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 O início de um novo ano traz 
um sentimento de renovação. Já nos 
primeiros meses acontece o balanço 
do ano findado, ocasião em que 
fazemos planejamentos e criamos 
expectativas para o ano que se inicia, 
sendo o momento ideal para rever 
nossos sonhos e metas, bem como 
formas inovadoras de realizá-los. 
 Fizemos o nosso balanço do 
ano passado, o qual foi ótimo pelas 
várias ações realizadas. Entre essas 
ações, destacamos a 3ª edição da 
Campanha Natal Solidário, assim 
como os contemplados com os 
prêmios da respectiva campanha, 
que foi realizada com muito êxito e se 
tornou uma das maiores campanhas 
da história de nossa entidade.
 Outro destaque de grande 
popularidade foi a Liquida Monte 
realizada em setembro de 2018, que 
terá a sua 2ª edição em 2019. Para 
entender o impacto positivo da 
participação da sua empresa nesse 
acontecimento, trouxemos um texto 
nesta edição sobre o poder das feiras 
de liquidação. Vale a pena ficar por 
dentro.
 Nosso objetivo nesta edição, 
além de relembrar os cases de 
sucesso de 2018, é inspirar você 
e auxiliar no crescimento do seu 
negócio. Para isso apresentamos 
Dicas do Sebrae que ajudam a 
obter sucesso em 2019, pesquisas 

que demonstram a confiança 
dos empresários e o crescimento 
da setor varejista aumentando 
as expectativas de melhora na 
economia em 2019. Além disso, 
temos também algumas dicas aos 
proprietários de padarias com o 
texto: A vez das padarias gourmet.
 Por fim, apresentamos 
soluções que a CDL dispõe para os 
empresários, que são: Certificação 
Digital para auxiliar a sua empresa 
a cumprir os prazos com as 
exigências do eSocial, transmitindo 
as informações de forma rápida 
e segura; e o financiamento via 
correspondência bancária BDMG, 
que possui uma contratação rápida 
com as melhores condições e 
menores taxas.
Acompanhe-nos em nosso site e 
redes sociais. Este ano será repleto 
de novidades!

Esperamos que gostem!
Boa leitura! 

Mensagem do Presidente EXPEDIENTE

Este informativo é uma publicação 
mensal da Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de Monte Carmelo - CDL.

Rua Coronel José Cardoso, 82 
Monte Carmelo - MG - CEP 38.500-000

cdl@cdlmontecarmelo.com.br

(34) 3842-1424 
(34) 3842-2848
(34) 9 8861-1489
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EDITORIAL

Jury Calvet Borba
Presidente  CDL 
 Monte Carmelo
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Atividade do Varejo fecha 2018 com crescimento de 2,8%,
apontam CNDL/SPC Brasil

NEGÓCIOS

 Após um período de forte 
recessão no país, a atividade 
econômica segue em ritmo de 
recuperação. E no comércio varejista 
não tem sido diferente. É o que revela 
o Indicador de Atividade do Varejo, 
lançado este mês pela Confederação 
Nacional de Dirigentes (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil). A sondagem aponta um 
crescimento de 2,8% nas consultas 
para vendas a prazo em 2018, na 
comparação com 2017. É a maior alta 
para o mês de dezembro desde 2014, 
quando houve um aumento de 2,2%.
 O Indicador de Atividade do 
Comércio é construído a partir das 
consultas de CPFs e é um termômetro 
da intenção de compras a prazo por 
parte do consumidor, abrangendo os 
segmentos de supermercados, lojas 
de roupas, calçados e acessórios, 
móveis e eletrodomésticos.
 O índice confirma a tendência 

de retomada do varejo que, segundo 
dados do IBGE relativos ao terceiro 
trimestre de 2018, mostra um avanço 
de 3,3% no PIB do comércio no 
acumulado de quatro semestres. 

Muito embora o volume de vendas 
do varejo não tenha alcançado os 
patamares anteriores à crise, os 
números começam a distanciar-
se daqueles observados nos piores 
momentos.
 “A melhora dos níveis de 
confiança e o clima de otimismo 
para uma retomada mais forte da 
economia ajudaram a impulsionar 
a atividade varejista. Mesmo 
considerando apenas uma parcela 
das vendas, aquelas feitas a prazo, o 
Indicador sugere avanço das vendas 
do varejo ao longo do último ano”, 
analisa a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti.

Metodologia
 O Indicador de Atividade do 
Comércio é construído a partir das 

consultas de CPFs feitas nas bases de 
dados que o SPC Brasil tem acesso. 
As consultas de CPF indicam a 
intenção de compra a prazo por parte 
do consumidor e podem resultar, ou 
não, na efetivação da venda. Para a 
construção do Indicador, considera-
se apenas as consultas feitas pelo 
setor de Comércio. Os dados podem 
ser abertos por Comércio varejista 
e atacadista a de bens não duráveis 
e semiduráveis. Acesse a íntegra 
do indicador em: https://www.
spcbrasil.org.br/imprensa/indices-
economicos

Fonte: FCDL MG

Para acessar as vagas de emprego, com o 
seu celular*, leia esse QR code.

*Necessário que o seu aparelho tenha câmera e 
uma aplicação para leitura de QR Codes.

VAGAS  DE  EMPREGOS
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Cinco dicas para obter sucesso nos negócios em 2019
 Os donos de pequenos 
negócios estão otimistas quanto à 
melhoria de seus empreendimentos 
este ano, segundo a Sondagem 
Conjuntural feita pelo Sebrae no 
final de 2018. O estudo teve como 
objetivo conhecer as expectativas 
dos donos de micro e pequenas em 
relação à economia brasileira e ao 
seu próprio empreendimento. Mais 
de 70% dos entrevistados acreditam 
que seu faturamento vai melhorar. 
Mas, para que isso aconteça, é 
necessário tomar algumas medidas 
estratégicas em 2019 para não ser 
surpreendido.
 De acordo com o especialista 
em empreendedorismo do Sebrae, 
Enio Duarte Pinto, aproveitar o início 
do ano e a baixa de movimento, 
em alguns setores, para concentrar 
esforços em cinco estratégias 
principais pode favorecer o sucesso 
do negócio ao longo dos meses. 
A primeira medida é iniciar o ano 
revisando algum problema que 
tenha sido verificado com seu 
público alvo no decorrer do ano 
passado. “É a partir do feedback 
dos clientes que o empreendedor 
saberá se sua empresa está sendo 
efetiva na entrega daquilo que o 
público deseja. Por isso, é necessário 
buscar um constante diálogo com 
o consumidor para fazer os ajustes 
necessários”, avalia Enio.
 Além disso, é preciso que o 
empresário fortaleça sua presença 
digital, tanto para ser facilmente 
encontrado pelo cliente, como 
para diversificar seus canais de 
relacionamento, uma tendência 
que vem se acentuando entre os 
pequenos negócios. Segundo pesquisa feita pelo Sebrae, 
nos últimos três anos, mais de 70% dos micro e pequenos 
empreendedores apostaram na informatização e na 
utilização das redes sociais. “Para obter o sucesso em 
2019, o empresário de pequeno negócio deve ainda 
tentar delegar o operacional a alguém, de modo que 
possa concentrar sua energia e agenda na gestão 
estratégica, que vai diferenciar a empresa no mercado. 

Mas é preciso entender que delegar não é se omitir. 
Por isso, é fundamental continuar supervisionando o 
trabalho do seu time”, orienta o especialista. Por fim, em 
2019, o empreendedor deve investir de forma continuada 
na sua qualificação como gestor. A acelerada dinâmica 
à frente dos negócios exige um processo constante de 
atualização.

Fonte: Agência Sebrae De Notícias

NEGÓCIOS



Classificados
& Notícias 5

Monte Carmelo
A solução do nosso comércio.

O poder das “Liquidas”
 Criado inicialmente para 
movimentar o comércio de Salvador 
no período pós-carnaval até o 
dia das mães, o projeto “Liquida” 
consolida-se e abrange 17 capitais 
e centenas de cidades do interior 
do Brasil. De acordo com Bernardo 
Carvalho, coordenador da “Liquida 
Salvador”, cidade pioneira na ação, 
as campanhas já despontam como 
segunda data mais importante 
para o comércio local, perdendo 
somente para as vendas de Natal. 
“As ‘Liquidas’ são importantes 
para o consumidor, que ganha 
com preços mais baixos, para os 
lojistas, para as CDLs [Câmaras de 
Dirigentes Lojistas], que sempre 
ganham mais adesões, e para os 
vendedores, que também ganham 
prêmios”, avalia.
 Em 21 anos de promoção na 
capital baiana, o número de lojas 
participantes aumentou de 650 

para seis mil. As “Liquidas” vêm 
obtendo excelentes resultados e 
são fortes referenciais de vendas, 
alcançando resultados entre 18% e 
22% de aumento de vendas, num 
comparativo com iguais períodos 
dos anos anteriores. As campanhas 
contam com o apoio do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) local, 
prefeituras, governos estaduais e 
patrocínio da Rede e Mastercard.
 Carvalho, que é diretor 
geral da Start, empresa que 
coordena as ações em mais de dez 
estados, explica que o sucesso das 
campanhas está na credibilidade 
do projeto, no apoio dos parceiros 
e na adesão de consumidores e 
lojistas. “O mercado abraçou as 
‘Liquidas’, é um êxito coletivo”, diz.
Já pensou em participar na sua 
cidade em 2019?

EM BREVE 2ª EDIÇÃO DA

LIQUIDA MONTE

NEGÓCIOS

Fonte: Revista Varejo S.A.



Classificados
& Notícias6

Monte Carmelo
A solução do nosso comércio.

DESTAQUE

Campanha Natal Solidário CDL 2018
Pelo terceiro ano consecutivo, a CDL Monte Carmelo movimentou e aqueceu a economia do comércio de Monte 
Carmelo e região com a Campanha Natal Solidário CDL 2018. A programação abrangeu atividades do ramo 
empresarial, cultural e social com sorteio de mais de 80 prêmios. Confira:

17 a 24 de Dezembro:
Papai Noel CDL na Praça 

O Papai Noel CDL acolheu crianças que visitaram a Praça Getúlio Vargas, 
no horário das 19 às 22 horas.

19 de Dezembro:
Caravana de Natal Coca-Cola com o Papai Noel CDL

 Pela primeira vez em nossa cidade, a CDL Monte Carmelo, em parceria com a 
Câmara Municipal de Vereadores e a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, 
trouxe a Carreata da Coca-Cola com o Papai Noel CDL. A carreata passou por 
vários bairros de nossa cidade e finalizou na Praça Getúlio Vargas, onde o Papai 
Noel da CDL tirou fotos com as crianças que o aguardavam, oportunidade que a 

população pode acompanhar outros eventos culturais.

05 de Janeiro de 2019:
Sorteio dos prêmios da Campanha 

A Campanha Natal Solidário CDL 2018 ocorreu entre os dias 01 de novembro de 
2018 a 04 de janeiro de 2019, com a participação de várias empresas de Monte 
Carmelo e região. Foram distribuídos mais de 150.000 (cento e cinquenta mil) 
cupons durante a campanha. O sorteio foi realizado no sábado, dia 05 de janeiro 
de 2019 às 13 horas no Salão de Eventos da CDL Monte Carmelo e transmitido 
ao vivo pela Fan Page CDL Monte Carmelo, com a participação de clientes, 
colaboradores e empresários das empresas participantes e diretores da entidade. 

Confira os ganhadores nas páginas seguintes. 

07 de Janeiro de 2019:
Entrega das cestas básicas arrecadas durante a Campanha 
O Vice-Presidente da CDL, Valdeir Rodovalho Souto, o Diretor de Produtos e 
Serviços, Vilmondes Pereira dos Santos, e o Gerente Executivo, Helder de Oliveira 
Silva, representaram os empresários que doaram as cestas básicas da Campanha 
Natal Solidário. A entrega foi realizada na tarde da segunda-feira, 07 de janeiro 

de 2019 no Lar dos Idosos União Allan Kardec. 

IMPORTANTE

De acordo com o Regulamento da Campanha Natal Solidário CDL 2018, no item 
13:  Prescrição do direito aos prêmios: Caso o prêmio ganho não seja reclamado 
no prazo de 90 dias contados a partir da data da apuração (05/01/2019), caducará 
o direito do respectivo titular e o prêmio correspondente será recolhido pela 

entidade.
Diante disso, informamos aos ganhadores Álvaro Henrique S. Araújo, cliente do 
Restaurante e Pizzaria Vilar e Daniela Souza, cliente da Avenida 10, residente do 
distrito de Celso Bueno, que devem procurar a sede da CDL Monte Carmelo (Rua 
Coronel José Cardoso, 82 – Centro, Monte Carmelo/MG) para retirar seu prêmio.

 Foto: Ederson Lopes
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Selma N. P. Alves 
01 Caixa de Som Portátil

Venezza Tecidos e Enxovais Ltda.

José Roberto de Sousa
01 Caixa de Som
Farmácia Central

Adilson F. Silva
01 Caixa de Som Portátil

Moda Boa Sorte

Fabiana P. Augusto
01 Caixa de Som Portátil

Farmácia Nacional

Lazaro M. Roldão 
01 Caixa de Som Portátil

Supermercado Paulistano

Mardeli M. Mata
01 Caixa de Som Portátil

Boutique Marise

Valdemir J. Oliveira
01 Caixa de Som Portátil

Casa Gil Pena Materiais Para  Construção

Luis Phelipe D. Cunha
01 Caixa de Som Portátil

Lojas Eldorado

Letícia G. O. Pissaia
01 Caixa de Som Portátil

Império do Jeans

Márcia Helenita B. Coutinho 
01 Caixa de Som Portátil

Drogaria Fidalga

Gislaine M. Almeida
01 Caixa de Som Portátil 

Casa Gil Pena Materiais Para  Construção

Beatriz N. C. Montes 
01 Caixa de Som Portátil

Comercial Trem Bão

Maria Aparecida Ribeiro
01 Caixa de Som Portátil

Farmácia Central

Marcelo F. Maciel
01 Caixa de Som Portátil

Aramoto

Leila Angélica R. Santos
01 Caixa de Som Portátil

Kasual Hering

Isaura C. Vieira
01 Caixa de Som Portátil

Farmácia Nacional

Viviane B. F. Rodrigues
01 Caixa de Som Portátil

Malvina Calçados

Amanda F. Kato
01 Caixa de Som Portátil

Styler

Markus Winícius M. Silva
01 Caixa de Som Portátil

Maria Bonita

Leandro César B. Souza
01 Batedeira

Casa Gil Pena Materiais Para  Construção

Vera Helena M. Silva
01 Batedeira

Comercial Trem Bão

Livia A. R. Timoteo
01 Batedeira

Kasual Hering

Steffany D. M. Cardoso
01 Batedeira
Mania Kids

Eliane O. S. Santos
 01 Batedeira

Farmácia Nacional

Edileuza B. S. Rodrigues
01 Batedeira

Mirian Presentes e Moda Kids

Marilda P. Cardoso
01 Batedeira

Farmácia Central

Willians C. Santos
01 Multiprocessador de Alimentos

Malvina Calçados

Wiliane N. S. Venâncio
01 Multiprocessador de Alimentos

Príncipe Moleque

Edwards S. Filho
01 Multiprocessador de Alimentos

Farmácia Nacional

Irma D. D. Martins
01 Multiprocessador de Alimentos

Malvina Calçados

Silvene Márcia M. Xavier
01 Multiprocessador de Alimentos

Casa Alberton

Daniela M. Tavares
01 Multiprocessador de Alimentos

Farmácia Nacional

Regiane G. Martins
01 Multiprocessador de Alimentos 

Quatro Estações

Deivid Eduardo R. Lucio
01 Multiprocessador de Alimentos

Paulo Motos

Euzânia G. Luiz
01 Tablet

Malvina Calçados

Pedro Henrique M. Silva
01 Tablet

Construmonte Materiais para Construção

Maria Aparecida G. C. Oliveira
01 Tablet

Comercial Nova Malvina

Solange A. Aguiar
01 Tablet 

Império do Jeans

Márcia Maria de Oliveira
01 Tablet

Farmácia Central

Iracy Luiz Fernandes
01 Batedeira

Ramalho Móveis (Abadia dos Dourados).
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DESTAQUE

Dione Cézar R. Silva
01 Tablet

Malvina Calçados

Pedro Henrique Vilela
01 Tablet

Fábio Barbeiro

Alice P. Lima 
01 Fritadeira Elétrica 
Comercial Trem Bão

Aline S. Ramos
01 Fritadeira Elétrica

Restaurante Karmellus

Jacir Antônio da Costa
01 Fritadeira Elétrica

Labormonte

Junio D. Rodrigues
01 Fritadeira Elétrica

Casa Alberton

Claudiana N. Lima
01 Fritadeira Elétrica

Sallê Cosméticos

Josemario D. Silva
01 Fritadeira Elétrica

Restaurante e Pizzaria Vilar

Sthefania D. C. Rezende
01 Fritadeira Elétrica

Eletromar Materiais Elétricos

Talita V. Máximo
01 Fritadeira Elétrica
Malvina Presentes

Maria Luzia Pereira
01 Bicicleta

Casa Malvina

Nivia R. Oliveira
01 Bicicleta

Eleganza Modas

Flávia Cristina de Oliveira
01 Bicicleta

Inove Modas

Jennefer M. Silva
01 Bicicleta 

Cia do Churrasco

Manoel N. Cardoso
01 Bicicleta

Drogaria Regina

Glesilma H. Souza
01 Bicicleta

Inove Modas

Luciano A. Souza
01 Bicicleta

A Pioneira Ótica e Relógios

Ismar José Leandro
01 Bicicleta

Rede Drogaria Fidalga

Alessandra R. Luiz
01 Micro-ondas

Carmelitana Tecidos

Wellington M. Santos
01 Micro-ondas
Jojo Autopeças

Michelli R. O. Gonçalves
01 Micro-ondas

Vila Malvina

Cleide Doralice M. B. Rosa
01 Micro-ondas
Lojas Eldorado

Juliana B. S. Lima
01 Fogão

Calçados Franca

Juliana M. Perissin
01 Fogão

Milane Modas

Edna Maria R. Lourenço
01 Fogão

Styler

Gilson T. Silva
01 Fogão

WN Telecom

Fabiane D. Lima
01 Smartphone

Inove Modas

Zelma C. Vieira
01 Smartphone

Venezza Tecidos e Enxovais Ltda.

Cleide G. O. Onofre
01 Smartphone

Cacau Show

Ilza V. Silva
01 Smartphone

Bazar Santos

Alexandra F. R. Martins
01 Relógio de Pulso

 Carmelitana Tecidos

Andressa S. Stringheta
01 TV Led 32’
Deluxe Store

Maria de Nazaré da Silva
01 TV Led 32’
Avenida 10

Pâmela V. M. Rodrigues
01 TV Led 32’
Mania Kids

Vilane B. Pereira
01 TV Led 32’ 
O Boticário

Norma Lúcia A. Lima
01 TV Led 32’

Venezza Tecidos e Enxovais Ltda.

Rosangela T. Montes
01 Refrigerador

Cheia de Graça Calçados

Clodoaldo da Silva
01 Refrigerador

Ilumina Materiais Elétricos

Edilene M. Coelho
01 Refrigerador

Venezza Tecidos e Enxovais Ltda.

Fabiane D. Lima
01 Refrigerador
Milane Modas
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ANÚNCIOS

Avenida João Pinheiro, 53 B-Monte Carmelo

Assistência técnica, venda de celulares e acessórios.

  CEP: 38500-000

@imontcelulares

  Telefone: (34) 3842-6048
E-mail: imontcelulares@hotmail.com

www.interativaonline.com.br
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 Um pão quentinho pela 
manhã é sensacional, mas, quando 
tem fermentação natural, é servido 
num ambiente aconchegante e 
exclusivo, ele se torna irresistível. 
Cafés, pães, bolos e mais uma 
série de delícias exclusivas têm 
movimentado o mercado de 
padarias nos últimos anos. Hoje, 
a tendência da “gourmetização” 
desses espaços tem ganhado 
cada vez mais adeptos. No início 
da década, a ideia era aumentar 
a variedade, transformando as 
padarias em minimercados. Agora, a 
qualidade é a tendência que puxa o 
bom desempenho do setor.  
 “Vale destacar que as padarias 
e confeitarias que procuraram ao 
longo dos anos se atualizar, criando 
maior profundidade na oferta de 
produtos e mantendo alto padrão 
de qualidade e diversificação de 
serviços, sentiram (e sentem) menos 
o impacto e a concorrência trazida 
por esses novos competidores”, 
destaca o Balanço e tendências do 
mercado de panificação e confeitaria, 
produzido pela Associação Brasileira 
da Indústria de Panificação e 
Confeitaria (Abip). O documento, que 
traz um retrato do setor, mostra que 
a panificação teve um crescimento 
de 3,2% em 2017.
 Giordano Bom Fim, relações 
públicas da Ernesto Cafés Especiais, 
em Brasília (DF), conta que ser 
um dos pioneiros do universo das 
padarias e cafés especiais não foi 
um caminho fácil. “Abrimos em 2011 
e o primeiro ano foi complicado. As 
pessoas não entendiam direito o 
conceito do café diferenciado que 
servíamos. Depois, vimos o público 
se educando, conhecendo e exigindo 
mais. Em 2015, abrimos nossa própria 
padaria de fermentação natural e, 
rapidamente, isso fez diferença no 
nosso orçamento”, conta. Hoje, a 
Ernesto, que começou com cinco 
funcionários, conta com uma equipe 

de 55 pessoas em cada uma de suas 
unidades. A venda de pães, que no 
início do empreendimento era um 
negócio secundário, hoje se tornou 
a grande estrela. “Na nossa segunda 
unidade, trouxemos a padaria para a 
vitrine, pois hoje a nossa experiência 
gira em torno do pão. A ideia é 
crescer com consistência, tomando 
todo cuidado com cada passo para 
manter a qualidade dos produtos, 
dos colaboradores e da estrutura, 
que são nossos diferenciais”, detalha.

 O rentável (e delicioso) 
universo das padarias especiais é 
vasto e atende a inúmeros públicos. 
É possível encontrar espaços com 
Wi-Fi, preparados para receber 
trabalhadores informais; produtos 
diferenciados focando o público 
infantil; local para estudos pensado 
em cada detalhe para os estudantes 
de universidades; e até padarias pet 
friendly, que aceitam a companhia 
de bichinhos de estimação. Um 

dos exemplos é aPadarie, em Porto 
Alegre (RS), em que o cliente paga 
no caixa e retira no balcão mediante 
chamamento. Lá, ele encontra 
mesas na rua para saborear os pães 
e bolos em companhia de seus pets.

 Personalização é a palavra de 
ordem nesse mercado, no qual todos 
podem ser contemplados – até os 
que, em teoria, não poderiam comer 
pão. É o caso dos celíacos, um grupo 
que tem intolerância alimentar ao 
glúten, uma proteína encontrada no 
trigo, no centeio, na aveia, na cevada 
e no malte. Estima-se que cerca de 
dois milhões de pessoas no Brasil 
tenham a doença, um mercado nada 
desprezível e que tem sido explorado 
por padarias especializadas. A 
NutriBaker, em Brasília (DF), produz 
bolos, pães, pizzas, panetones, 
coxinhas e uma série delícias 
sem glúten. “Saímos da produção 
doméstica, vendendo produtos em 
feiras e no porta-malas do carro, 
para duas lojas próprias em quatro 
anos. Nosso foco é a inclusão e, hoje, 
atendemos a outros grupos, como 
veganos e diabéticos. Conseguimos 
fazer um cardápio saudável, sem 
perder o sabor”, conta Renata Lima, 
proprietária da NutriBaker.
  Seja qual for sua preferência, 
vale saber que as padarias gourmet 
conquistam o coração de qualquer 
um. O importante é não perder essa 
oportunidade de negócios, uma 
tendência que está saindo do forno.

FONTE: http://revistavarejosa.com.br/a-
vez-das-padarias-gourmet/

A vez das padarias gourmet

Personalização e 
cardápio especializado 

são os diferenciais de um 
mercado que está em 

pleno crescimento.
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