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MISSÃO
SER REPRESENTATIVA, INFLUENTE E 
RECONHECIDA COMO A MELHOR 
ENTIDADE PARA O ASSOCIADO.

VISÃO
DEFENDER OS INTERESSES DOS ASSOCIADOS 
E DISPONIBILIZAR, COM COMPETÊNCIA, 
SERVIÇOS E SOLUÇÕES INOVADORAS.

VALORES
LEGALIDADE, COLABORAÇÃO, 
ENGAJAMENTO E QUALIDADE.

SLOGAN
APOIANDO EMPREENDEDORES QUE CRIAM 
RIQUEZA E OPORTUNIDADE PARA TODOS. 

PILARES

A CDL de Florianópolis é uma associa-
ção civil de direito privado, fundada 
em 28 de julho de 1960, sem fins eco-
nômicos e sem finalidades políticas, 
partidárias e eleitorais, dedicada a de-
fender os interesses dos empresários.
As ações prioritárias da Entidade é 
representar os inúmeros segmentos 
produtivos e empreendedores de Flo-
rianópolis.

Zelando também pelos interesses do 
varejo por meio do associativismo, a 
CDL de Florianópolis oferece informa-
ções cadastrais que apoiam decisões 
de crédito e de negócios, além de ou-
tros serviços que fortalecem a gestão 
de negócios do pequeno e médio 
empresário.

Os serviços da CDL também preser-
vam os interesses da população como 
um todo, valorizando o consumidor 
que honra seus débitos, fortalecendo 
o comércio para o desenvolvimen-
to, criando riqueza e bem-estar para 
toda a sociedade.

INSTITUCIONAL
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SUMÁRIO
A CDL de Florianópolis é referência 
tanto para o comércio de produtos e 
serviços, quanto para empresários in-
dependentes que buscam apoio para 
empreender e gerar riqueza para o 
Município. Presente há 57 anos na vida 
dos florianopolitanos, a Entidade de-
senvolveu ao longo desses anos uma 
gestão sólida e alicerçada no desen-
volvimento sustentável, contribuindo 
com a transformação de uma cidade 
melhor para viver e empreender.

Nessa gestão, o Presidente contou 
com forte atuação e determinação 
da Diretoria, Conselho, Gestores Exe-
cutivos e equipe de colaboradores 
para defender os interesses dos mais 
de quatro mil empresários ligados à 
CDL de Florianópolis. As informações 
apontadas neste relatório referem-se 
ao período de 1º de janeiro de 2017 a 
31 de dezembro de 2017, com desta-
que nos temas que foram amplamen-
te discutidos na gestão do Presidente 
Lidomar Antônio Bison. 

Durante esses um ano, a Entidade co-
memorou diversas conquistas com os 
Órgãos Públicos e contou com a união 
das entidades empresariais e de classe 
para viabilizar projetos que impactam 
positivamente à mobilidade urbana, 
transporte público e ao setor produti-
vo de Florianópolis. 

Entre os projetos executados em vir-
tude do bom relacionamento com 
o poder público, destacamos a rea-
lização da requalificação urbana da 
Região da Bocaiúva e do Centro His-
tórico de Florianópolis, assim como 
a realização dos eventos em espaços 
públicos tornando a cidade mais hu-
manizada e segura para moradores e 
visitantes. 

Outra comemoração foi o lançamen-
to da Campanha de Combate à Pira-
taria encampada pela Entidade e dis-
ponibilizada às empresas de iniciativa 
privada, associações e Organizações 
Não Governamentais – ONGs, a qual 
contou com o apoio do Prefeito da 
Capital e foi amplamente aderida pelo 
empresariado. Essas foram algumas 
das mobilizações dessa gestão que 
trabalhou com afinco focando num 
futuro promissor para a Capital. 

Muito mais que trazer dados, o Relató-
rio de Gestão tem por objetivo apre-
sentar as ações continuadas neste 
mandato, demostrar o envolvimento 
e o compromisso da Entidade com a 
sociedade, além de compartilhar os 
desafios enfrentados com sucesso na 
trajetória do Presidente Lidomar An-
tônio Bison na Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Florianópolis.

SOBRE O RELATÓRIO
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PALAVRA 
DO PRESIDENTE

Empreender em Florianópolis tem sido uma 
tarefa árdua dia após dia para os empreende-
dores que sobrevivem em um mercado alta-
mente competitivo. Para auxiliar o empresário 
a driblar os desafios diários e melhor atender 
os consumidores que cada vez estão mais exi-
gentes, durante minha gestão, contribuímos 
com a capacitação para o desenvolvimento 
humano, assim como incentivamos centenas 
de empresários a pensarem sobre inovação 
para os seus negócios com visão estratégica 
nas tendências.

Ao longo deste ano, o maior desafio à frente 
da Entidade foi dar continuidade no intenso 
ritmo de trabalho e entregar os serviços e as 
informações com a qualidade que o associa-
do espera da CDL de Florianópolis. Contudo, 
a continuação e a construção de uma Entida-
de forte e representativa se dão pelo apoio 
de pessoas comprometidas e esforçadas para 
que tudo seja desempenhado com eficácia. 
E, foi com esse pensamento, que a Diretoria, 
os Conselheiros, a Gestão Executiva e a equi-
pe de Colaboradores da CDL de Florianópolis 
foram alicerçadas para se sentirem à vontade 
em inovar, construir novos caminhos e traçar 
estratégias institucionais e operacionais para 
não deixar a engrenagem parar. Tivemos um 
trabalho muito bem embasado, com decisões 
bem pensadas que trouxeram resultados sur-
preendentes. 

Trabalhamos intensamente para voltar à Enti-
dade para a sociedade, com articulações que 
interferiram na opinião e nos costumes das 
pessoas, assim como nas Leis de consumido-
res, empresários e do Poder Público. Procura-
mos alianças com o legislativo, secretariado e 
diversos órgãos do Município no sentido de 
firmar um posicionamento da Entidade dian-
te da população. Esse trabalho se expressou 
em forma de ações de convivência e de rela-
cionamento com a comunidade. Eventos de 
tecnologia e empreendedorismo como o Ino-
va+Ação; a participação no movimento Floripa 
Sustentável contribuindo com o crescimento 
da Cidade; o apoio à Prefeitura Municipal da 

Capital na aplicação de medidas prioritárias 
de melhorias e transformações que a Cidade 
tanto precisa para se desenvolver saudável e a 
união das entidades empresariais na busca de 
soluções comuns para sociedade.

Assim como ajudamos, recebemos o apoio ir-
restrito do Chefe do Executivo Municipal com 
a Campanha “Despiratize”, que teve como ob-
jetivo conscientizar à população e empresários 
sobre a prática ilegal de adquirir e comercia-
lizar produtos falsificados. A Campanha foi 
divulgada de forma colaborativa por diversas 
entidades empresariais, associações e ONGs 
apoiando a causa. A ação foi reconhecida na-
cionalmente pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas – CNDL.

Presidir a maior CDL do Estado e uma das 
maiores do País é uma responsabilidade muito 
alta. Com a Entidade consegui transmitir um 
pouco do meu conhecimento como gestor 
e aprendi muito como pessoa e profissional 
com as pessoas que vivem integralmente o 
dia a dia da CDL. A base fundamental para tra-

Lidomar Antônio Bison, presidente da 
CDL de Florianópolis, 2017

balhar com essas pessoas foi entender que é 
preciso ouvir, ser sucinto, ter objetividade nas 
colocações para evitar influências de forma 
a tocar o raciocínio e a razão dos envolvidos. 
Acredito no respeito pelo patrimônio e pelas 
pessoas e as prioridades para os diálogos. Esse 
trabalho não acaba aqui, pois a busca pelo co-
nhecimento é incessante.  O sucesso da minha 
trajetória na CDL de Florianópolis se deu pelo 
apoio dos diretores, conselheiros, associados, 
colaboradores, familiares e amigos. Porque o 
que faz uma empresa se destacar na multidão 
é ter uma gestão sólida. E gestão, se faz com 
pessoas. Pessoas comprometidas, que contri-
buem e que são responsáveis. Na minha visão, 
a CDL de Florianópolis está no caminho certo 
e é com essa certeza que saio da presidência 
com a sensação de dever cumprido. 

Lidomar Antônio Bison



Posse da Diretoria e Conselho Fiscal da 
CDL de Florianópolis
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DIRETORIA

SUPLENTES

MAURO LUIZ DOS SANTOS IZOLANI

ALCEU ZILLI TASCA

GIORGIO SENATORE FEDRIZZI

EFETIVOS

ALDONEI OLIVEIRA DE BRITO

EDUARDO KEIL KOERICH

CLÊNIA BROGNOLI

CONSELHO FISCAL

LIDOMAR ANTÔNIO BISON

ERNESTO CAPONI

JOSÉ DA C. B. NETO

SÉRGIO LUIZ DA SILVA

MARCO A. DOS SANTOS

CÉLIO P. SALLES

RICARDO CAMPOS

JOÃO PAULO DE ANDRADE JÚNIOR

SIONÉSIO C. DE SOUZA

RAFAEL SALIM JOSÉ

MARCOS FELIPE DIAS BRINHOSA

OSMAR SILVEIRA

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

DIRETOR SECRETÁRIO

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR DE SPC E SERVIÇOS

DIRETOR DE R.P. E EVENTOS

DIRETOR DE PATRIMÔNIO

DIR. DE ASS. PÚBLICOS E POLÍTICOS

DIRETOR DE ASS. ECONÔMICOS

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

DIRETOR DE MARKETING

DIRETOR INSTITUCIONAL

DIRETORIA

O Conselho Deliberativo é formado por 80 empresários associados que acompanham 
as ações desenvolvidas pela entidade, além de apreciar e deliberar orçamentos anuais 
e criação de novos núcleos.

CONSELHO DELIBERATIVO



ASSOCIATIVISMO 
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ASSOCIATIVISMO

A CDL de Florianópolis acredita no poder que 
o associativismo transmite às pessoas engaja-
das. Na Entidade, os associados e os nucleados 
atuam unidos em prol de objetivos comuns, 
proporcionando melhores condições para o 
alcance de bons resultados nos seus negócios. 
Para mostrar a força do associativismo na CDL 
de Florianópolis, serão apresentados a seguir 
os Núcleos Regionais e Setoriais, os quais atu-
am dia após dia objetivando aumentar a parti-
cipação dos seus integrantes, bem como orga-
nizando encontros, os quais permitem a troca 
de diálogos e experiências entre empresários 
do mesmo ou diferente segmento.

CDL JOVEM
Com uma gestão inovadora e movida por 
jovens líderes, o Núcleo da CDL Jovem em 
2017 foi composto pelos empresários: Lurran 
Nascimento de Souza; Marcos Felipe Dias Bri-
nhosa; Bruno Correa de Souza; Gustavo Arnold 
Freccia; Fillipe Silveira dos Santos; Juliana Mota 
Oliveira Debastian; Enio Nunes Coronas Segun-
do e Raphael Batista da Silva. Os encontros do 

grupo foram realizados quinzenalmente com 
especialistas nos segmentos do varejo, tecno-
logia, empreendedorismo, marketing digital, 
além de eventos com jornalistas e advogados 
para tratar sobre economia, política e sucessão 
familiar.

CEO PEIXE URBANO
Para abrir o calendário de eventos da CDL 
Jovem, o grupo convidou o empresário Alex 
Tabor, CEO do Peixe Urbano – maior site de 
e-commerce local do Brasil, para falar sobre 
empreendedorismo e trajetória profissional. 
Durante o encontro, o empreendedor com-
partilhou com os convidados as diferenças en-
tre e-commerce tradicional e local, alertando 
sobre os obstáculos presentes no mundo dos 
negócios. 

“O empreendedorismo é arriscado. É difícil ter 
sucesso na primeira vez que se faz. É importan-
te ter uma experiência profissional na área que 
se quer empreender, antes de lançar a sua pró-
pria empresa”, Alex Tabor.

JORNALISTAS
Estar antenado às mudanças repentinas e ter 

Dia da Liberdade de Impostos 2017, 
dois mil litros de gasolina vendidos sem 
imposto.

conhecimento detalhado do cenário político 
da cidade de Florianópolis, fez com que os 
jovens convidassem dois experientes observa-
dores do cotidiano, os jornalistas Fábio Gadotti 
(grupo Ric SC) e Upiara Boschi (grupo NSC), 
para falar de forma leve e descomplicada as 
visões políticas e inovadoras aos empresários 
da cidade.

DIA DA LIBERDADE DE IMPOSTOS
Promovido em âmbito nacional, a CDL Jovem 
de Florianópolis participa anualmente do Dia 
de Liberdade de Impostos – DLI. Conhecido 
tradicionalmente por comercializar combustí-
vel sem a carga tributária, no ano de 2017 os 
jovens aumentaram o mix de produtos sem 
imposto para a ação. 

A campanha baixou o preço da gasolina co-
mum e do óleo sintético e semissintético em 
36% e da alimentação de pratos com grelha-
dos especiais em 32%. Durante o evento, o 
posto de combustível comercializou dois mil 
litros de gasolina comum, beneficiando 100 
motoristas que abasteceram 22 litros de com-
bustível, cada condutor. Na troca de filtro e 
óleo mais de 80 consumidores foram contem-
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recebeu o Diretor Administrativo e Jurídico da 
Água Mineral Imperatriz, Oberdan Nazareno 
Vilain Junior para esclarecer as principais dúvi-
das sobre “holding familiar”.

“Quem assume a empresa deve pensar na 
permanência dela na sociedade e não ser ime-
diatista. Outro ponto crucial para o desenvolvi-
mento empresarial é saber separar o negócio 
da família”, Oberdan Nazareno Vilain Junior.

CONVERSA EMPRESARIAL 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
O universo feminino está cada vez mais pre-
sente tanto nos negócios, quanto à frente de 
grandes empresas e indústrias. Para comparti-
lhar as histórias inspiradoras de atuação e de-
dicação, a conversa empresarial com foco na 
construção civil trouxe três empreendedoras 
de sucesso para partilhar os cases e os desafios 
com a sucessão familiar. As convidadas foram: 
Anaía Rodrigues Brognoli, diretora comercial 
e marketing da Brognoli Negócios Imobiliá-
rios; Marcela Bittencourt, gerente de recursos 
humanos na Decora e Michelle S. Linsmeyer, 
superintendente do Grupo Lumis.

empresária.

CONVERSA EMPRESARIAL 
EMPRESÁRIOS DE SUCESSO
Para estimular os integrantes do grupo, a CDL 
Jovem promoveu o encontro “Os Talentos 
Estão Aqui”, com quatro empresários conec-
tados ao Núcleo para compartilhar os experi-
mentos que deram certo nas suas empresas, 
assim como trocar experiências com visões 
estratégicas e ideias inovadoras para o de-
senvolvimento de uma empresa de sucesso. 
Nessa primeira edição, os convidados foram 
Fillipe Silveira dos Santos (Santos Madeiras), Ivo 
Sant’Ana Pires (Amalfi Restaurante), José Nitro 
da Silva Neto (Casas da Água) e Renan Alberti 
Stringhini (O Boticário). 

CONVERSA EMPRESARIAL 
HOLDING FAMILIAR
Vindos a maior parte de empresas familiares, 
o grande desafio dos jovens empresários é sa-
ber como proceder no processo de sucessão 
familiar. Para auxiliar os integrantes do grupo 
a identificarem as particularidades como: “pas-
sagem do negócio”, “qual herdeiro será o líder” 
e “se a partilha será feita igualmente”, o grupo 

plados e no restaurante foram servidos 150 
pratos executivos. 

“A motivação para muitos que estavam aguar-
dando na fila não era apenas economizar, mas 
chamar atenção para a causa. O Brasil é um 
dos países que mais arrecada impostos e o que 
menos devolve em recursos para o bem-estar 
social da população”, Lurran de Souza, coorde-
nador-geral da CDL Jovem.

RODADA DE NEGÓCIOS
Promover o networking é uma das premissas 
do núcleo jovem, por este motivo, o grupo 
promoveu em 2017 uma rodada de negócios 
com quatro especialistas. Com um formato 
diferenciado, o encontro além de contar com 
empresários dispostos a fazerem novos negó-
cios, também trouxe para cada mesa um co-
nhecedor nos segmentos de Marketing, Finan-
ças, Liderança e Gestão de Pessoas.   

“A rodada de negócios é sempre uma ação 
muito rápida, mas se o empresário conseguir 
expor o produto para futuros clientes numa 
situação de crise, ajuda bastante a fomentar 
novos negócios”, Nathalia Marques Goedert, 

Conversa Empresarial

“Na CDL Jovem, 22% dos integrantes é com-
posto por empreendedoras. É preciso enalte-
cer que a presença feminina trouxe uma nova 
visão estratégica para os negócios e tem in-
centivado outras pessoas a empreenderem”, 
Lurran de Souza, coordenador-geral do Nú-
cleo.

MISSÃO EMPRESARIAL
SÃO PAULO
Buscar conhecimento em mercados que são 
referências em empreendedorismo amplia 
a rede de relacionamento, assim como pro-
porciona uma experiência enriquecedora e 
inspiradora para os negócios. Para trabalhar a 
capacitação do grupo, a CDL Jovem realizou a 
primeira missão empresarial à cidade de São 
Paulo. Uma comitiva formada por 14 integran-
tes visitou quatro empresas líderes de merca-
do: Uol, Shell, SPC Brasil e TOTVs. Os integrantes 
tiveram a oportunidade de conhecer de perto 
especialistas de gestão empresarial e gestão 
de pessoas, além de ter acesso às novas tec-
nologias que fazem das organizações cases de 
sucesso e, principalmente, se manterem com-
petitivas num mercado tão concorrido.

Rodada de Negócios, evento CDL Jovem
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mento Sebrae ao Empreendedor – CASE - em 
2017. Com o objetivo de realizar o atendimento 
individual aos empresários e empreendedores 
do município, os Centros realizam orientações 
sobre abertura de negócios, ampliação de 
mercados, legislação, entre outros serviços 
com o intuito de fortalecer o comércio local.

O Centro está localizado no Núcleo Norte da 
Ilha, sediado no bairro Ingleses/Florianópolis, 
para facilitar a rotina administrativa dos em-
presários. O horário do atendimento do CASE 
é de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 
13h15min às 17h30min. As orientações são gra-
tuitas para microempreendedores individuais 
e empresários dos setores da indústria, comér-
cio, serviços e agronegócios. 

Quinzenalmente a entidade realiza reuniões 
com o Conselho Deliberativo para tratar te-
mas de interesse do comércio da Capital. Para 
aproximar ainda mais os associados da região 
Norte, em 2017 a reunião aconteceu em caráter 
itinerante no Antonio’s Restaurante, no bairro 
Cachoeira do Bom Jesus, com pauta exclusiva 
sobre a região Norte da Ilha. Mais de 50 lide-
ranças empresariais entre associados, diretores 

INOVA+AÇÃO
Maior evento lojista de Florianópolis, o Ino-
va+Ação foi promovido pela CDL de Florianó-
polis e trouxe diversas atividades simultâneas 
das 13h às 22h, encerrando o encontro com a 
palestra do renomado “Bernardinho do vôlei”, 
como é carinhosamente conhecido. A CDL 
Jovem por ser um núcleo com bom relaciona-
mento entre diferentes especialistas, ganhou 
uma sala exclusiva para abordar quatro impor-
tantes temas para o dia a dia do empresário. 
No formato “virando o caixote” os assuntos 
tratados foram marketing estratégico com 
Gonzalo Pereira, gestão de marca e marketing 
com Mirella Vegini e recrutamento e seleção 
de pessoa, com Carolina Pizolati Farah.

Já na dinâmica do “mundo corporativo”, os 
convidados conheceram a transição e o licen-
ciamento de produto com o artista plástico Lu-
ciano Martins e o empresário Bruno Koerich de 
Paula. O artista teve os desenhos concedidos 
em linha de produtos às empresas como Ca-
cau Show, Condor e Uatt?.

CONVERSA EMPRESARIAL 
CARLOS AMARAL NETTO
Conhecer empresas que perpetuam no mer-
cado mesmo em épocas de crise é instigante 
e animador. Para contar como a emissora de 
comunicação SBT se mantém ativa na quarta 
geração e quais os segredos para ampliar a 
rede de profissionais, mesmo quando parte 
das concorrentes está reduzindo o quadro 
funcional, o vice-presidente do SBT Santa Ca-
tarina, Carlos Amaral Netto compartilhou com 
os convidados as estratégias de gestão e su-
cessão familiar.

 “O plano de governança tem objetivo de pre-
parar os meus sucessores para que deem con-
tinuidade numa gestão sólida. Para se manter 
competitivo no mercado é preciso ‘entender 
para atender’, você só atenderá um cliente 
bem, se entender as necessidades dele”, Carlos 
Amaral Netto.

GO LÍDER – ENTIDADES PARCEIRAS 
Um dos princípios do Núcleo é unir esforços 
com outras entidades jovens, objetivando 
fortalecer o associativismo e consolidar os 
trabalhos das instituições que prezam pelo 
empreendedorismo. Com isso, a CDL Jovem 
e o Instituto de Formação de Líderes de San-
ta Catarina – IFL/SC - criaram um ambiente de 
discussão sobre as lideranças que queremos 

para o Brasil, com o sócio do grupo Ultra, Hélio 
Beltrão, no evento “Go Líder”. 
“Temos a oportunidade de construir novas 
ideias, pois nelas residem as perspectivas de 
outro Brasil, feito pelas pessoas e para as pes-
soas”, Giulia Baretta, presidente do IFL-SC.

JOVENS QUE FAZEM A DIFERENÇA
Ter a trajetória ou o case profissional reconhe-
cido por outros empreendedores é o que todo 
empresário almeja. Para destacar essa pessoa 
em meio a multidão de grandes personalida-
des, a CDL Jovem anualmente premia três líde-
res de sucesso, com base no desenvolvimento 
de negócios bem sucedidos ainda na juven-
tude. Nesse ano, os escolhidos para terem as 
histórias compartilhadas foram o atleta de 
skate Pedro Barros, o diretor do aplicativo de 
relacionamento Tinder no Brasil Andrea Iorio e 
a youtuber catarinense Thalita Meneghim. 
“Quando amamos o que fazemos, o trabalho 
flui e não importa de onde é. Já tentei trabalhar 
no Rio de Janeiro (RJ) e não deu certo, voltei 
para Floripa para tocar os negócios”, Thalita 
Meneghim.

Mas o que os três jovens têm em comum? 
Tornar os sonhos em realidade.  “É um desafio 
enorme trazer o ouro olímpico para minha ci-
dade de origem. Estou me preparando para ter 
o melhor desempenho”, Pedro Barros. 

E foi com esse entusiasmo que os convidados 
encantaram a plateia com suas irreverentes 
experiências. “Desenvolver o lado humano. 
Quanto mais as pessoas acreditam na ideia da 
empresa, maiores serão as chances de dar cer-
to no final”, Andrea Ioro. 

NÚCLEOS REGIONAIS

NÚCLEO NORTE DA ILHA
Com foco na qualificação dos empresários do 
Norte da Ilha e fortalecimento da presença 
da CDL na Região, o Núcleo Norte da Ilha foi 
composto por três integrantes na coordena-
ção: Aurea Maria Batistti de Souza; Carlos Maria 
Hennrichs e Alberto Antônio Zani.

CENTRO DE ATENDIMENTO 
SEBRAE AO EMPREENDEDOR
Parceiros de muitos anos, o Sebrae/SC convi-
dou a CDL para inaugurar o Centro de Atendi-

e conselheiros, debateram sobre os problemas 
de segurança, comércio ilegal e mobilidade 
urbana. 

NÚCLEO DA BOCAIÚVA

Com uma gestão focada nos melhoramentos 
da Região da Bocaiúva, o Núcleo contou com 
a participação de quatro empresários na coor-
denação. Patricia Linhares; Rodrigo Marques; 
Raphael Kalil Dabdab e Sergio Arruda. O grupo 
se reuniu mensalmente para alinhar estratégias 
e ações para os comerciantes da região Central.
A motivação é algo que faz com que as pesso-
as se mantenham entusiasmadas e busquem 
novas ideias para fortalecer os seus legados. 
Com esse propósito, o Núcleo promoveu o 
encontro de ideias em um ambiente interativo 
com a especialista Desirée Freccia, a qual profe-
riu a palestra motivacional “Conhecer, Conviver 
e Cooperar”. A ação faz parte das atividades 
para estreitar o relacionamento e motivar os 
empresários da Região Bocaiúva. 

“O encontro promoveu a aproximação e o for-
talecimento dos empresários da Bocaiúva que 
possuem diversos projetos de melhorias para a 

Inauguração do Centro de Atendimento 
Sebrae ao Empreendedor no Núcleo 
Norte da Ilha



Salão Parceiro, Núcleo de Beleza e 
Estética

Mutirão de Limpeza na Travessa Ratcliff, 
centro de Florianópolis
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Região”, Patricia Linhares, coordenadora-geral.

NÚCLEO DO CENTRO  
HISTÓRICO
A Região Leste do Centro Histórico de Florianó-
polis é o coração da Capital e para manter essa 
área viva o Núcleo do Centro Histórico trabalha 
incansavelmente objetivando manter o local 
ocupado por visitantes. Nesse ano, a gestão foi 
conduzida por Teresa Cristina Soares; Giorgio 
Senatore Fedrizzi e Rafael Salim José.

O grupo focou em três pilares: segurança, re-
vitalização e humanização. Em 2017, além da 
realização da Feira Permanente Viva a Cidade, 
a qual  realizou-se todos os sábados das 9h às 
14h no lado leste do Centro Histórico, o Nú-
cleo promoveu pela primeira vez o “Mutirão 
de Limpeza Voluntário”, o qual reuniu cerca de 
200 empresários e colaboradores no feriado de 
15 de novembro (Proclamação da República), 
para limpar e melhorar o aspecto das ruas, as 
fachadas das construções históricas e humani-
zar o ambiente. 

“Esperamos que o poder público olhe para 
nós e não deixe morrer a vitalidade desse lu-

gar. Queremos a revitalização dessa área, pois 
entendemos que o meio em que se vive é es-
sencial para que um ciclo todo funcione, como 
desenvolvimento, economia, qualidade de 
vida, entre outros”, Hélio Leite, Gerente de Ar-
ticulação e Negócios da CDL de Florianópolis. 

NÚCLEOS SETORIAIS

NÚCLEO DE BELEZA E  
ESTÉTICA
Para fortalecer o segmento de Beleza e Estética 
na Capital, o Núcleo atuou na esfera de capa-
citação do profissional. Durante a gestão de 
2017, os empresários à frente do grupo foram: 
Leandro Liz Franz; Mauro Izolani; Silvana Bian-
chi Pereira; Suellen Andreza Preuss; Lucia Siega 
e Joelson Fachini.

Durante esse ano, o Núcleo focou na qualifica-
ção dos profissionais da área de beleza e estéti-
ca, além de orientar sobre a legislação vigente 
e as normas legais para abrir um negócio no 
segmento. 

ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS
Para compreender melhor as dificuldades que 
as pessoas com necessidades especiais enfren-
tam diariamente para conquistar um espaço 
na sociedade, o Núcleo promoveu um encon-
tro voltado para o atendimento humanizado, 
treinando os profissionais da área da beleza 
com demonstrações práticas do cotidiano das 
habilidades e limitações dessas pessoas. 

“Aplicar estes costumes na área da beleza é 
um avanço, fará uma grande diferença para 
esse público que muitas vezes não se sente 
confortável em sair de casa”, Silvana Bianchi, 
coordenadora secretária do Núcleo de Beleza 
e Estética. 

SALÃO PARCEIRO
Com o segmento da beleza em contínuo cres-
cimento, o Núcleo de Beleza e Estética da CDL 
de Florianópolis promoveu encontros para 
alertar sobre a abertura de empresa, reflexos 
legais e transição fiscal da legislação no Salão 
Parceiro.

O Projeto Salão Parceiro, por lei, é permitido 
atuação de mais de um profissional, sendo 
MEI (Microempreendedor Individual) ou Micro 
Empreendedor, no mesmo local de trabalho. 
Assim, as pessoas que atuam como cabelei-
reiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, 
depilador e maquiador podem se tornar pro-
fissionais parceiros ou exercer as atividades sob 
o regime de Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT.

“O Projeto Salão Parceiro é a oportunidade 
para que o profissional do segmento se torne 
um empresário, com porcentagem sobre os 
serviços de forma livre”, Suellen Leal, Advogada 
na área de beleza.

FORMALIZAÇÃO E GESTÃO
Muitas vezes por falta de informação, alguns 
profissionais acreditam que se manter na in-
formalidade é mais lucrativo, mas na verdade a 
formalização de uma empresa traz mais bene-
fícios do que prejuízos ao empreendedor. No 
sentido de conscientizar os empresários acerca 
dos benefícios da legalidade, o Núcleo realizou 
uma palestra que tratou sobre a formalização e 
gestão das empresas do segmento de beleza.



Café com Negócios, Núcleo de Estraté-
gias Empresariais
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Durante o encontro foram apresentados três 
casos de empreendedorismo que obtiveram 
sucesso após a formalização. Os empresários 
das empresas Barbearia Cerutti, Barbearia Tra-
dicional e Young Hair Salão de Beleza compar-
tilharam as experiências e as dificuldades que 
impediam o crescimento dos negócios.

“Em média, 60% das pessoas que estão com 
a empresa devidamente formalizada conse-
guem ampliar o negócio por conta da flexibi-
lidade de preços e formas de pagamentos di-
ferenciadas com os fornecedores e instituições 
financeiras”, Mauro Izolani, vice-coordenador 
do Núcleo.

ENCANTAR O CLIENTE
Mais do que fazer um bom atendimento, en-
cantar e fidelizar o consumidor é a  chave para 
o sucesso, por isso o grupo de beleza e estéti-
ca constantemente se capacita no sentido de 
conhecer novos métodos de fidelização, aces-
sibilidade, qualidade do ambiente, pagamento 
diferenciado, parcerias com empresas, promo-
ções e brindes,  especializações, canais com os 
clientes, estratégias e público-alvo. Diante isso, 
o vice-coordenador, Mauro Izolani, experiente 
na área de encantamento, proferiu a palestra 
“Como Encantar o Cliente” para profissionais 
do segmento. 

“Com orçamentos mais apertados, o cliente, 
além de ter menos para gastar, fica mais crite-
rioso. Esse é o momento de encantar e reforçar 
o bom atendimento”, Mauro Izolani, vice-coor-
denador do Núcleo.

UNIVERSO SENAC SAÚDE E BELEZA
Parceiros do Senac/SC há muito tempo, nesse 
ano, o Núcleo participou de duas edições do 
Universo Senac Saúde e Beleza – evento cujo 
objetivo é proporcionar caminhos dentro das 
áreas de saúde e beleza e segurança, contri-
buindo e auxiliando os empreendedores no 
processo de abertura de novos negócios. 

Uma das participações do Núcleo de Beleza 
e Estética foi com a palestra “Ferramentas Di-
gitais para Alavancar seu Negócio na área da 
Beleza e Saúde”, com o especialista Túlio de 
Sá. O encontro visou orientar os empresários 
sobre como aproveitar melhor o uso das redes 
sociais que tem sido o principal impulsiona-
dor de notícias, serviços e produtos, sabendo 
usá-las corretamente, sem sobrecarregar as 
informações. Este é o segredo para conquistar 

e manter o consumidor conectado à empresa.

NÚCLEO DE ESTRATÉGIAS 
EMPRESARIAIS
O recém-criado Núcleo de Estratégias Em-
presariais nasceu das necessidades de pres-
tar orientações de múltiplas áreas aos mais 
de quatro mil associados à Entidade. Desta 
forma, o grupo foi criado com a participação 
de diferentes segmentos e especialistas nas 
áreas jurídica, contábil, marketing, finanças, 
planejamento estratégico, gestão de pessoas, 
tecnologia da informação, marcas e patentes, 
psicologia entre outros, ofertando orientações, 
mentorias e palestras de forma gratuita aos 
empresários ligados à CDL de Florianópolis. 
Nesse ano, o grupo contou com a participação 
dos empresários Mateus Bernardino; Samuel 
Blazius; Rute Vieira de Jesus; Vitor dos Santos; 
Thaís Ribeiro Niedzwiecki e Richard Mendonça.

DIA D
Criado há pouco tempo, o Núcleo de Estraté-
gias Empresariais deu o ‘start’ nas ações após 
três meses de atuação promovendo um en-
contro aberto ao público com os associados 
da CDL. O evento, chamado carinhosamente 
de “Dia D”, apresentou os serviços de mento-
rias disponíveis gratuitamente pelo grupo. A 
ação teve objetivo de orientar os empresários 
de como sobreviver num mercado altamente 
competitivo em que as mudanças na econo-
mia, política, sociedade e tecnologia aconte-
cem de forma simultânea.

“O cenário econômico não está favorável e as 
pessoas, ao ficarem disponíveis para o mer-
cado de trabalho, preferem empreender. Por 
outro lado, é muito bom, pois faz com que 
as pessoas saiam do comodismo e procurem 
atuação em novas frentes”, Mateus Bernardino, 
coordenador-geral do Núcleo.

INOVA+AÇÃO
Com conteúdo focado para as vendas do co-
mércio para o final do ano e orientações para o 
desenvolvimento sustentável das empresas, o 
Núcleo participou do evento Inova+Ação pro-
movido pela CDL da Capital, com uma progra-
mação variada contemplando mentorias para 
o desenvolvimento dos negócios com os es-
pecialistas em finanças e planejamento estra-
tégico, marketing digital, contabilidade, marcas 
e patentes e jurídico. Além das palestras com 
profissionais da área de compras e vendas, re-

dação da reforma trabalhista – deveres e obri-
gações do empregador e o eSocial – como o 
empresário deve se preparar para o eSocial, 
autenticidade das informações, capacitações 
necessárias e prazos.

CAFÉ COM NEGÓCIOS
Criado pelo Núcleo, o evento Café com Negó-
cios tem objetivo de incentivar os empresários 
de diferentes segmentos a participarem de um 
encontro comum para networking e engati-
lharem futuras parcerias. Nesse ano, acontece-
ram duas edições do evento em conjunto com 
o Núcleo de Beleza e Estética. O encontro reu-
niu empreendedores das áreas de beleza, saú-
de, estética, marketing, jurídico, festas, contábil, 
tecnologia e entretenimento.

Para tornar o encontro ainda mais dinâmico e 
interativo, foi disponibilizado um painel mag-
nético em que os convidados colocaram os 
cartões, promovendo as respectivas empresas 
e gerando novas oportunidades.

“Conversei com algumas pessoas e troquei 
cartões, certamente fecharemos negócios 
para 2018. Existem pessoas que buscam se 

desenvolver e encontros que reúnem empre-
sários em busca do mesmo objetivo, que é o 
sucesso, motivam e oxigenam as ideias”, Jorian 
Peçanha, mágico.

NÚCLEO DE ÓTICAS
Engajados no fortalecimento do segmento óp-
tico, o Núcleo de Óticas da CDL de Florianópo-
lis, por meio de capacitação, combate à pirata-
ria e sua ampliação no mercado consumidor, 
além de trabalhar incansavelmente para que 
os profissionais da área sejam reconhecidos 
num mercado tão competitivo como é o de 
Óticas. Nesse ano, o grupo ficou sob a gestão 
dos empresários Bohdan Baranovsky Júnior; 
Elídio Yocikazu Sinzato; Luiz Roberto Brando; 
Mauricio Rubineck; José Gilberto Ferreira Que-
vedo e Paulo Marini. 

Nesse ano, o Núcleo realizou três cursos, sendo 
um técnico e dois direcionados ao atendimen-
to de excelência do consumidor, auxiliando e 
capacitando os profissionais do setor.

OFICINA 
Com o intuito de capacitar de forma rápida e 



Núcleo dos Foodk Trucks participante do 
evento Viva a CidadeNúcleo de Óticas reunido

22 |   Relatório de Gestão e Responsabilidade Social 2017 - CDL de Florianópolis 23Núcleos Setoriais  |

descomplicada, o Núcleo de Óticas promoveu 
a oficina técnica de armações e ajustes de ócu-
los, para oportunizar aos profissionais da área a 
ampliação de seus conhecimentos e as habili-
dades no processo de montagem e desmonta-
gem nos reparos em óculos, além de conhecer 
as ferramentas utilizadas no serviço. O encon-
tro foi dividido em seis turmas com duração de 
30 minutos cada. Na oportunidade, os especia-
listas Luiz Roberto Brando e Maurício Rubineck 
apresentaram aos participantes os tipos de ar-
mações existentes no mercado, assim como as 
lentes oftálmicas, óculos, montagem de lentes 
oftálmicas, manutenção corretiva e preventiva, 
solda de hastes e armações, além de realizar 
exercícios práticos de ajustes em armações de 
metal e acetato.

TREINAMENTO
O Núcleo zela pelo bom atendimento e conhe-
cimento do produto e serviço. Para aprimorar 
a excelência dos colaboradores do segmento 
ótico, o Núcleo organizou duas capacitações, 
em datas distintas, com foco no “Treinamento 
e Desenvolvimento Humano”. Cada encontro 
teve duração entre duas e cinco horas, dividas 
em três palestras: Entendendo os Diferentes 

Perfis Comportamentais; Agregando Valor na 
Hora da Venda; e Fidelizando o Cliente.

Os participantes tiveram acesso à metodolo-
gia DISC, a qual possibilita a avaliação de perfil 
comportamental das pessoas a partir de qua-
tro fatores: Dominância (D), Influência (I), Esta-
bilidade (S) e Conformidade (C). A ferramenta é 
reconhecida mundialmente pela identificação 
comportamental de cada indivíduo, permitin-
do que seja explorado o talento das pessoas e 
aperfeiçoando o seu desempenho no trabalho.

NÚCLEO DOS FOOD  
TRUCKS 
Referência para os Food Trucks da Região Me-
tropolitana e Municípios vizinhos, o Núcleo 
dos Food Trucks da CDL de Florianópolis repre-
senta o segmento gerando oportunidades de 
negócios e fortalece a atuação e a qualidade 
do setor. Em 2017, o grupo foi representado 
pelos truckeiros Daniel Calmon Vieira - coorde-
nador-geral; Leandro Baptista de Souza - vice-
-coordenador; Elza Damasco dos Santos Beling 
-  coordenadora de eventos internos; Jorge 
Alexandrino Cardoso Costa - coordenador de 

eventos externos; Denise Caroline da Silva - co-
ordenador de relações públicas; Lauro Beling 
- coordenador de legislação; e Enio Nunes Co-
ronas Segundo - coordenador de marketing.

QUERO SER TRUCKEIRO
Com a grande demanda de empresários op-
tando em atuar no segmento dos Food Trucks, 
o Núcleo promove mensalmente o encontro 
“Quero Ser Truckeiro”, com duração de duas 
horas cada, para orientar os empresários acer-
ca da legislação vigente, assim como organizar 
e representar o grupo que é referência no país 
pelo alto nível de atuação das operações. Du-
rante o encontro é apresentado as oportunida-
des de negócios e atualização de informações, 
além de contribuir com o fomento das empre-
sas e fortalecer o setor que cresce a cada dia.

VISTORIA TÉCNICA
Possuir alvarás e estar legalizado são as premis-
sas que tornam os truckeiros do Núcleo dos 
Food Trucks referências em qualidade. Para 
filiar-se ao grupo, o truckeiro submete-se a 
uma vistoria criteriosa que analisa diversos as-
pectos da operação pela comissão técnica do 
referido Núcleo. São avaliados 16 itens, desde 

as medidas do veículo até os alvarás exigidos 
para comercializar comida em espaço público/
privado. Além disso, o empresário recebe um 
manual de boas práticas com as diretrizes e 
responsabilidades de todos os filiados, nive-
lando e padronizando os procedimentos das 
operações. 

EVENTOS PÚBLICOS 
Depois que caíram no gosto da população, 
todos os eventos que a CDL de Florianópolis 
promove ao ar livre o Núcleo dos Food Trucks 
participa com uma praça de alimentação varia-
da, regada a doces, salgados e bebidas. Duran-
te esse ano, o grupo participou de seis edições 
do evento Eu Amo a Praça e de quatro edições 
especiais da Feira Permanente Viva a Cidade. 
Além das ações da Entidade, os integrantes do 
grupo compartilham eventos externos em di-
ferentes localidades para promover novos ne-
gócios e ampliarem a rede de relacionamento, 
com isso, eles se mantém unidos e crescem em 
conjunto.



UNIÃO DE ESFORÇOS
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Estreitar o relacionamento com os órgãos pú-
blicos e se unir com entidades empresariais e 
de classe em prol do bem comum é essencial 
para criar o diálogo com a sociedade organi-
zada e o poder público. A Entidade preza pelo 
associativismo e defende a sociedade nos as-
suntos que impactam diretamente à mobili-
dade urbana, ao transporte público e ao setor 
produtivo da Capital. 

FAZENDA ESTADUAL
O combate à pirataria é uma bandeira que a 
CDL de Florianópolis levantou há uma década 
e para fortalecer o movimento a Entidade uniu 
esforços à Secretaria da Fazenda Estadual para 
intensificar a fiscalização nos comércios esta-
belecidos na Capital. 

O encontro com o Diretor Administrativo Tri-
butário da Secretaria da Fazenda Estadual, Jú-
lio Cesar Fazoli, visou representar os legítimos 
interesses dos associados da Entidade, assim 
como promover o desenvolvimento socioe-
conômico da Cidade, devolvendo a segurança 
para o comércio legalizado e a tranquilidade às 
pessoas que circulam pelas ruas da Capital.

A CDL jamais será conivente com o comércio 
ilegal. Os empresários pagam impostos, geram 
empregos e a Entidade continuará no combate 
àqueles que não atuam dentro da legalidade.

PEIXARIAS DO MERCADO 
PÚBLICO MUNICIPAL
Segmentos da cadeia produtiva da gastrono-
mia de Florianópolis receberam com surpresa 
a decisão do Tribunal Federal da 1ª Região em 
Brasília que restabeleceu a vigência da Portaria 
nº 445/2014 do Ministério do Meio Ambiente, 
listando 475 espécies de peixes e invertebra-
dos aquáticos ameaçados de extinção. Com a 
medida, ficou proibida a captura, transporte, 
armazenamento, guarda e comercialização 
destes animais. 

Em busca de orientações, a CDL de Florianó-
polis reuniu os empresários das peixarias do 
Mercado Público Municipal, representantes de 
restaurantes e produtores artesanais da Capital 
para um encontro com o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) e a Polícia Militar Ambiental de 
Santa Catarina visando obter mais informações 
e entendimentos, visto que as principais es-
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pécies comercializadas nos estabelecimentos 
passaram a ser protegidas.

Os órgãos competentes explicaram que é 
permitida a comercialização de peixes e in-
vertebrados importados, desde que atendam 
à legislação sanitária nacional e diferentes es-
pécies de águas brasileiras que tenham sido 
capturadas antes do período de defeso com 
a comprovação da declaração de estoque.  A 
legislação atingiu cerca de 60% dos estabele-
cimentos do segmento alimentício que traba-
lham com pescados e frutos do mar. 

SEMINÁRIO COM O CORE/SC
Para ampliar as ações de combate à pirataria, 
a CDL uniu esforços com o Conselho Regio-
nal dos Representantes Comerciais no Estado 
de Santa Catarina – Core-SC para atuarem em 
conjunto com os profissionais que têm ligação 
direta com os fabricantes e fornecedores de 
empresas formalizadas tanto em Florianópo-
lis quanto nos Municípios do Estado de Santa 
Catarina. 

O seminário promovido pelas Entidades rece-
beu diversas autoridades e contou com a apre-

União de Esforços   |

Peixaria do Mercado Público
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sentação do panorama da Cidade; análise das 
perspectivas positivas e negativas, e a constru-
ção de ações futuras.

A bandeira levantada pelo Presidente Lidomar 
Antônio Bison é o combate à pirataria dentro 
dos estabelecimentos comerciais formalizados. 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
CONDICIONADO
Depois de dois anos de luta, o decreto que 
regulamenta o Alvará de Funcionamento 
Condicionado para atividade econômica em 
Florianópolis foi assinado pelo Prefeito Mu-
nicipal Gean Marques Loureiro (MDB). A CDL 
de Florianópolis participou dessa luta ao lado 
do SESCON Grande Florianópolis, Sindicato da 
Habitação (SECOVI), Associação dos Empreen-
dedores de Micro e Pequenas Empresas e Em-
preendedores Individuais da Região Metropo-
litana de Florianópolis (AMPE Metropolitana) e 
Associação Comercial e Industrial de Florianó-
polis (ACIF).

Com a assinatura do Decreto nº 17.617, ficou 
mais fácil para o empresário abrir novos ne-
gócios no Município. Isto porque, agora com 

o Alvará de Funcionamento Condicionado, o 
empreendedor terá segurança jurídica para 
iniciar e manter suas atividades comerciais.
 
Tendo os alvarás validade de um ano, sendo 
prorrogáveis por iguais períodos, os empresá-
rios poderão exercer suas atividades econômi-
cas com baixo risco, podendo licenciar duas ou 
mais atividades em um mesmo local, cuja área 
não exceda 750 metros quadrados. 

MORADORES EM 
SITUAÇÃO DE RUA
A CDL de Florianópolis faz parte do “Grupo Per-
manente em Defesa das Pessoas em Situação 
de Rua”, coordenado pelo promotor de Justiça 
Daniel Paladino, o qual visa promover diferen-
tes iniciativas e ações para contribuir com o 
resgate da dignidade dessas pessoas, além de 
prestar um auxílio e reintegrá-las à sociedade. 

A união de esforços de diversos representantes 
de órgãos municipais, estaduais e entidades 
representativas é essencial para confortar essas 
pessoas que vivem em situação de vulnerabi-
lidade social. 

Em 2017 as visitas aconteceram todas as terças 
e quintas-feiras, nas principais ruas do centro 
da Capital, com intuito de acompanhar a saúde 
e dar os devidos tratamentos e assistência mé-
dica aos moradores em situação de rua. Além 
de orientar sobre o recolhimento do próprio 
lixo e destinação correta desses resíduos.

FORTUR
A CDL de Florianópolis participa ativamente 
do Fórum de Turismo da Grande Florianópolis 
– FORTUR, e em 2017 um dos episódios mar-
cantes na Cidade foi o futuro dos empreendi-
mentos de praia da Capital, os famosos beach 
clubs. 

Em razão isso, uma comissão do Fórum se des-
locou para a cidade de Porto Alegre (RS) para 
sensibilizar os desembargadores do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região - TRF4 sobre a 
decisão de demolições dos empreendimentos 
e imóveis na orla de Florianópolis, assim como 
enaltecer a consolidação dos fatos existentes e 
a segurança jurídica – a exemplo do processo 
dos beach clubs em Jurerê Internacional, os 
quais geram emprego e riqueza ao Município.

Pessoas em situação de vulnerabilidade 
social na Praça Olívio Amorim

Assinatura do decreto que 
regulamenta o Alvará de 

Funcionamento Condicionado
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O julgamento aconteceu no final de outubro 
deste ano e a CDL de Florianópolis comemo-
rou a decisão, a qual contemplou a permanên-
cia dos beach clubs localizados na orla da Ca-
pital. O parecer determinou que as ampliações 
que não estejam nas dimensões originais no 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da 
época, feitas a partir de 2005, sejam adequa-
das. 

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
A CDL de Florianópolis comemorou junto com 
as peixarias do Mercado Público Municipal, 
representantes de restaurantes e produtores 
artesanais a assinatura do decreto que garan-
te a qualidade dos produtos de origem animal 
produzidos na Capital. 

O Serviço de Inspeção Municipal – SIM - foi 
uma luta de anos para sua implementação. 
O SIM consiste na inspeção e na fiscalização 
industrial e sanitária de todos os produtos de 
origem animal produzidos em Florianópolis. 
Com o SIM, o município terá um instrumento 
para garantir a qualidade e inocuidade dos ali-
mentos ofertados à sociedade. Além de con-
tribuir para que os produtores respeitem as 

exigências sanitárias previstas em lei e possam 
desenvolver suas atividades contribuindo no 
crescimento do setor.
 
FRENTE PARLAMENTAR DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DE FLORIANÓPOLIS
Para promover uma discussão democrática 
entre o legislativo e as associações empresa-
riais, o vereador Milton Barcelos (DEM) criou o 
grupo de trabalho nomeado como Frente Par-
lamentar do Desenvolvimento Econômico de 
Florianópolis, cujo objetivo é discutir projetos 
de Leis existentes e sugerir novas propostas 
para o Município. A Frente é composta de Ve-
readores convidados e mais de 20 associações 
empresariais. 

A CDL de Florianópolis participou ativamente 
das reuniões que aconteceram em caráter or-
dinário quinzenalmente na Câmara de Verea-
dores. Neste primeiro ano de atuação, o gru-
po analisou mais de 30 projetos de Leis que 
atingem áreas relacionadas ao consumidor, 
segurança pública, mobilidade urbana, alvarás, 
placas em estabelecimentos, oportunidades 
de empregos para pessoas portadoras de de-

ficiência, fogos de artifício, ambulantes ilegais, 
entre outros.

As deliberações aconteceram durante os en-
contros e cada entidade assumiu a responsa-
bilidade de elaborar redações e manifestações 
sobre os projetos em nome do grupo. 

FLORIPA SUSTENTÁVEL 
A CDL de Florianópolis participa do Floripa 
Sustentável, movimento surgido em meados 
de 2017 a partir de encontros entre empresá-
rios independentes e entidades empresariais, 
hoje somando aproximadamente 30 entidades 
engajadas, objetivando o desenvolvimento 
ordenado e sustentável de Florianópolis, pro-
pondo soluções criativas, dialogando com os 
vários setores da cadeia produtiva, combaten-
do ideologias as quais visam a estagnação da 
Cidade, projetando um futuro promissor  base-
ado na vocação natural da Cidade e almejando 
o crescimento em harmonia com a preserva-
ção ambiental. 

No início do mês de outubro desse ano, o mo-
vimento realizou a primeira campanha publici-
tária para atrair mais empresários para o grupo, 

discutir e fomentar soluções eficazes para o 
desenvolvimento da cidade. Participaram do 
movimento empreendedores, profissionais 
liberais, trabalhadores, ONGs, entidades de 
classe e estudantes que querem unir esforços 
para transformar a Capital numa cidade cria-
tiva, sustentável, inovadora, capaz de crescer 
preservando o patrimônio cultural e natural de 
Florianópolis.

CONSELHO SUPERIOR DA CNDL
Há 40 anos no movimento lojista, o Diretor 
Institucional da CDL de Florianópolis, Osmar 
Silveira, foi convidado para representar a Enti-
dade na gestão 2018/2020 do Conselho Supe-
rior da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas – CNDL.

Dos 40 anos de atuação, Osmar Silveira foi Pre-
sidente da CDL de Florianópolis nas gestões 
2001/2002 e 2009/2010 e Vice-Presidente da 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
de Santa Catarina – FCDL/SC - na gestão de 
2012/2014, e agora levou a representatividade 
de Florianópolis para a CNDL.

Lançamento Floripa Sustentável

Reunião Frente Parlamentar do 
Desenvolvimento Econômico de 

Florianópolis 
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VEREADOR MILTINHO BARCELOS
A CDL recebeu a visita do Vereador Milton Bar-
celos (DEM), o Miltinho, para um bate-papo 
institucional com o Presidente Lidomar Antô-
nio Bison. No encontro foram debatidas ações 
para o desenvolvimento econômico da Cida-
de e o Vereador solicitou o apoio institucional 
para combater os entraves burocráticos que 
impossibilitam o crescimento da Capital.

DIRETORIA DISTRITAL
Nesse ano, a CDL de Florianópolis colecionou 
conquistas. Quase no final do ano, a Entidade 
assumiu a Diretoria Distrital da Região Centro-
-Sul – 25º Distrito -. Para representar a Entidade 
na gestão 2018/2020, o ex-Presidente Marco 
Aurélio dos Santos foi eleito por unanimidade 
pelos representantes do Distrito para mobilizar 
e fortalecer as Câmaras de Dirigentes Lojistas 
das cidades de Florianópolis, Biguaçu, Gover-
nador Celso Ramos, São José, Palhoça e Paulo 
Lopes.

Nessa gestão, o 25º Distrito elegeu como prio-
ridade a segurança dos estabelecimentos co-
merciais e da população, entendendo que o 
combate ao comércio ilegal e as pessoas em 

situação de rua estão inseridos neste contexto. 
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lo-
jistas de Santa Catarina – FCDL/SC -divide as 
CDLs do Estado em regiões: Centro-Sul, Meio-
-Oeste, Norte, Oeste, Planalto Norte, Serra, Sul 
e Vale do Itajaí, formando para cada região, um 
Distrito.

SEMANA NACIONAL 
DA CONCILIAÇÃO
Parceira há 12 anos da Semana Nacional da 
Conciliação promovida pelo Poder Judiciário, 
a CDL de Florianópolis participou da ação que 
tem por objetivo auxiliar os consumidores a 
negociarem as dívidas com as empresas de 
forma segura e amigável. 

Nesse ano, a Entidade foi representada por três 
empresas associadas, as quais ficaram duran-
te a semana com um balcão de atendimento 
para atender os consumidores que tinham in-
teresse em fazer acordos.

A ação é de grande importância, pois serve 
para o cliente negociar com o credor e tirar o 
nome do cadastro de inadimplentes. O evento 
tem duração de uma semana e todas as pes-

soas que têm alguma restrição ou pendência 
financeira podem propor uma renegociação. 
A conciliação possui a chancela do Poder Ju-
diciário, o que dá segurança ao processo de 
negociação.

VISITAS INSTITUCIONAIS
Durante o ano, a Entidade recebeu visitas 
institucionais de parlamentares da Câmara 
Municipal, representantes de associações em-
presariais, empresários e órgãos públicos com 
o intuito de estreitar o relacionamento e cons-
truir uma base sólida para futuros negócios e 
ações em prol da Cidade. 

FLORIPA AIRPORT
O Presidente Lidomar Antônio Bison recebeu 
os executivos da empresa Floripa Airport (con-
cessionária que venceu a licitação para admi-
nistrar o Aeroporto Internacional Hercílio Luz) 
Tobias Markert e Simon Locher para um bate-
-papo informal. Na ocasião, foram apresenta-
das as obras do novo terminal, assim como a 
alça de acesso. A CDL de Florianópolis entende 
que o maior desafio da empresa é a obra que 
dá acesso ao novo terminal aeroportuário da 

Apresentação do novo 
aeroporto da Capital

Abertura da Semana Nacional 
da Conciliação

cidade e, por isso, a Entidade mobilizou a so-
ciedade por meio das entidades, empresas e 
pessoas buscando o alinhamento para vencer 
resistências que surgiram no caminho.
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RESPONSABILIDADE 
SOCIAL



Brinquedos arrecadados em 
eventos doados à creche
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A CDL de Florianópolis tem o compromisso 
com a sociedade de contribuir com o bem-
-estar da comunidade em prol de uma cidade 
melhor para se viver. Para tanto, a Entidade 
promove voluntariamente ações, eventos e 
doações de cunho social para contribuir com 
uma sociedade mais justa. Além do público 
externo, a CDL preza pelo público interno, que 
são os colaboradores, oferecendo um ambien-
te de trabalho agradável, limpo e sustentável. 

DOAÇÕES 
Durante o ano de 2017 a CDL de Florianópo-
lis promoveu diversos eventos gratuitos com 
arrecadações de donativos para ajudar as en-
tidades assistenciais cadastradas no sistema da 
CDL. 

As instituições beneficiadas com os donativos 
arrecadados nesse ano foram: Asilo Irmão Jo-
aquim, Cantinho dos Idosos, Casa Lar Emaús, 
Casa Lar Semente Viva, Nosso Lar, Seove - So-
ciedade Espírita Obreiros da Vida Eterna e Serte 
– Sociedade Espirita de Recuperação, Trabalho 

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

e Educação. Cada instituição recebeu a doação 
de acordo com sua necessidade.

Além das instituições, receberam doações 
projetos sociais como: XII Edição do Concurso 
de Redação e Desenho e Boxe na Escola da 
Guarda Municipal de Florianópolis; aporte fi-
nanceiro para realização da Procissão Senhor 
Jesus dos Passos; aquisição de camisetas da 
campanha de combate ao câncer de mama do 
movimento Outubro Rosa e compra de cadei-
ras de rodas flutuantes para o Corpo de Bom-
beiros Militar, assim como uma contribuição 
espontânea mensal para a AEBAS – Associação 
Evangélica Beneficente de Assistência Social. 

TOTAL ARRECADAÇÕES 2017 E 2016

R$ 30.572,90

R$ 12.117,99

2016

2017
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Fraldas doadas o Asilo Irmão Joaquim
Óculos doado à Seove - Sociedade 

Espírita Obreiros da Vida Eterna

DOAÇÕES ARRECADADAS EM PALESTRAS 

75 brinquedos  Casa Lar Semente Viva

28 pacotes de fraldas Geriátricas para Asilo Irmão Joaquim

Materiais de higiene e limpeza para Associação Joana de Gusmão

47 pacotes de fraldas Geriátricas para Cantinho Lar dos Idosos

82 kilos de alimentos para Casa da Criança

Materiais de Higiene para Cepon

14 peças de brinquedos e 14 de roupas para Irmandade Divino Espirito Santo

147 pacotes fraldas infantis para Irmandade Divino Espirito Santo

200 Livros para Irmandade Divino Espirito Santo

Materiais escolares para Núcleo Fraterno

MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

DESCRIÇÃO

50% de um salário mínimo para doação AEBAS 

Procissão do Senhor Jesus dos Passos

Doação de chocolates para Páscoa da Comunidade Carente da Tapera

Doação Praça Governador Celso Ramos

8 Convites para apoio BENEFEST

Troféus para doação XII Concurso de Desenho e Redação realizado pela Guarda Municipal de Florianópolis

Doação para Associação Amigos do Parque da Luz

100 Camisetas para o Projeto Boxe na Escola realizado pela Guarda Municipal de Florianópolis

50 camisetas para o Evento Outubro Rosa

2 cadeiras de rodas flutuantes para o Projeto Praia Acessível do Corpo de Bombeiros Militar

Doação para Conselho Metopolitano para Desenvolvimento da Grande Florianópolis

Doação de Equipamentos da CDL

Brinquedos para o Conselho Comunitário da Tapera

Doação para Rede de Monitoramento Cidadão

Doação de placas PVC para o DEINFRA (Departamento Estadual de infraestrutura) 

TOTAL

VALOR

 5.593,50 

 3.000,00 

 399,99 

 1.650,00 

 640,00 

 400,00 

 3.150,00 

 1.190,00 

 1.250,00 

 4.450,00 

 3.150,00 

 3.628,31 

 431,10 

 1.000,00 

 640,00 

 30.572,90 

DOAÇÕES ARRECADADAS EM PALESTRAS 
85 pacotes de fraldas geriátricas para SERTE (Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação;

32 produtos de higiene e limpeza para o Centro de Apoio ao paciente com Câncer (Nosso Lar);

30 caixas de bombons para Casa Lar Emaús;

15 brinquedos para Casa Lar Emaús;

40 caixas de Bombons para a Casa Lar Semente Viva;

13 brinquedos para Casa Lar Semente Viva;

Doações de alimentos não perecíveis para a SEOVE (Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna);

11 pacotes de fraldas geriátricas para a SEOVE (Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna);

480 fraldas geriátrica para o Asilo Irmão Joaquim;

143 fraldas geriátricas ao Cantinho dos Idosos;

DOAÇÕES EM 2017
DESCRIÇÃO

50% de um salário mínimo para doação AEBAS 

Procissão do Senhor Jesus dos Passos;

Doação de chocolates para Páscoa da Comunidade Carente da Tapera;

Troféus para doação XI Concurso de Desenho e Redação realizado pela Guarda Municipal 

Bicicleta para doação para o Evento VIVA A CIDADE

Doação brinquedos  Conselho Comunitário Tapera 

Apoio Campanha Bolo Tributário

Doações para o Hospital de Caridade

Caderno SESC 

Bolas e Redes de Trave para doação Copa SESC 70 anos

TOTAL

VALOR                                                                         

  5.234,00 

 2.000,00 

 403,29 

 400,00 

 369,00 

 497,50 

 1.000,00 

 1.606,00 

 48,40 

 559,80 

 12.117,99 

DOAÇÕES EM 2016



CURSOS 

Referência em desenvolvimento humano, a 
CDL de Florianópolis investiu em novos instru-
tores e ampliou a rede de capacitação para os 
cursos em 2017. Com temas direcionados a so-
luções e resoluções de conflitos para o dia a dia 
dos empresários e colaboradores do comércio 
da Capital, a Entidade ofereceu programas de 
qualificação profissional nas áreas de gestão, 
atendimento, jurídico, marketing, vendas e cur-
sos técnicos que contribuem com a prepara-
ção dos associados para enfrentar os desafios 
do mercado. 

PALESTRAS

Em um mercado tão competitivo e com carên-
cia de bons profissionais, a CDL de Florianópo-
lis promoveu ao longo do ano palestras gratui-
tas e abertas ao público para contribuir com a 
capacitação e engajar os profissionais e empre-
sários da Capital. Com um ritmo acelerado de 
mudanças na economia global, a Entidade visa 

atender as necessidades dos seus associados 
trazendo treinamentos e workshops, compar-
tilhando experiências que dão suporte à for-
mação corporativa, assim como fortalecem a 
retenção de talentos na organização.

AULÃO BENEFICENTE
O curso de Excel básico é um dos mais procu-
rados na Entidade. Visto a demanda e a carên-
cia de conhecimento das funcionalidades da 
ferramenta, a CDL promoveu duas edições do 
aulão beneficente para colaboradores e em-
presários do comércio. O curso aconteceu na 
sede da Entidade com três horas de duração 
cada. Os participantes tiveram a oportunidade 
de conhecer as diretrizes do Excel, as diferen-
ças entre as versões e inserção de dados em 
planilhas.

LIÇÕES DISNEY
O Walt Disney World é uma inspiração para 
qualquer empreendedor. A capacidade de se 
reinventar ano após ano e encantar o público 
sem perder a qualidade dos produtos e ser-
viços é essencial para que os negócios deem 
certo. Com um olhar nas inspirações da Disney, 

Palestra Marketing de Guerrilha

a Entidade promoveu o encontro que abordou 
o conceito de atendimento, envolvimento da 
equipe, resolução de problemas, momentos 
mágicos e os trágicos, entender as necessida-
des dos clientes e os sete segredos de modelos 
de excelência.

VITRINE E TENDÊNCIAS 
Ter uma vitrine atraente e criativa muda com-
pletamente a decisão de compra do consumi-
dor, isso porque o desejo de adquirir aquele 
produto acontece nos primeiros segundos. 
Conhecedora do assunto, a Entidade preparou 
uma palestra para orientar os lojistas e profis-
sionais da área de vendas sobre vitrine e ten-
dências, técnicas de iluminação, exposição dos 
produtos, som e aromas no interior do estabe-
lecimento. 

MARKETING DE GUERRILHA
Muito utilizado nas empresas para destacar a 
marca no mercado, o marketing de guerrilha 
é uma estratégia para promover produtos e 
serviços de forma pouco convencional e com 
baixo investimento. Para auxiliar os empresá-
rios a terem campanhas bem-sucedidas, a CDL 

promoveu a palestra com foco na tática alter-
nativa do marketing de guerrilha e suas singu-
laridades para que os associados possam criar 
experiências memoráveis nos consumidores. 
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APOIO ÀS 
CAMPANHAS
Para contribuir com a efetividade das ações 
em prol da sociedade, a CDL de Florianópolis 
em 2017 apoiou diferentes movimentos sociais 
para fortalecer o bem comum, assim como 
prosperar uma possível mudança nas áreas da 
saúde, educação e assistencialismo. 

AGOSTO DOURADO
No calendário de apoios institucionais, a En-
tidade promoveu ações de conscientização, 
incentivo e esclarecimento sobre a importân-
cia do aleitamento materno. Nesse ano, a CDL 
promoveu por meio do Comamas de Floria-
nópolis e da Prefeitura da Capital o encontro 
a “Hora do Mamaço”, com a especialista e obs-
tetra Sônia Silva. A ação reuniu mães lactantes, 
papais e mamães recentes, gestantes, grupos 
de tentantes (pessoas que estão tentando en-
gravidar), profissionais da saúde da mulher, in-
teressados e apoiadores da amamentação para 

CONSOLIDADO 2017 E 2016

CURSOS

46 
CURSOS  

REALIZADOS

97%
MÉDIA DE 

SATISFAÇÃO COM 
OS INSTRUTORES

949
PESSOAS FORAM 

CAPACITADAS 

9,23
MÉDIA NOTA DA 
ORGANIZAÇÃO 

DE CURSOS 

15 
CURSOS  IN COMPANY 

REALIZADOS

97%
MÉDIA DE 

SATISFAÇÃO COM 
OS INSTRUTORES

270
PESSOAS FORAM 

CAPACITADAS 

9,47
MÉDIA NOTA DA 

ORGANIZAÇÃO DE 
IN COMPANY

CURSOS IN COMPANY

PALESTRAS

53 
CURSOS  

REALIZADOS

95%
MÉDIA DE 

SATISFAÇÃO COM 
OS INSTRUTORES

1.184
PESSOAS FORAM 

CAPACITADAS 

9,2 
MÉDIA NOTA DA 
ORGANIZAÇÃO 

DE CURSOS 

14 
CURSOS  IN COMPANY 

REALIZADOS

97%
MÉDIA DE 

SATISFAÇÃO COM 
OS INSTRUTORES

680
PESSOAS FORAM 

CAPACITADAS 

9,2
MÉDIA NOTA DA 

ORGANIZAÇÃO DE 
IN COMPANY

8 
CURSOS  IN COMPANY 

REALIZADOS

63%
MÉDIA DE 

SATISFAÇÃO COM 
OS INSTRUTORES

211
PESSOAS FORAM 

CAPACITADAS 

9,08
MÉDIA NOTA DA 

ORGANIZAÇÃO DE 
IN COMPANY

15 
CURSOS  IN COMPANY 

REALIZADOS

92%
MÉDIA DE 

SATISFAÇÃO COM 
OS INSTRUTORES

2.630
PESSOAS FORAM 

CAPACITADAS 

8,7
MÉDIA NOTA DA 

ORGANIZAÇÃO DE 
IN COMPANY

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Apoio ao Agosto Dourado
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conversar e orientar sobre o respeito incondi-
cional pelo aleitamento materno. 

BOXE NA ESCOLA
Com iniciativa da Guarda Municipal de Flo-
rianópolis, o Boxe na Escola é uma ação que 
estimula a inclusão social de jovens e adoles-
centes por meio de um método eficiente e 
preventivo para desenvolver saúde e seguran-
ça pública, diminuindo a vulnerabilidade dos 
jovens em áreas de risco de nossa sociedade, 
proporcionando às crianças a oportunidade 
de participar de momentos de lazer e de inte-
gração social. 

Os participantes do projeto apoiado pela CDL 
de Florianópolis são alunos da rede pública 
municipal de ensino e possuem idade entre 8 
e 18 anos. Na capital, são atendidas as comu-
nidades de Coqueiros, Abraão, Vila Aparecida, 
Morro da Caixa, Costeira do Pirajubaé e Córre-
go Grande. Na cidade de Biguaçu são atendi-
das as comunidades de Tijuquinhas, Cachoei-
ras e Jardim Carolina.

BENEFEST
Desde a primeira edição, a CDL de Florianópo-

lis apoia a Benefest – a festa que faz bem – em 
sua 12ª Edição, o evento tem toda a renda re-
vertida para o Centro de Educação e Evangeli-
zação Popular – Cedep -, presidido pelo Padre 
Vilson Groh. O projeto social atende atualmen-
te mais de 500 crianças da comunidade Monte 
Cristo e já passaram por lá mais de 9.000 mil jo-
vens. O Cedep mantém-se apenas de doações 
e a realização do evento é uma ação para arre-
cadação de fundos. No evento desse ano, fo-
ram expostos os trabalhos das crianças e ado-
lescentes atendidos pelo Cedep e a renda dos 
trabalhos também foi revertida à instituição.

CLÓVIS BARROS FILHO
A CDL de Florianópolis apoiou a vinda do filó-
sofo e professor Clóvis de Barros Filho, o qual 
apresentou um tema que pouco se fala nos 
dias atuais: “A vida que vale a pena ser vivida”. 
Com uma plateia atenta aos ensinamentos do 
filósofo, as palavras de amor, afeto pelo próxi-
mo, felicidade, sucesso e desejo, encantaram 
centenas de pessoas. 

De forma marcante de abordar assuntos sérios, 
o Professor atraiu atenção do público do início 
ao fim com sua performance segura e descon-

traída, fazendo relações de grandes filósofos 
como Epicteto, Aristóteles e Platão para exem-
plificar suas falas. 

Por quase duas horas numa apresentação agra-
dável e inteligente, o palestrante fez questão 
de reforçar que cada segundo da vida é uma 
oportunidade para alcançar a perfeição e que 
as pessoas são as espectadoras da própria vida. 

ONDE TEM EMPRESÁRIO  
#TEMGENTE
Visando fortalecer o empreendedorismo e 
contribuir com o desenvolvimento sustentável 
da economia na Capital, a CDL apoiou a cam-
panha “Onde tem Empresário #temgente” re-
alizada pela Associação Comercial e Industrial 
de Florianópolis – ACIF. 

Da micro à mega empresa, todos os negócios 
de Florianópolis têm em comum o sonho de 
uma pessoa: o empresário. A história de cada 
negócio traz consigo a história de uma vida, a 
história de alguém que correu riscos e aceitou 
um desafio, mesmo sabendo o quão difícil se-
ria.

Hora do Mamaço, ação do Agosto 
Dourado durante evento Eu Amo a Praça
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Ponto de Entrega Voluntária

Mais do que produtos e serviços, o empresário 
constrói inovação, sustentabilidade, qualidade 
de vida e oportunidades. Reconhecer o em-
presário é reconhecer o desenvolvimento, a 
renda, o emprego e a própria população. Por-
que onde tem empresário tem gente!

MOBILIÁRIO URBANO
Para ampliar a prática sustentável na Cidade, a 
CDL de Florianópolis apoiou a campanha pro-
movida pela Autarquia de Melhoramentos da 
Capital – Comcap -, denominada PEV – Ponto 
de Entrega Voluntária – a qual consiste na co-
locação em pontos estratégicos da Cidade de 
contentores para o recolhimento de vidros. A 
Entidade estimulou junto a seus associados à 
adoção do mobiliário urbano, cuja contrapar-
tida, além da contribuição da preservação do 
meio ambiente, também projeta a marca da 
empresa com plotagem no contentor do local 
escolhido. 

Florianópolis foi a primeira Capital do Sul do 
Brasil a implantar os PEVs exclusivos para em-
balagens de vidro. A Comcap começou a insta-
lar os contentores em dezembro de 2014 pelos 
bairros do Continente. Com bons resultados e 
aderência da população, a qual tem entrega-

do em média 15 toneladas de embalagens de 
vidros por mês, o sistema está se expandindo 
por toda a cidade.

COMUNICAÇÃO
Com uma comunicação clara e objetiva, a 
CDL de Florianópolis é uma importante repre-
sentante do comércio da Capital e a principal 
fonte de informações para assuntos relaciona-
dos ao varejo. O relacionamento e a interação 
com os veículos de comunicação, assim como 
seus mais de quatro mil Associados, Diretoria, 
Conselho Deliberativo e Colaboradores é cons-
tante por meio de toda equipe estratégica da 
entidade.

SITE
O site da entidade é focado em informação e 
possuiu um espaço virtual com aspecto mo-
derno, funcional e navegação intuitiva, per-
mitindo a visualização completa das ações da 
entidade na página principal.

O portal ainda contempla uma navegação ver-
tical e horizontal, destacando as principais no-

tícias que envolvem o comércio varejista, assim 
como o incentivo à capacitação e participação 
nos eventos da Entidade. Com visual limpo, o 
site é leve e possui um layout responsivo para 
facilitar o acesso em aparelhos móveis. 

REDES SOCIAIS
Uma das estratégias muito utilizada para con-
solidar a marca da CDL é aproveitar a agilidade 
com que os conteúdos publicados nas redes 
sociais são disseminados de forma instantânea 
e linear. A Entidade está presente nas principais 
redes de interação como Facebook, Instagram 
e Youbute.

Instagram da CDL de Florianópolis
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Evento Eu Amo a Praça realizado na praça 
Gov. Celso Ramos
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A CDL de Florianópolis é grande defensora 
da importância da revitalização dos espaços 
públicos para a humanização das regiões. 
Quando há aumento da circulação de pessoas, 
cresce também o sentimento de segurança, 
ampliando a sensação de pertencimento da 
sociedade e, é a partir do desejo de incentivar 
a utilização destes locais que a Entidade pro-
move eventos ao ar livre, resgatando a convi-
vência da comunidade nos espaços públicos 
de Florianópolis. 

RETAIL’S BIG SHOW
Uma comitiva formada por 20 empresários, in-
cluindo o Presidente Lidomar Antônio Bison e 
os Diretores Célio Philippi Salles, Eduardo Keil 
Koerich e Sionésio Correa de Souza, a CDL de 
Florianópolis participou da 106ª Edição do 
Retail’s Big Show 2017, promovido pela NRF 
(National Retail Federation), em Nova Iorque. 
Considerada a maior e mais importante feira 
do varejo mundial, o evento reuniu milhares de 
empresários e formadores de opinião de todos 
os países.

O Presidente Lidomar Antônio Bison apontou 

EVENTOS
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as principais tendências observadas nas pales-
tras, cujo foco foi o relacionado ao desenvol-
vimento dos colaboradores com treinamentos 
e engajamento e o uso massivo dos dados e 
da inteligência artificial focada no desenvolvi-
mento do comércio. 

Durante os três dias do Big Show, também 
muito se falou sobre a customização e a dis-
rupção do varejo. Jodie Fox, co-fundador e 
CEO da Shoes of Prey, apresentou um site em 
que o cliente consegue personalizar e executar 
o sapato dos seus sonhos. A utilização de im-
pressora 3D é colocada como o futuro para a 
fabricação dos sapatos da empresa. 

EU AMO A PRAÇA
Convencida no propósito de incentivar a uti-
lização dos espaços públicos, fortalecer o 
comércio local estabelecido, aumentar a mo-
vimentação de pessoas, estimular o convívio 
entre elas e tornar as regiões mais seguras, a 
CDL de Florianópolis lançou em 2017 o projeto 
“Eu Amo a Praça”, com seis edições realizadas 
de junho a dezembro.

Por meio de atividades artísticas, culturais e 
gastronômicas promovidas aos sábados, o 
projeto buscou resgatar a convivência entre os 
moradores, animando as praças com um clima 
harmônico e familiar que fez lembrar os bons 
tempos de Florianópolis. 

Realizado em caráter itinerante e com atra-
ções gratuitas, a ação cativou a população, 
que lotou as seis edições, conquistou o apoio 
de empresários, do poder público e arrebatou 
a mídia local, conquistando grande destaque 
da imprensa. Foi um inesquecível momento 
de união entre diferentes segmentos da socie-
dade e uma demonstração de amor com essa 
cidade que tanto amamos. 

VIVA A CIDADE
Criado em 2013 para resgatar a humanização e 
a circulação das pessoas pelo Centro Histórico 
Leste de Florianópolis, a Feira Permanente Viva 
a Cidade aconteceu todos os sábados, das 9h 
às 14h, no entorno da Praça XV de Novembro 
para aumentar a convivência e a sensação de 
pertencimento dos espaços públicos. 



INVESTIMENTO EM EVENTOS

2017 2016
Eu Amo a Praça e Viva a Cidade

Natal da Magia

Inova+Ação

299.618,67

91.454,75

121.796,01

179.359,87

61.673,97

0,00

EVENTOS

PÚBLICO ESTIMADO

Eu Amo a Praça

Viva a Cidade

Natal da Magia

Inova+Ação

EVENTOS

18 mil pessoas

60 mil pessoas

120 mil pessoas

2 mil pessoas

PÚBLICO

INDICADORES EXTERNOS

Feira Viva a Cidade no Centro 
Histórico de Florianópolis

Bernardinho foi palestrante do 
Inova+Ação
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A feira recebeu semanalmente atividades de 
artesanato, exposição de antiguidades, bre-
chós, sebos, móveis usados, calçados, antiquá-
rios, bares e restaurantes nas ruas Saldanha 
Marinho, Nunes Machado, Travessa Ratcliff, 
Antônio Luz, João Pinto, Tiradentes e Victor 
Meirelles.

Em edições especiais como as datas comemo-
rativas de aniversário do Município, Carnaval, 
Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e 
Natal, a Feira contou com uma programação 
diferenciada e gratuita, envolvendo apresenta-
ções artísticas e culturais, brincadeiras para as 
crianças, atividades recreativas, oficinas, espa-
ço bem-estar, além de gastronomia diversifica-
da oferecida pelo Núcleo dos Food Trucks.

EMPREENDE FRANQUIAS
Florianópolis recebeu a primeira edição do 
Empreende Franquias em julho desse ano, 
com mais de 50 franquias expondo seus mo-
delos de negócios, além de palestras sobre o 
setor. Cerca de mil pessoas por dia passaram 
pela Feira que aconteceu no Centrosul em 
Florianópolis. Considerado o maior evento do 
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setor no Sul do Brasil, a Empreende Franquias 
comprovou o perfil empreendedor dos catari-
nenses, fator que foi ponto decisivo para esco-
lha certeira da realização do evento na Capital.

A CDL de Florianópolis participou os três dias, 
expondo seus serviços e benefícios aos em-
presários associados; realizou uma palestra de 
abertura apresentando as oportunidades de 
negócios e os modelos de trabalho com os 
nove Núcleos, os quais compõem a instituição. 

INOVA+AÇÃO
Com um cenário desafiador, a CDL de Floria-
nópolis lançou o projeto Inova+Ação para 
instigar os associados a encontrar novas opor-
tunidades e formas de conduzir os negócios. 
Desenvolvido pela primeira vez com um for-
mato de palestras simultâneas, o Inova+Ação 
contou com uma programação de 10 horas de 
interação, debates e networking entre os par-
ticipantes.

Contando com quatro salas de atividades si-
multâneas, os convidados tiveram à disposição 
temas sobre tecnologia, marketing, gestão, 



Papai Noel recebe a chave da  
cidade e abre os eventos 

natalinos na Cidade

Show de Dança no Largo da 
Catedral reuniu centenas de 
pessoas em Florianópolis
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fidelização, mentorias e leis trabalhistas para 
aprimorarem os conhecimentos. Além dessas 
atividades, o especialista em varejo Marcos 
Gouvêa ministrou uma importante palestra 
apontando o novo ciclo do varejo.

Para fechar o ciclo de apresentações, às 20h 
subiu ao palco principal o Bernardinho do Vô-
lei, como ficou conhecido Bernardo Rezende. 
Com auditório lotado, o ex-técnico da seleção 
brasileira deu uma aula de liderança, gestão e 
humildade.

O evento teve recorde de público e recebeu 
mais de duas mil pessoas durante 10 horas de 
imersão que teve como foco os desafios de 
gestão e o crescimento das empresas a partir 
de decisões mais assertivas. 

NATAL

Tradicionalmente a CDL de Florianópolis, em 
parceria com a Prefeitura Municipal, promove 
a programação natalina na Cidade. Em 2017, 
o Natal da Magia começou mais cedo, 21 de 
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novembro, e contou com 32 dias de atrações 
artísticas e itinerantes. Ao todo, foram 53 ativi-
dades distribuídas nos bairros da Cidade como 
Centro, Norte da Ilha, Continente, Rio Tavares, 
Campeche, Lagoa da Conceição e Trindade.

SHOW DE DANÇA
Nesse ano, as novidades começaram já na 
abertura dos festejos com a presença do Papai 
Noel para o acendimento das luzes da Cidade, 
show de dança e a apresentação do coral Can-
tata “Natal Brasileiro” com aproximadamente 
230 estudantes do Colégio Salvatoriano Nossa 
Senhora de Fátima. 

EU AMO A PRAÇA
Outro diferencial foi as duas edições natalinas 
no projeto “Eu Amo a Praça”, nas praças Getúlio 
Vargas e dos Namorados. Mais de três mil pes-
soas participaram em cada evento para regis-
trar o momento com o Papai Noel.

PROJEÇÃO MAPEADA
A inovação fez parte da programação desse 
ano, em que a CDL de Florianópolis, em parce-

ria com o Colégio Adventista, promoveu duas 
apresentações em diferentes dias, com proje-
ção mapeada do Coral do Colégio Adventista, 
das unidades do Centro e do Estreito, refletida 
na fachada da Catedral Metropolitana. O coral 
com 450 vozes composto por crianças, adoles-
centes e jovens, foi conduzido pela maestrina 
Valeska Christina de Sousa Soares e contou a 
emocionante história do Natal com a peça tea-
tral do nascimento do menino Jesus.

FESTA DE NATAL
Com uma programação diferenciada, o centro 
de Florianópolis recebeu nos dias 15 e 16 de 
dezembro a primeira edição da Festa de Na-
tal. A proposta foi a de estimular a população 
a prestigiar as atrações natalinas, assim como 
aproveitar o horário especial do comércio.

A festa reuniu apresentações itinerantes, inter-
venções artísticas e culturais, oficina de car-
tões, espaço kids e a chegada do Papai Noel, 
além de espaços de convivência e descanso, 
oferecendo mais conforto às pessoas nas prin-
cipais ruas do centro da cidade.



HOMENAGENS E 
PREMIAÇÕES 
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Conselheiros Destaques CDL 2017
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HOMENAGENS E 
PREMIAÇÕES

Destacados por realizar atividades relevantes 
ao Município e à sociedade, empresários e 
parceiros ligados à CDL de Florianópolis foram 
homenageados ao longo de 2017 por contri-
buírem com o desenvolvimento sustentável da 
Cidade e o fomento de capacitação e fideliza-
ção dos empreendedores e colaboradores do 
comércio. 

MEDALHA E DIPLOMA DE MÉRITO 
VIRGÍLIO VÁRZEA
A Câmara de Vereadores de Florianópolis rea-
lizou em março, uma sessão solene em home-
nagem aos 344 anos de fundação da Capital. A 
celebração, tradicional no calendário de even-
tos do legislativo municipal, aconteceu no ple-
nário da Assembleia Legislativa (Palácio Barriga 
Verde) e contou com a presença de diversas 
autoridades municipais e estaduais.  

O Conselheiro da CDL de Florianópolis, Aldonei 
Brito, recebeu das mãos do Vereador Marcelo 
Fernando de Oliveira (PP) a Medalha e Diploma 
de Mérito Virgílio Várzea. 
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“É uma honra fazer parte dessa história. A hon-
raria é a prova que estamos no caminho certo 
e que todos os esforços fazem de Florianópolis 
e do Mercado Público uma referência mun-
dial”, Aldonei Brito.

SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO
No início de dezembro desse ano, a CDL de 
Florianópolis diplomou a Diretoria e o Conse-
lho Fiscal, Gestão 2018, numa cerimônia que 
reuniu cerca de 500 pessoas entre autoridades, 
figuras públicas e políticas num momento de 
confraternização e comemoração. O Presiden-
te Lidomar Antônio Bison foi reconduzido ao 
cargo, Gestão 2018, tendo como seu Vice-Pre-
sidente, Ernesto Caponi.

Durante a celebração, o Presidente Lidomar 
Antônio Bison entregou 11 troféus em re-
conhecimento aos Conselheiros Destaques, 
assim como concedeu seis homenagens às 
empresas e às personalidades de Florianópolis, 
pela contribuição substancial ao crescimento e 
desenvolvimento da cidade. 



Premiação do Programa de 
Fomento e Fidelização da rede 

de parceiros Sebrae/SC Destaque de Capacitações
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cerem o turismo e a cultura local. As empresas 
visitadas foram a Cámara Chileno Brasileña de 
Comercio, Cámara de Comercio de Santiago – 
CCS, Servicio de Cooperación Técnica – Serco-
tech, Asociación de Emprendedores del Chile 
– Asech e a Fundación Empretec – Chile.

“A escolha do país foi muito engrandecedora. 
Identificamos diferentes oportunidades de 
mercados entre o Chile e o Brasil. Conhecemos 
o empreendedorismo que faz do Chile um 
dos melhores países para se investir. Foi uma 
oportunidade ímpar para avaliar o potencial 
do mercado chileno tanto na área de comér-
cio, quanto na de serviços”, Solange Kuchiniski, 
Superintendente da CDL de Florianópolis.

DESTAQUE DE CAPACITAÇÕES
Como forma de prestigiar os associados par-
ceiros, a CDL de Florianópolis premia as em-
presas que mais usufruem dos cursos de qua-
lificação profissional oferecidos pela Entidade, 
sejam eles na grade da programação do site 
ou em turmas personalizadas – In Company, 
para alcançar melhores resultados e mais com-
petitividade no mercado.

PROGRAMA SEBRAE/SC
A CDL de Florianópolis foi uma das 15 entida-
des finalistas do Programa de Fomento e Fide-
lização da Rede de Parceiros Sebrae/SC, rece-
bendo o título de melhor entidade empresarial 
em capacitação corporativa de Santa Catarina. 
A Entidade foi premiada na categoria Grande 
Porte por ter atingido a meta do programa de 
fazer, no mínimo, dois mil pontos. Ao todo, o 
programa recebeu a inscrição de 60 entidades 
empresariais. Participaram da seleção institui-
ções entre micro, pequena, média e grande 
porte.

Como reconhecimento ao trabalho desenvol-
vido, a instituição ganhou uma viagem ao Chi-
le para a missão empresarial, juntamente com 
uma comitiva formada por 13 gestores. A CDL 
de Florianópolis foi representada por Solange 
Kuchiniski, Superintendente, e Tânia Hoffmann, 
Gerente de SPC e Capacitação.

Durante os cinco dias de missão empresarial, 
os gestores participaram de diversas visitas 
técnicas, as quais apresentaram diferentes 
oportunidades de negócios, além de conhe-
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Nesse ano, o prêmio para categoria In Com-
pany, foi para a empresa Unimed Grande Flo-
rianópolis, que capacitou 260 colaboradores. 
Pela programação do site, a empresa Lhasa 
foi reconhecida por participar em 33 capaci-
tações.

As empresas reconhecidas receberam um tro-
féu de homenagem e o selo “Empresa Desta-
que”, e cada modalidade ganhou uma bolsa 
de estudos para qualquer curso ofertado pela 
Entidade e um workshop personalizado para 
toda a equipe de colaboradores da empresa.
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Almoço de Natal aos colaboradores
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GESTÃO DE PESSOAS

A CDL de Florianópolis é uma empresa social-
mente responsável que preza pelo bem-estar 
e qualificação profissional dos colaboradores 
os quais têm orgulho em fazer parte desse 
time. Os processos seletivos para fazer par-
te do quadro funcional passam por algumas 
etapas como: análise curricular, teste técnico 
e entrevista por meio de uma parceria com a 
Paradigma – empresa de Recursos Humanos 
externa, e após a triagem a entidade recebe 
os candidatos com o perfil da vaga para uma 
entrevista final. 

Outro ponto positivo é a valorização da equi-
pe funcional. A Entidade oferta primeiramen-
te aos colaboradores as vagas em aberto por 
meio de uma seleção interna, oportunizando 
o crescimento profissional na organização. Aos 
jovens aprendizes e estagiários a Entidade abre 
suas portas, possibilitando inclusão no merca-
do de trabalho e aprendizado.
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SAÚDE
Ter colaboradores motivados é indispensável 
para o bom funcionamento dos procedimen-
tos da empresa, mas inspirar e motivar às pes-
soas nem sempre é uma tarefa fácil de fazer. 
Para contribuir com o melhoramento constan-
te da saúde mental e física da equipe, a CDL de 
Florianópolis compartilha semanalmente tex-
tos motivacionais e reflexivos com conteúdos 
voltados para alimentação saudável, atividades 
físicas, comportamento preventivo e gerencia-
mento do estresse. O material é elaborado pela 
especialista em Educação Física e Orientadora 
da Saúde, Claudia de Souza Santos.

CAFÉ BIMESTRAL
Pensando em melhorar ainda mais o dia a dia 
dos colaboradores, a CDL de Florianópolis re-
aliza a cada dois meses um delicioso café da 
manhã recheado de salgados e doces, sucos e 
cafés, além dos alimentos naturais com o pro-
pósito de reunir a equipe e promover a inte-
gração entre os departamentos e a socializa-
ção dos funcionários. 

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL
Os dias que antecedem a comemoração do 
Natal, a CDL de Florianópolis reúne os Colabo-
radores e a Diretoria para celebrar a passagem 
e o fechamento de mais um ciclo. Nesse dia, 
é oferecido um delicioso almoço de confrater-
nização com comidas típicas da ceia natalina, 
além de ser entregue aos funcionários uma 
cesta regada a doces, salgados, alimentos pe-
recíveis, panettone de frutas e uma Gran Ave 
para cear com a família. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
A pesquisa de Diagnóstico de Clima Organiza-
cional traz a satisfação do colaborador, assim 
como os pontos de melhoramentos à Entida-
de. Com base nos resultados é possível manter 
e aumentar a motivação de trabalho, o envol-
vimento e o desenvolvimento da equipe, iden-
tificar conflitos interpessoais e, principalmente, 
integrar às áreas. Com um dado expressivo 
em 2017, a entidade se orgulha em ter 96% de 
aprovação dos funcionários com os programas 
de integração da pesquisa do clima organiza-



2017

76

13

0

0

64,47%

3

2016

77

18

0

0

62,33%

3

Nº de empregados

Nº de admissões durante o período

Nº de empregados terceirizados

Nº de estagiários

Percentual de mulheres

Menores aprendizes

(*) Em 2016 e 2017 o valor investido em Auxilio Creche esta incluso na conta Salários, po-
rém os valores perfazem R$ 20.322,05 e R$ 24.686,10 respectivamente.

(**) Em 2016 foi investido R$ 71.487,27 não demonstrado em sua totalidade no quadro 
acima em função de reclassificação contábil.

(***) Em 2016 foi investido R$ 4.751,43  não demonstrado em sua totalidade no quadro 
acima em função de reclassificação contábil.

Palestra aos colaboradores
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cional. Pois é de entendimento comum que a 
base de um planejamento de gestão de pesso-
as sólido, começa por aquelas que estão inseri-
das no cotidiano da instituição.

CAPACITAÇÃO
Preparar o profissional para um melhor desem-
penho de suas atividades é um diferencial que 
a entidade oferece aos colaboradores. Em 2017, 
cerca de 90% dos cursos relacionados no por-
tfólio da entidade foi disponibilizado gratuita-
mente para qualificar a equipe. Nesse ano, fo-
ram liberadas 49 bolsas de estudos em cursos, 
palestras e workshops. A capacitação fica dis-
ponível para todos os colaboradores por meio 
de comunicados via e-mail e site da entidade, 
a participação não é obrigatória. Além dos cur-
sos de qualificação profissional, a entidade dis-
ponibilizou palestras e cursos realizados pela 
empresa Paradigma, após a coleta dos resulta-
dos obtidos com o Clima Organizacional para 
o desenvolvimento dos colaboradores.

NÚCLEO DE PROJETOS 
INTERDEPARTAMENTAL
Preocupada com o legado para as próximas 
gerações, a CDL de Florianópolis deseja se 
tornar uma empresa verdadeiramente susten-
tável. Por isso, além de preservar o nosso bem 
maior, que é o meio-ambiente, proporciona 
um local de trabalho mais harmônico e equi-
librado para todos.

Contando com o apoio da Superintendente e 
dos Gerentes, foi reativado o Núcleo de Proje-
tos Interdepartamental – NPI - para dar conti-
nuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo pro-
grama “Reciclar para Preservar” e implementar 
novas ações de sustentabilidade na Entidade.

PERFIL DOS COLABORADORES

QUADRO FUNCIONAL 
Total de Homens: 27

Total de Mulheres: 49

FAIXA ETÁRIA 
Menores de 18 anos: 01

De 18 a 35 anos: 52

De 36 a 60 anos: 23 

Acima de 60 anos: 0 

Idade média: 31 anos

ESCOLARIDADE
Ensino Fundamental: 04

Ensino Médio Incompleto: 04

Ensino Médio Completo: 20

Ensino Técnico: 01

Ensino Superior Incompleto: 13 

Ensino Superior Completo: 25 

Ensino Sup. Gra. Tecnológica: 04

Pós-graduação: 05

TEMPO DE SERVIÇO
Até 1 ano: 16

Acima de 1 ano e 1 mês até 5 anos: 34      

Acima de 5 anos até 10 anos: 13

Acima de 10 anos: 13

COMPARAÇÃO DOS 
COLABORADORES: 2016 / 2017

Gestão de Pessoas   |

Salários/13º Salário (*)

Assistência Médica e Social (**)

Seguro de Vida em Grupo (***)

Alimentação do Trabalhador

Transporte de Empregados

Uniformes

Cursos e Treinamentos Acompanhamento

Total

2017

3.543.039,12 

150.444,43 

4.666,36 

437.496,69 

207.507,42 

35.028,70 

50.096,49 

4.430.296,21 

2016

3.398.114,33 

8.956,88 

491,95 

414.765,26 

175.223,44 

25.797,38 

9.792,51 

4.035.157,75 

INDICADORES INTERNOS
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM RH 2017

795h

“Programa de Desenvolvimento  
Contínuo para Líderes”

Suporte à área de Recursos Humanos

Programa de Desenvolvimento  
para Colaboradores

Programa de Desenvolvimento  
para Colaboradores

Reuniões com colaboradores  
antes do DCO

Capacitação para líderes

DCO (Diagnóstico de Clima  
Organizacional)    

DCO - Etapa Qualitativa

Encontros bimestrais – “Café com  
colaboradores”

Programa de Desenvolvimento para  
colaboradores – “Ética”

Apresentação de resultados do DCO às  
gerências e superintendência

Apresentação resultados do DCO aos  
colaboradores em geral

Palestra com “Bernardinho”

Programa de Desenvolvimento para  
colaboradores – “Procrastinação”

Programa de Desenvolvimento para  
gerências – “Ética e Procrastinação”

Almoço de Natal

Bolsas em cursos oferecidos pela  
CDL em 2017

Abril a Novembro

Fev. a Dez.

12/04/17

27/04/17 

11/05/17

Abr, Jun, Ago e Out.

08/06/17

22/06/17

03/03, 05/05, 07/07,  
25/08 e 27/10

16/10/17

03/08/17

14 e 16/08/17

21/09/17

30/10/17

26/10 e 16/11/17

18/12/17

Jan. a Dez.

52h

60h

02h

04h 

06h

28h

12h

06h

10h

03h

03h

06h

02h

03h

12h

03h

583h

06

-

65

65 

20

06

65

20

70

65

06

70

30

65

06

70

49

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DATA CARGA 
HORÁRIA

Nº DE 
PARTICIPANTES

Total carga horária

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM RH 2016

58h

Café Encontro com a 
Superintendente 2016

Integração entre departamentos

Pesquisa: “Avaliação da Comunicação 
Interna” 

Treinamento Recursos Humanos - 
“Programas de Controle Médico e 
Segurança no Trabalho” 

“Dia do Desafio” (realizado pelo SESC/SC)

Treinamento: “Administração do Tempo”

Pesquisa de Clima Organizacional

Treinamento: “Desenvolvimento de 
Competências Comportamentais”

Apresentação de resultados da Pesquisa 
de Clima Organizacional às gerências 

Apresentação de resultados da 
Pesquisa de Clima Organizacional aos 
colaboradores em geral

Apresentação de resultados da 
Pesquisa de Clima Organizacional aos 
colaboradores em geral e gerências

Treinamento: “O profissional moderno - 
profissionalismo e competência 

Confraternização Fim de Ano - Almoço

18/03, 10/06 e
26/08/16

21/03/16

10/05/16

19/05/16

25/05/16

11 a 15/07/16

20/07/16

29/07/16

15 e 17/08/16

30/08 e 01/09/16

06 e 09/09/16

29/09/16

20/12/16

6

4

1

2

1

11

4

6

3

2

12

4

2

70

60

65

1

65

65

65

53

6

67

73

64

66

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DATA CARGA 
HORÁRIA

Nº DE 
PARTICIPANTES

Total carga horária
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DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS



Contadora: Raquel de Cássia Souza Souto

CRC: 1-SC-019740/O-6

CPF: 580.025.969-00

E-mail: raquel@patercon.cnt.br
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Nessa gestão, o Conselho Fiscal da CDL de Flo-
rianópolis se reuniu trimestralmente para anali-
sar e fiscalizar os relatórios contábeis e financei-
ros da entidade, examinando minuciosamente 
os valores de entradas e saídas de recursos da 
Instituição.

Para demonstrar a lisura de sua gestão finan-
ceira, a CDL é submetida a uma autoria externa 
desde o ano de 2006, o que representa resulta-
dos positivos de um planejamento estratégico 
e financeiro bem construído com a Diretoria e 
sua gestão executiva.

Demonstrações Financeiras   |

PERÍODO 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

       ASSISTÊNCIA CURSOS SEBRAE

       CURSOS E CAPACITAÇÃO

       OUTRAS RECEITAS

(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS /SERVIÇOS

(=) LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

ADMINISTRATIVAS

                PESSOAL

                           CURSOS E TREINAMENTOS ACOMPANHAMENTOS

                           SEGURO DE VIDA EM GRUPO

                           ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL

                PROMOÇÕES E EVENTOS

                           PALESTRAS E SEMINÁRIOS

                           NATAL DA MAGIA

                           EVENTOS: VIVA A CIDADE EU AMO A PRAÇA

               DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 

2017

12.666.444,91

25.402,15

163.628,35

12.477.414,41

-258.837,25

12.407.607,66

-1.756.882,01

10.650.725,65

-10.196.586,67

-10.019.998,62

-5.804.149,24

-50.096,49

-4.666,36

-150.444,43

-745.692,44

-164.642,85

-91.454,75

-299.618,67

-3.470.156,94

-176.588,05

454.138,98

995.063,95

1.524.807,93

2.974.010,86

2016

11.417.668,69

18.018,54

154.348,11

11.245.302,04

-114.408,37

11.303.260,32

-2.355.009,57

8.948.250,75

-9.512.505,69

-9.375.878,26

-5.387.383,44

-9.792,51

-491,95

-8.956,88

-528.608,99

0,00

-61.673,97

-179.359,87

-3.459.885,83

-136.627,43

-564.254,94

690.865,45

265.586,43

392.196,94

VARIAÇÃO %

10,94%

40,98%

6,01%

10,96%

126,24%

9,77%

-25,40%

19,03%

7,19%

6,87%

7,74%

411,58%

848,54%

1579,65%

41,07%

100,00%

48,29%

67,05%

0,30%

29,25%

-180,48%

44,03%

474,13%

658,30%

Nota: 
Em 2017 foi realizado uma reversão de provisão de Processos Judiciais lançados em 2016, no valor de R$ 1.075.954,20

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2017 E 2016

PERÍODO
Circulante 

Não circulante 

TOTAL DO ATIVO

2017
21.645.767,02

7.898.622,49

29.544.389,51

2016
9.256.881,39

8.146.272,05

17.403.153,44

ATIVO

PERÍODO
Circulante 

Não circulante 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2017
15.406.449,39

51.532,00

 14.086.408,12

2016
5.162.320,14

1.127.486,20

11.113.347,10

PASSIVO

TOTAL DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO E PASSIVO

29.544.389,51 17.403.153,44

RESULTADOS OPERACIONAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) 
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