58,50 e Passe 

Livre (12 atividades ) 
a R$ 125,00. Spinning, 

Artes Marciais, Zumba e 
muito mais.

Valor de R$ 70,00 (setenta 
reais), sem taxa de ins-
crição para horário livre 
na musculação e 10% no 
plano mensal nas demais 

atividades – Atividades 
Aquáticas e Lutas: Muay 

Thai e Judô.

LAZER / 
ACADEMIA

SEST SENAT
Convênio para utiliza-
ção pelo empresário 

do comércio varejista, 
prestador de serviço 

e MEI. Descontos 
especiais em todos os 

procedimentos.

Desconto de 10% sobre o valor 
de seus serviços de pacotes de 

massagens, cabelos, tratamentos 
faciais e Dia da Noiva.

ESTÉTICA 

EDUCAÇÃO / 
CAPACITAÇÃO

SAÚDE /
MEDICINA

OCUPACIONAL 

ENTIDADES 
PARCEIRAS

SEGURO E 
CONSERVAÇÃOCONSULTORIA

SERVIÇOS



Todo grande negócio come-
ça com uma oportunidade. E 
com o apoio da CDL Barra Man-
sa, sua empresa vende mais, 
correndo menos riscos, porque 
você conta com produtos e 
serviços especializados. O De-
partamento Comercial da CDL 
está à sua disposição para apre-
sentar o Mix de Produtos e Ser-
viços que sua empresa, como 
associado da entidade, pode já 
utilizar! E confira ao lado o que 
a CDL Barra Mansa pode fazer 
por você e pelo seu negócio!

Acesse nosso site:  cdlbm.com.br 
Redes sociais:  
facebook.com/cdlbm  
Instagram: @cdlbarramansa.
Contatos atendimento geral: 
24. 3325-8150
Núcleo de Atendimento ao 
Associado:  
24. 3325-8168 

SERVIÇOS

CANAIS DE INFORMAÇÃO

ESTRUTURA - Salão de Festas | Atendimento ao Associado | Sala de Reunião | Sala de Treinamento

Serviço de consultas sobre questões 
jurídicas empresariais incluso no 
pacote de serviços do associado.

Atendimento personalizado e 
Descontos Exclusivos em todos os 

certificados.

Resultados para sua empresa com 
segurança e credibilidade do SPC 
Brasil. Consultas e informações do 

sistema.

Revista bimestral  com 
notícias da cidade e do 

mundo no setor do varejo 
e Movimento Lojista.

Portal CDL
www.cdlbm.com.br

Redes Sociais
@cdlbm

Aproveite as 
vantagens de quem 
mais entende de 
Varejo!
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Aquisição de descontos e benefícios 
dos convênios CDL como (plano de saú-
de, odontológico, cursos profissionali-
zantes, clubes, instituições educacionais, 
faculdade e etc...).

Instalações confortáveis à sua disposição 
para locação de espaços para eventos, 
cerimoniais, treinamentos e palestras. 
Um desconto exclusivo para o associado 
no aluguel do salão Jorge Elias Arbex 
com capacidade de até 250 pessoas, 
acomodadas em mesas e cadeiras, ou 
mais de 400 pessoas no layout para 
palestras. Além de contar com uma sala 
para pequenas reuniões também clima-
tizada e totalmente gratuita para nosso 
associado.

Participações de campanhas 
institucionais, para motiva-
ção dos clientes em épocas 
próprias como Páscoa, Dia 

das Mães, Dias dos Pais etc...

Campanhas de Natal com 
grandes premiações, 

motivando o movimento na 
cidade na melhor época de 

vendas do ano.

Fazer parte do maior banco de dados 
(SPC BRASIL) que no atual momento é 
o maior instrumento de proteção ao 
lojista na aprovação de crédito do país, 
pois hoje o associado tem um milhão 
de cobradores pelo Brasil. Levando em 
consideração o fator de parceria com o 
banco de dados da SERASA. 

O associado pode contar 
com assessoria prestada 

pela Entidade para quais-
quer dúvidas que ele possa 

ter.

Prestação de serviço mo-
derno como Certificação 

Digital, para facilitar a vida 
do empresário com aten-

dimento e conforto para 
nossos associados além de 

preços diferenciados.

Estar sempre bem informa-
do sobre as novidades de 

mercado através
da revista impressa  

“O Lojista” que
é entregue a cada dois me-

ses gratuitamente a todos os 
associados. E informações 

na Revista Digital pelo site, 
Facebook e Instagram da 

entidade.

Encontros como nosso café da manhã 
para que o associado tenha um momen-
to de descontração e fortalecimento de 
vínculos da classe lojista. Além de ser um 
momento para saber das novidades que 
a Entidade tem a oferecer.

Capacitação para sua equipe e empre-
sários através de cursos (atendimento, 
vendas, planejamento orçamentário 
etc...) com um pequeno investimento, 
além de palestras gratuitas para todos os 
associados com assuntos pertinentes à 
categoria.

Participação em campanhas nacionais 
realizadas em todo Brasil,  junto ao Sis-
tema CNDL, demonstram a preocupação 
dos cedelistas com a vida da população 
e o desenvolvimento econômico-social 
do Brasil

Reivindicação do movimen-
to lojista em ações para me-
lhorias do nosso segmento, 
nas esferas  municipais, es-
taduais e nacionais, junto à 

CNDL e FCDL Rio de Janeiro. 
A CDL de Barra Mansa atua 

como porta voz do empresá-
rio para diversas ações.

SPCO Lojista

ASSESSORIA
JURÍDICA
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Associado CDL ganha mais um benefício com novo 
convênio com a Meta Controladoria

Com a parceria, o associado CDL ganha gratuitamente um diagnóstico
financeiro para sua empresa.

A Meta Controladoria é 
uma empresa de Barra Man-
sa, especializada em plane-
jamento, controle financeiro 
e captação de recursos, com 
experiência para atuar de 
maneira consultiva, ajudando 
empresários e prestadores de 
serviço na tomada de decisão. 

De acordo com a empresa, 
o cotidiano traz desafios para 
o controle financeiro. São do-
cumentos e informações que 
precisam ser registrados e ge-
renciados para que tudo per-
maneça organizado e trabalhe 
a favor dos objetivos organi-
zacionais. Dessa forma, com 
intuito de pensar na solução 
que o setor financeiro da sua 
empresa necessita, a Meta 
Controladoria atuará junto 
com você, gestor empresarial.

Como suporte aos associa-
dos da CDL de Barra Mansa, 

uma nova parceria oferecerá 
gratuitamente o diagnóstico 

financeiro para a empresa.

O diagnóstico financeiro 
tem como objetivo mensurar 
o desempenho financeiro e 
o modelo de negócios da sua 
empresa, através da análise 
das informações financeiras, 
registros de planilhas, infor-
mações do planejamento es-
tratégico entre outros traba-
lhos.

Segundo Vinícius, com o 
diagnóstico em mãos, o em-
presário poderá buscar  for-
mas de reverter problemas. 
Fazer um diagnóstico empre-
sarial é extremamente impor-
tante para qualquer empresa! 
Com ele, você poderá ter mais 
segurança e assertividade na 
tomada de decisões.

“Uma empresa que não controla 
corretamente os seus gastos pode enfrentar 

muitas dificuldades financeiras e isso 
refletirá no negócio como um todo. Com esse 
diagnóstico, podemos ajudar os empresários 
- associados da CDL – a descobrir como está 

a situação  financeira de sua empresa, ajudar 
também a ver a causa da baixa lucratividade 

e quais os melhores caminhos a seguir”, 
explica Vinícius Neves, economista e sócio da 

Meta Controladoria. 
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Sabemos que várias obri-
gações  legais dependem do 
Certificado Digital, principal-
mente por facilitar muitos 
processos, como as rotinas 
administrativas e financeiras.

Com o Certificado Digital, 
você assina contratos, rela-
tórios e demais documentos 
gratuitamente e com total va-
lidade jurídica!

O Certificado Digital é 
obrigatório nas Transações 
com a Receita Federal, Co-
nectividade Social na Caixa 
Econômica Federal, Emissão 
de Nota Fiscal Eletrônica, Pro-
cessos Judiciais Eletrônicos, 
Transações no portal e-Social 
do Ministério do Trabalho en-
tre outros. Se você é sócio de 
uma empresa ou responsável 
legal de alguma organização, 
certamente necessitará de 
uma assinatura digital para di-
versos procedimentos legais.

Certificado Digital: rápido, 
fácil e seguro.

Garanta sua autenticidade 
de acesso do seu CPF ou CNPJ, 
assegurando suas transações 
on-line e a troca eletrônica 
de documentos, mensagens 
e dados com validade jurídica. 

Benefícios do Certificado 
Digital CDL Barra Mansa

 Atualmente, as tran-
sações eletrônicas neces-
sitam, cada vez mais, da 
adoção de mecanismos de 
segurança. E a certificação 
digital, por sua vez, autênti-
ca, zela pela privacidade e dá 
validade jurídica a toda comu-
nicação on-line, sendo regu-
lamentada por lei no Brasil.  
 
      Até hoje não se sabe de 
um caso em que a segurança 
de uma mensagem com a tec-
nologia tenha sido quebrada 
no mundo todo. E o seu sta-
tus de “item de necessidade” 
deve-se exatamente a essas 
características: praticidade, 
segurança e privacidade das 
informações.

- Envio de toda a docu-
mentação por e-mail econo-
mizando tempo, deixando o 
processo muito mais rápido e 
prático;

- Estacionamento gratuito 
no local, além de atendimen-
to com hora marcada;

- Ar climatizado;

- Atendimento aos sába-
dos através de um pré-agen-
damento;

- Uma das melhores tabe-
las de preços da cidade, com 
descontos exclusivos para as 
empresas associadas.  

Garanta a segurança e a 
tranquilidade de sua empresa 
com mais esse serviço ofereci-
do pela CDL de Barra Mansa!

Agende a sua emis-
são junto ao nosso setor: 
 (24) 3325- 8156 / 98119-0874 
(WhatsApp). 

Certificação Digital na CDL BM 
Segurança nas suas operações de jeito rápido, descomplicado e com o melhor preço.

Na CDL BM você possui essas vantagens:
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Esse é um processo extremamente importante para se conseguir bons negócios e 
evitar os famosos calotes. E a CDL Barra Mansa está aqui para te ajudar!

A Análise de Crédito é essencial para o bem-estar 
de uma empresa

Quando se realiza uma 
boa análise de crédito, você 
evita que diversos transtornos 
aconteçam em seu cotidiano, 
como aumento do índice de 
inadimplência, baixo fluxo de 
caixa, aumento do número de 
cobranças.

Pense que ao chegar no ní-
vel de realizar mais cobranças, 
você coloca em risco o bom re-
lacionamento com seu cliente, 
já que a maioria dos consumi-
dores não gosta de ser cobrada 
e gosta menos ainda de receber 
aquelas mensagens genéricas, 
encaminhadas em massa.

E como a sua empresa pode 
evitar tudo isso? Realizando 
boas análises de crédito!

O que é a análise de crédito?

A análise de crédito é um 
processo realizado por em-
presas, em que é verificado se 
o cliente vai ter condições de 
arcar com o compromisso que 
ele está assumindo, pois, ao 
analisar o crédito, é possível 
identificar o perfil desse cliente 
usando informações básicas e 
financeiras.

Todas essas informações, 
verificações e análises permi-
tem que a empresa possa esti-
pular um valor máximo de com-
pra, a taxa de juros que poderá 
ser aplicada e o prazo de paga-
mento, por exemplo.

E, a análise, pode ser rea-
lizada quando o cliente é uma 
pessoa física ou uma pessoa ju-
rídica, pois empresas também 
precisam passar por esse pro-
cesso ao solicitar crédito.

Seja qual for o seu clien-
te, é muito importante que o 
processo seja concluído para 
acordar o negócio e manter um 
relacionamento saudável entre 
empresa e cliente.

Por que a análise de crédito é 
tão importante?

Esse processo é primordial 
para que a sua empresa não 
caia em fraudes, calotes, falca-
truas, já que essa análise per-
mite identificar os riscos conti-
dos em negociações.

Quando a sua empresa faz 
uso adequado desse processo, 
ela só tem a ganhar. Por isso, 
resolvemos listar 3 benefícios 

conquistados ao realizar uma 
boa análise de crédito. Confira:

1 – Diminuição de inadimplen-
tes

Quando a sua empresa faz 
uma análise de crédito eficien-
te, ela conta com uma ferra-
menta chamada score, ou seja, 
uma pontuação que permite 
analisar o risco desse cliente 
ficar inadimplente ao longo do 
tempo. Essa pontuação varia 
de 0 a 1000, sendo 0 o pior e 
1000 nível de excelência.  Sen-
do assim, se você for analisar 
um consumidor e o resultado 
dessa pontuação for considera-
da ruim, maior será a probabili-
dade da sua empresa não rece-
ber o pagamento. Na CDL Barra 
Mansa você tem disponível o 
uso dessa ferramenta.

2 – Estabilidade em seu fluxo 
de caixa

Quando a sua empresa tra-
balha bem a análise de crédi-
to, consegue-se identificar os 
clientes que possuem maiores 
chances de ficarem inadimplen-
tes e, com isto, você deixa de 
conceder crédito aos mesmos, 
ou seja, garante um fluxo de 

caixa saudável.

3 – Negociações mais seguras

Conhecimento nunca é de-
mais e poder conhecer os seus 
clientes é algo fundamental 
para o sucesso da sua empre-
sa. E mais uma vez, a análise de 
crédito é importante nesse mo-
mento, porque ela vai permitir 
que as vendas a prazo sejam 
aprovadas com segurança, de 
maneira confiável.

Como a minha empresa tem 
acesso à análise de crédito?

A CDL de Barra Mansa, em 
conjunto com o SPC Brasil, con-
ta com a estrutura necessária 
para que a sua empresa possa 
realizar análises mais seguras 
e eficientes, pois dispõem da 
maior base de dados da Amé-
rica Latina e do compartilha-
mento de informações dos 
mais de 450 mil associados. 
 
 Acesse nosso portal: 
www.cdlbm.com.br

 Fonte: SPC Brasil 
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Click CDL
Uma trajetória de grandes líderes empenhados no desenvolvimento do 
comércio! 
São eles, todos os presidentes que passaram pela CDL BM nesses 58 anos!

Jorge Elias Arbex

Alício José Vilena Camargo

Rilmo Vieira de Souza

Giuseppe Panaro

Magno Andrade

Leonardo dos Santos
Atual presidente

Paulo Claro da Silveira

Jair Francisco Gomes

Alberto Aldet

Silvio Salles

Diógenes Gonçalves Doca

Antônio Feris Filho

Luis Antônio Nogueira Feris

Oswaldo Cardoso

Juliana Lanes Rolim

Almir Esteves Corrêa

Walter da Silva Ferrão

Nelson Rocha

Mendel Ozer Adler

Xisto Vieira Neto

Samir Jorge Arbex

Aparício Guilherme Braz

Moysés Braga Lima




