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A Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo 
Hamburgo, por mais de seis décadas, caminha 
lado a lado com a população para fazer deste 
município um dos melhores lugares para se viver e 
trabalhar. 

Por isto, desde a sua criação em 1962, a entidade 
tem sido agente efetivo em várias conquistas 
coletivas, sem nunca deixar de ter o foco no 
atendimento ao seu principal público: o lojista de 
Novo Hamburgo. 

O associativismo é a oportunidade de atuar 
em conjunto, em busca de seus objetivos. A 
CDL NH é uma entidade sem fins lucrativos, que 
busca reverter a sua receita em ações que visem 
o desenvolvimento e fortalecimento de seus 
associados.

Junto à comunidade, a Câmera de Dirigentes Lojistas 
está à frente de várias ações bem-sucedidas, como 

campanhas promocionais que ajudam a fomentar o 
comércio e defendem os interesses dos lojistas. Atuamos 

em parceria com as demais entidades da região, conselhos 
representativos e também estamos atentos ao trabalho 

desenvolvido pelos órgãos públicos, acompanhando, 
sugerindo e cobrando medidas que tragam melhores 

condições para toda população.

PERFIL DA ENTIDADE

MISSÃO: representar e apoiar nossos associados, 
promovendo ações para o desenvolvimento e 
fortalecimento dos seus negócios.

VISÃO: ser referência em termos de representatividade, 
inovação e gestão a nível nacional.

VALORES: ética nas relações, comprometimento 
com associados, transparência na gestão e 
compromisso com a sustentabilidade.

NEGÓCIO: Fomentar o desenvolvimento do 
comércio, serviço e indústria.

PROPÓSITO: Representar e promover o crescimento 
do comércio, serviço e indústria.

Uma entidade de classe que 
representa a sua empresa!
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PROSPECÇÃO

confi ável e de baixo custo.
Nossas soluções:
• SPC Localiza PF e PJ 
• SPC Dados 
• SPC Busca

O SPC Brasil possui os melhores produtos para prevenir fraudes 
e minimizar riscos da sua empresa na hora de comprar, de vender 
ou de conceder crédito. Oferecemos opções que vão além do 
cadastro de inadimplentes e atendem às diferentes fases do seu 
negócio: Prospecção, Análise de Crédito, Gestão da Carteira 
e Cobrança e Recuperação.

Para aumentar seus resultados e construir uma história
de sucesso, conte com o SPC Brasil. 

Conheça nossos produtos.

ANÁLISE DE CRÉDITO
Tenha informações para avaliar seus 
clientes e para conceder crédito com 
mais segurança.
Nossas soluções:
• Novo SPC Mix Mais 
• SPC Relatório Completo 

• SPC Score

GESTÃO DA CARTEIRA
Acompanhe regularmente seus 
clientes e conheça o potencial 
e o risco de sua carteira.
Nossa solução:
• SPC Monitora

COBRANÇA E RECUPERAÇÃO
Recupere dívidas com mais rapidez 
e menor custo.
Nossas soluções:

Para conhecer mais sobre os nossos produtos, 
procure a Entidade mais próxima ou acesse
www.spcbrasil.org.br

Consultas
SPC e SERASA
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Conquiste mais clientes
e venda melhor com
o SPC Brasil



Banco de dados que apresenta histórico de 
pagamentos realizados pelos consumidores.

A entrada do consumidor passa a ser automá�ca, com 
obje�vo de facilitar e democra�zar o acesso ao crédito, 
impactando diretamente na diminuição da taxa de 
juros e desenvolvimento da economia. O consumidor, 
que antes era visto apenas com informações de 
restrição, passa a ser visto por todo o seu 
comportamento de pagamento, qualificando e 
trazendo asser�vidade para análise de crédito. 

Aproveite a chance de conhecer melhor seu cliente e 
venda com mais segurança.

SCORE + POSITIVO
Descubra a probabilidade do cliente se tornar 
inadimplente nos próximos meses. U�liza a 
combinação das informações posi�vas e do histórico 
de inadimplência para descobrir a probabilidade de o 
cliente se tornar inadimplente nos próximos meses.
 

ÍNDICE DE COMPORTAMENTO
DE GASTOS
Saiba a média de gastos do seu cliente 
no cartão de crédito, nas contas de consumo, 
nos emprés�mos e nos financiamentos.
 

ÍNDICE DE PONTUALIDADE
DE PAGAMENTO
Confira se o cliente paga as contas em um dia ou em 
atraso. Confira se o seu cliente paga as contas em dia 
ou em atraso por meio de uma porcentagem única.

ÍNDICE DE CONSULTA
POR SEGMENTO
Descubra quais segmentos de mercado o seu cliente 
buscou crédito nos úl�mos 12 meses.

HISTÓRICO DE
MOVIMENTAÇÃO
Confira a movimentação do cliente no 
cadastro posi�vo analisando suas entradas 
e saídas no banco de dados.

CADASTRO POSITIVO



A Unimed Vale do Sinos tem a estrutura mais 
completa para cuidar de sua saúde. Conta com 
hospitais, pronto atendimentos, profissionais 
altamente qualificados para lhe proporcionar 
sempre o melhor.

Pensando em você, associado, a Unimed Vale 
do Sinos oferece plano empresarial ambulatorial 
ou hospitalar, com ou sem coparticipação e com 
preços diferenciados. Consulte as vantagens desta 
parceria.

CONSULTE VALORES: (51) 3582-3535

FAÇA SEU PLANO
DE SAÚDE E 
ODONTOLÓGICO
PELA CDL NH!

PLANOS DE SAÚDE
Nacional, Regional, Hospitalar, 

Ambulatorial e Pleno

PLANO ODONTO 
COMPLETO

O plano odontológico da Unimed VS, 
em parceria com a CDL NH, oferece 

atendimento de urgência, diagnóstico, 
cirurgias, endodontia, prevenção em 

saúde bucal, dentística, odontopediatria, 
radiologia, próteses e mais de 30 

profissionais à disposição!
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SAIBA MAIS EM:

(51) 3582.3535
comercial@cdl-nh.com.br

cdl-nh.com.br



Muito mais segurança
para suas operações
eletrônicas.

cdigital@cdl-nh.com.br
    (51) 3582.3535

CERTIFICAÇÃO
DIGITAL

Tipos de
Certificação:
PJ A1 e A3
PF A1 e A3
e-CPF PLUS

(valor especial para médicos e advogados)

LIBERAÇÃO
DO CERTIFICADO

EM ATÉ 24H

DESCONTO
ESPECIAL PARA SÓCIO

E PAGAMENTO
FACILITADO

R$

OPÇÃO DE 
RENOVAÇÃO

ONLINE

ATENDIMENTO
ÁGIL E PRÁTICO

ESTACIONAMENTO
GRATUITO

LEMBRETE DE
VENCIMENTO
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LOCAÇÃO DE ESPAÇOS
EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS

SALÃO DE EVENTOS
Comporta até 100 pessoas com excelente comodidade e dispõe de cozinha 
equipada e estacionamento.
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Alugue a sala de Cursos da CDL 
NH para realizar treinamentos, 

palestras, reuniões e cursos.

O espaço comporta até 40 
pessoas e inclui: 

• Zelador de patrimônio do Salão 
de Eventos + limpeza.
• Espaço climatizado.

• Estacionamento para 70 vagas.

Não incluso serviço de manobrista.

CASA CDL CULTURAL
Antiga sede da entidade foi 
reformada para atividades de 
cultura, design e economia 
criativa. O imóvel integra o 
corredor cultural de Hamburgo 
Velho, conjunto tombado 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Rio 
Grande do Sul (IPHAE).  Em 
1927, era a residência de Júlio 
Adams, grande empresário 
hamburguense, filho de Pedro 
Adams Filho, pioneiro da 
Indústria calçadista em  
Novo Hamburgo.

SALA DE CURSOS

Locação 
de espaços



Com capacidade para até 300 pessoas, é um local 
perfeito para festejar os grandes momentos da 

vida, com uma combinação de charme, sofisticação, 
acessibilidade, cozinha completa e estacionamento, 

comportando qualquer formato de evento. 

SALÃO NOBRE
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A CDL NH está sempre envolvida em ações que visem promover e fomentar o comércio de Novo Hamburgo, 
incrementando as vendas, mantendo os clientes em nossa cidade e atraindo novos da região do Vale do 
Sinos. As campanhas promocionais propiciam a divulgação das principais datas comemorativas.

AÇÕES E CAMPANHAS 
PROMOCIONAIS EM 

DATAS COMEMORATIVAS



Uma rede de conexão entre nossos associados, 
fortalecendo o comércio local!

O CDL Conecta é um ambiente virtual exclusivo, com informações de todos 
os nossos associados, para que, unidos, possamos nos tornar empresas 

mais fortes. Através do CDL Conecta, é possível disponibilizar serviços com 
condições especiais para os associados da CDL Novo Hamburgo, além de 

solicitar serviços de associados e benefícios para a CDL!

Entre em contato e saiba mais: (51) 3582-3535
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CURSOS E PALESTRAS
Nossos treinamentos são direcionados para as 

necessidades do comércio em geral, com temas 
específicos nas áreas mais atuantes do mercado. 



Benefício para associados, 
familiares e colaboradores 

A CDL NH conta com o serviço de Odontologia. 
Os profissionais são extremamente capacitados 
e o atendimento é direcionado a qualquer 
pessoa da comunidade, sem a necessidade  
de ser associado. Os valores são diferenciados 
e acessíveis.

Associados da CDL ganham 30% de desconto nos 
valores da tabela, com a possibilidade de fazer 
convênio para desconto em folha de pagamento 
dos colaboradores (opcional). 

Especialidades: 
Clínica Geral, Ortodontia (aparelhos), Endodontia 
(tratamento de canal), Periodontia, Implantes, 
Odontopediatria (atendimento a crianças), Próteses, 
Dentística Estética e Cirurgias Bucomaxilofacial.

(51) 3525-0005

Medicina do Trabalho
Desconto de 30% na elaboração dos 

programas de saúde ocupacional.

(51) 3279-7376

SAÚDE EM GERAL

Exames
Desconto de até 30% em exames 

para associados CDL NH.

(51) 3593-8600

CDL
Odontologia



TAMANHOS DOS ANÚNCIOS

A publicação aborda assuntos da atualidade, reportagens e artigos relacionados ao 
comércio e prestação de serviços. A Ação Lojista oferece novidades do mercado 
corporativo, entrevistas, experiências e cases de sucesso, além de contar com a 
participação dos associados da entidade.

Atualmente, a edição impressa possui tiragem de 3.000 exemplares. A revista é 
distribuída para todos os sócios e nos principais pontos  comerciais da cidade de Novo 
Hamburgo, tendo como público alvo associados e a comunidade em geral.

A Revista Ação Lojista é 
um braço comunicacional 
da CDL Novo Hamburgo

A revista também pode ser lida 
virtualmente acessando o site da 
CDL (cdl-nh.com.br), garantindo mais 
uma oportunidade de divulgação e 
compartilhamento do conteúdo.

Gilberto Müller construiu sua história com foco no empreendedorismo. Aos 12 anos já planejava seu próprio negócio, e anos depois, com muito trabalho e dedicação nascia a Exatus Contabilidade, em 1989. Uma empresa que se destaca pela excelência e agilidade na prestação de serviços alcançada ao longo de sua 
trajetória.

CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVO HAMBURGO | NOVEMBRO 2020 | EDIÇÃO 43

Gilberto Müller construiu sua história com foco no empreendedorismo. Aos 12 anos já planejava seu próprio negócio, e anos depois, com muito trabalho e dedicação nascia a Exatus Contabilidade, em 1989. Uma empresa que se destaca pela excelência e agilidade na prestação de serviços alcançada ao longo de sua 
trajetória.

Future 
energy Nova tecnologia 

promete até

95% de economia 

na sua conta de luz.
Afirma o empresário

Enri José Siqueira. 

CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVO HAMBURGO | MAIO 2021 | EDIÇÃO 44

MaMute 
CâMbios 
autoMátiCos

O empresário, Luzandro, com mais de 18 anos de experiência, é sinônimo de coragem e perseverança.

CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVO HAMBURGO | AGOSTO 2021 | EDIÇÃO 45

exCelênCia CoM preço justo
O empresário, Luzandro, com mais de 18 anos de experiência, é sinônimo de coragem e perseverança.

MaMute 
CâMbios 
autoMátiCosexCelênCia CoM preço justo

CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVO HAMBURGO | ABRIL 2022 | EDIÇÃO 47

Rede de academias 
em Novo Hamburgo expande 
para principais bairros da cidade. 
O casal de empresários, 
Ademir Dellabeta e  
Elisandra Weber, conta o 
segredo do negócio. 
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Este projeto da CDL ganhou força e se tornou 
uma diretoria dentro da entidade. O objetivo 
é promover o empreendedorismo feminino 
através do networking. Sempre com conteúdo e 
novidades de mercado, onde empresas podem 
divulgar sua marca para um público específico.

Conta com os produtos: CONEXÕES NME, 
EVENTOS DE NETWORKING e PALESTRAS. 

Missão:
• Fortalecer o relacionamento entre as 
mulheres empreendedoras de nossa cidade.
• Trazer este público para a entidade como 
associadas e participativas da mesma.
• Possibilitar através de rede colaborativa e 
eventos fomentar seus negócios.
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Ag. NH Centro: (51) 3584-1200
Ag. NH Regina: (51) 3584-1240

Ag. Novo Hamburgo: (51) 3584-1650
Ag. Canudos: (51) 3587-8046/3587-8066/8086

Associado da CDL NH tem 15% de desconto em linhas de crédito específicas como capital de giro, 
investimento de médio prazo e compra de crédito de outras instituições financeiras, além de outros 
benefícios exclusivos, como previdência privada. Além disso, antecipação de recebíveis e outras 
condições diferenciadas no mercado, que somente um associado CDL NH e Unicred pode usufruir. 
Cooperação com os seus projetos para o seu empreendimento ir cada vez mais longe.

Associados Sicredi e CDL Novo Hamburgo  
têm benefícios:

MÁQUINA DE CARTÃO
- Taxas diferenciadas para associados.
- Três meses de isenção de mensalidade.

CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO
- Cartões sem anuidade no primeiro ano.

PARCERIAS DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

COBRANÇA BANCÁRIA
- Serviços completos de cobrança  
bancária e emissão de boletos com 
condições especiais.

LINHAS DE CRÉDITO
- Desconto de 10% na taxa para as linhas 
de capital de giro e desconto de recebíveis.
- Crédito Energia Solar.
- Garantia de Aplicação Financeira.
- Investimento Empresarial.
- Garantia de Imóvel

Ag. Feevale: (51) 3586-8848
Ag. Ouro Branco: (51) 3553-8050

Ag. Lomba Grande: (51) 3581-8800



PARCERIAS NO ENSINO

Descontos de até 25%.

(51) 3541-6600

30% de desconto no 
plano semestral.

(51) 3036-7006

Descontos de 30% nos 
cursos técnicos, extensão 

e ensino superior.

(51) 3594-3022

10% de desconto nos cursos 
presenciais, semipresenciais,  

à distância e EJA.

(51) 3035-5003

(51) 3586-8800

Descontos de 10%
Benefício para associados, 

filhos e colaboradores. 

*Não inclui cursos de Medicina, 
Medicina Veterinária e Odontologia.



Serviços disponibilizados 
pela CDL Novo Hamburgo

Parceiros da CDL

• Consultas ao SPC e Serasa
• Certificação digital
• Benefícios em planos de saúde e odontológicos
• Locação de espaços para eventos
• Núcleo da Mulher Empreendedora
• Ações e campanhas promocionais
• Revista Ação Lojista
• CDL Conecta
• Parcerias com instituições financeiras e 
educacionais

CDL
Odontologia

Mais parceiros, benefícios e descontos podem ser conferidos no CDL Conecta!


