


CDL NOVOHAMBURGO
Uma entidade a serviço do crescimento do  

comércio eserviços

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo, por mais de cinco décadas,  

vem caminhando 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, que encontra no associativismo a  

oportunidade de atuar em conjunto, em busca de seus objetivos.

A entidade possui uma grande variedade de serviços, desde as tradicionais  

consultas ao SPC, passando pelas áreas de treinamento e qualificação, locações,  

assessoria jurídica, CDL Convênio, revista Ação Lojista e por um convênio na área  

de saúde que pode ser classificado como um dos mais abrangentes do País. Nossa  

entidade tem procurado atender as principais necessidades de seus associados.



O NME surgiu de uma necessidade vista por uma  

das associadas (Viviane Luckmann dos Santos)  

de inserir a mulher empreendedora dentro da  

entidade, pois predominavao

público masculino, tanto nas reuniões como nos  

eventos.

Quem somos



O NME foi criado em 2016para que a associada  

feminina se sentisse inserida na

entidade para estimular seus negócios.

Quem somos



NME

O grupo de trabalho formado no Núcleo da Mulher  

Empreendedora são mulheres de liderança em seu segmento,  

definidas pela CDL-Novo Hamburgo. São empossadas  

embaixadoras. Promovem no seu

âmbito de relacionamento os eventos e atuam efetivamente nas

ações individualmente e em grupo.

Planejamento



Fortalecer o relacionamento entre as mulheres  

empreendedoras de nossa cidade.

Promover capacitação e aperfeiçoamento do  

conhecimento das empreendedoras para atuar de forma  

persuasiva nos mais diferenciados cenários do mercado,  

fomentando osnegócios.

Nossamissão



Objetivos

Fortalecer o relacionamento  

entre as mulheres  

empreendedoras de nossa  

cidade;



Objetivos

Trazer este público para a  

entidade como

associadas e participativasda  

mesma.;



Objetivos

Possibilitar através derede  

colaborativa e eventos  

fomentar seusnegócios;



D(DO) FAZER

Anualmente

um plano de ação é elaborado com as atividades que são  

desenvolvidas. O Núcleo

visita empresas para formação de parceiras e realiza reuniões  

quinzenais.



C  
(CHECK) AVALIAR

Reunião

de organização e avaliação de todos os eventos promovidos  

pelo Núcleo.As

avaliações também ocorrem no momento da reunião da  

diretoria.



L  
(LEARN) APRENDER

Ocorreu

um momento de aprendizado no processo de restruturação da nova  

gestão parao

ciclo até 2020, como melhoria, a coordenadora do Núcleo foi  

empossada como

diretora participante ativamente de todas as decisões da entidade.



ConexõesNME

As ações do NME serão assertivas. Momentos de relacionamentos  

entre empresas e pessoas, de forma seletiva e segmentada. Esta ação é uma

contrapartida ao investimento feito pelos patrocinadores no evento de  

abertura.

Workshops de conhecimentos serão agregados a estes momentos, um dos pilares de  

sustentação doNME.

Promover encontro entre o público potencial às empresas apoiadoras do  

NME. O público neste tipo de ação será focado no produto ou serviço da empresa

anfitriã, com a possibilidade de obter um relacionamento efetivo.

As ações são inúmeras como: workshop de assuntos pertinentes ao público alvo,  

visita técnicas, pocket, palestras, desfiles ou degustação de produtos.



ConexõesNME

Conexões NME não é estático, será definido
de acordo com o segmento da empresa apoiadora. Essas ações serão  

de cunho social, através de ingressos trocados por alimentos não  

perecíveis.

As palestras serão protagonizadas por embaixadoras, ou convidados  

voluntários. A

empresa sede da ação contribui com o coffe breack, recepcionando  

seu público alvo. O

trabalho do NME será promover, e fazer contatos com seus  

relacionamentos e CDL NH.





• Desenvolvimento estratégico de mulheres
no poder

• Silvana Bastian - palestrante

• Da ni e la Fo nt ana - Mo me nt o Ins pi raçã o

Evento de abertura



• Castellamare com Junior Cavalca Networking com

empreendedoras e Camila Martins.

• Cliníca Estetica AnaPaula Chiyoshi “Beleza é investimento” com

Caren Jacques da Silva

•Tecnolar com CEO Eunice Kasper e Gilberto Kasper  

“Sustentabilidade e Networking” com Bruna Rorato

Networking com Cintia Schenkel da Apipa consultoria

Conexões



• Maria Vitória Boutique “Estilo e Imagem” com CEO Angelita Lunkes

• Central de Alarmes, Mirela Imóveis, Débora Bibiano |#Paz na Segurança com

Gabriela Streb

• Viginia Imóveis “Quer ter segurança financeira?” Invista em imóveis. Com Nalia

Santos

• Movitel Telefonia “Tecnologia e Midias Socias” com Roberta Heckler

• Katy Calçados “Empoderamento feminino aos seus

pés”  “Mulher em movimento, a virtude está no

meio”

• Margarete Morsch; Crstiane Ferri; Cris

Manfro e  intermediador Leandro

Minozzo

Conexões



• Cliníca Estetica Ana Paula Chiyoshi “Mulher e sua sexualiadade, prazer sem culpa”

comNeusa Pandolfo

• HMaria jóias “Motivação, qual é a sua? ” com Fabiane Hoff

• Arqhome Arquitetura “Harmonizando com Feng Shui” com Adriana

Klaus e Felipe Menken

• Katy Calçados

Conexões









•“Como construir uma carreira de sucesso, mantendo o  

equilíbrio entre o corpo, mente e emoções” com Débora

Oppitz Giacomet; Lorena Muller e mediador Jorginho  

Schimdt

Evento de Abertura



Conexões

• DNA Recursos Humanos “O futuro das relações de trabalho-RH 4.0”com Marinei

Carvalho e Fabio Junges

• Emagrecentro “Porque é tão difícil emagrecer? Com

Mariana  Machado da Silva Geisel Networking com Vivian

Laube

• IBIS HOTEL | O desafio da mulher diante do futuro da  

humanidade 5G.” Prof. José Augusto de Morais |Networking com Aruana Rosa

• Katy Calçados |“O segredo por trás do sucesso da Katy calçados: 29 anos!” com  

Catarina Kayser Networking comBarbara Berwanger











• “ Inteligência dos negócios e profissional do futuro”

-Maribel Christina da Silva –

Diretora comercial e Marketing Calçados Beira Rio

-karine Rebelo –master coaching,  

especialista em psicologia positiva e estratégias

-mediadora Aruana Rosa Souza de  

Luz- consultora organizacional

Evento de abertura



• Santafé –Nucleo de Desenvolvimento da Consciência “O Despertar
através do conhecimento das suas inteligências QI,QE, QS.” Com CEO
Renata Melo.

•

• Drops de Menta “Imagem pessoal- Qual é o seu estilo?” Como

valorizar seu biotipo.”

• Com CEO Roberta Lipp e Josi Maria

Zimmermann  Networking comInes 

Vaz

• Katy Calçados “Katy Fashion Meeting?”

A importância de unir experiência e novas oportunidades

•Com Katy Schnorr –Sócia fundadora e diretora da Katy Calçados

Conexões









• Atendimento Personalizado: O desafio de fazer as clientes se 
sentirem únicas – Camila Richter Kayser e Aruana Rosa.

• Empreendedorismo e Tomada de Decisão – Vanessa Mainardi 
e Luciane Arend.

• Viver bem como Sinônimo de Saúde e Longevidade – Dra
Eliane Beuren e Marines Queiroz.

Lives





Inauguração Galeria NME

Destinada ao empreendedorismo feminino 



Conteúdos Redes Sociais



Momento histórico
Núcleo das Mulheres Empreendedoras da CDL-NH é tema de pesquisa acadêmica de mestrado.
Pesquisadora: Keila Rosa Ferreira
Orientadora: Maria Cristina Bohnenberger
Universidade: Feevale



Eventos

❖Bate Papo com a Escritora | Tema: Resiliência, Força e Liderança – Maria Helena 

Rodrigues.



❖Liderança, Comportamento e Auto Conhecimento nas Relações – Josi Maria 

Peruzatto e Ana Paula Fernandes.

Eventos



❖Equilíbrio Pessoal e Profissional, desafio para mulher moderna – Rosane 

Fischer.

Eventos



❖Rodada de Negócios.

Eventos



Ações sociais



Acompanhe nossas ações:

nucleomulherempreendedoracdlnh


