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cdl Porto AleGre

Este case tem como objetivo demonstrar o acerto do plano 
estratégico da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto 
Alegre, bem como o desenvolvimento de mercado oportunizado 
por esse planejamento. A estratégia, com a implementação 
de um megaevento, visava a promover o consumo de bens e 
serviços no mês de fevereiro, um período tradicionalmente 
fraco para o setor. O sucesso foi tamanho que o Liquida Porto 
Alegre foi solidificado. O uso adequado de ferramentas de 
marketing agregou valor à promoção e permitiu alcançar êxitos 
ascendentes. Uma performance com tal dimensão que se 
tornou a maior liquidação do Brasil. 

um benchmark  para
O mercadO de varejO

a  CDL se destacou pela criatividade, aper-
feiçoamento e inovação, com a implemen-
tação de ações diferenciadas que trouxeram 
excelentes resultados. Um posicionamento 

que confirmou o poder transformador da iniciativa 
privada.

O ano de 2006, marcando a 10ª edição do Liqu-
ida Porto Alegre, iniciou com múltiplas novidades. 
A principal delas se sucedeu com a germinação 
de um maior envolvimento institucional com a 
comunidade. As conseqüências foram feitos e 
realizações que oportunizaram que a CDL não só 
se sentisse orgulhosa de poder contribuir para o 
fortalecimento do comércio, mas que fosse a causa 
e a origem da consolidação de um importante 
evento para a capital gaúcha. A promoção Liquida 
Porto Alegre se tornou tão relevante que hoje já 
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vArejo

Um benchmark pArA O mErCADO DE vArEJO

faz parte do calendário de eventos desta metrópole. 
Para grande alegria dos varejistas. Mas, acima de 
tudo, dos porto-alegrenses.

CDL – CâmArA DE DIrIGENTES 
LOJISTAS DE pOrTO ALEGrE

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Ale-
gre foi fundada em agosto de 1960 com o objetivo 
de fortalecer a troca de informações entre as suas 
associadas, programar uma ação coordenada na 
defesa dos interesses desses lojistas e, ainda, opor-
tunizar um contínuo aprimoramento empresarial. 
Atualmente, conta com aproximadamente 4.000 
empresas, um número relevante que reafirma a 
necessidade de novas conquistas e de uma maior 
representatividade no cenário socioeconômico.

Com a missão de integrar, representar e ampa-
rar, bem como criar mecanismos 
de fortalecimento individual e 
coletivo das empresas associadas, 
a CDL tem a proposta de ser a 
grande provedora de informação 
e conhecimento para o varejo e, 
ainda, ser reconhecida como a 
mais expressiva força do comér-
cio porto-alegrense.

Durante mais de quatro dé-
cadas, a CDL e o SPC, entidades 
com os mesmos objetivos e com 
diretores em comum, atuaram separadamente. Na 
tarefa de proteger o lojista, o SPC se aprimorou e 
cresceu ao longo dos anos, enquanto a CDL con-
solidou-se no papel de representante dos interesses 
políticos da categoria. Seguindo o preceito de que 
a união faz a força, a integração foi um caminho 
natural.

Em junho de 1999, a CDL de Porto Alegre in-
corporou o SPC, fortalecendo o movimento lojista 
e criando uma entidade altamente representativa. 
Os principais serviços oferecidos são: SPC Pessoa 
Física, SPC Pessoa Jurídica, SPCheque Garantido, 
Cobrança, Crediscore, Desenvolvimento Empresa-
rial (eventos e treinamentos), entre outros.

LIqUIDA pOrTO ALEGrE

O Liquida Porto Alegre é uma promoção anual 
da CDL que acontece, invariavelmente, nas úl-
timas semanas do mês de fevereiro, abrangendo 
mais de sete mil pontos-de-venda. 

O Liquida Porto Alegre nasceu de uma idéia 
simples: esforço conjunto de promoção de vendas, 
com o objetivo de transformar o mês de fevereiro 
– um período com tradicional baixo faturamento 
– em um dos meses mais fortes do comércio no 
estado. 

O primeiro evento, dentro desse perfil, foi re-
alizado pela CDL de Belo Horizonte, e no ano 
seguinte, em 1997, a CDL de Porto Alegre en-
frentou o desafio e formatou algo parecido para a 
capital gaúcha.

Em seus 10 anos de sucesso, o Liquida Porto 
Alegre vem colecionando histórias de ativa parti-
cipação na economia municipal, envolvendo um 
contingente superior a 25 mil pessoas, gerando 
empregos, propiciando incremento no volume de 
vendas do comércio e, ainda, contribuindo para a 
realização do sonho de muitos consumidores. 

A promoção gera possibili-
dades de negócios, pois as lojas 
desenvolvem, individualmente, 
atrativos ímpares para expandir 
as vendas, aliam o benefício que 
a campanha publicitária promove 
a uma estratégia especial. Como, 
por exemplo, determinado varejo 
de eletrodomésticos que anuncia 
televisores preto e branco a R$ 
29,00 e, com isso, multiplica o 
fluxo em seus pontos-de-venda. 

Em outros casos, lojistas negociam antecipada-
mente com seus fornecedores grandes quantida-
des de produtos sazonais, como ventiladores, o 
que, certamente, estende o poder de barganha na 
compra do lote. Existem ainda aqueles que dispo-
nibilizam condições de pagamento com dilatação 
de prazos, ou aumento no número de prestações, 
ou seja, atrativos que ampliam a presença de 
consumidores nas lojas e fomentam o giro das 
mercadorias. As vantagens são inúmeras. Mas não 
contemplam apenas os lojistas – que usufruem a 
renovação de estoque e manutenção de ponto de 
equilíbrio operacional, fundamental em períodos 
de retração da atividade econômica – mas, tam-
bém, para os consumidores, que têm a chance de 
adquirir mais por menos.

O sucesso do Liquida Porto Alegre também 
se deve às adequadas estratégias de comunica-
ção sistematicamente empregadas. A campanha 
publicitária  presente nos principais veículos de 
comunicação de massa  é complementada com 
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ações de mídia externa, a fim de propagar e refor-
çar a lembrança do target no período em que a 
promoção está vigorando. 

Os participantes recebem, gratuitamente, peças 
para decoração dos pontos-de-venda. É uma forma 
de sinalizar quais são os locais que estão dentro 
da promoção e permitir que os consumidores, que 
saem às compras por causa da liquidação, possam 
visualizar os lugares que estão efetivamente no 
Liquida Porto Alegre.

No entanto, vale 
ressaltar que os re-
cursos para a cam-
panha de comu-
nicação não têm 
origem somente 
na Câmara de Di-
rigentes Lojistas 
de Porto Alegre. 
Graças ao suces-
so obtido, desde a 
primeira promo-
ção, o patrocí-
nio do Liquida 
Porto Alegre pode ser comercializado e sua realiza-
ção viabilizada. Uma das maiores campanhas pu-
blicitárias de Porto Alegre, que não só oportuniza 
a exposição da marca em todo material impresso, 
como ainda as múltiplas citações de patrocínio, as 
quais ecoam em alto volume na mídia espontânea 
gerada com a cobertura jornalística. Um espaço 
de mídia único com a vantagem de oferecer uma 
grande visibilidade para a marca. Pela dimensão 
da cobertura, junto aos públicos-alvos, se torna 
uma forma extremamente barata para divulgar 
uma marca. 

O patrocínio é do Banrisul – parceiro desde 
a primeira edição – e do governo do estado, com 
apoios da Prefeitura Municipal, Sebrae /RS e 
Sindilojas, além de todos os shoppings e associa-
ções de bairros da capital. Ainda recebe o apoio 
do Convention Bureau, Escritório de Turismo de 
Porto Alegre e Sindicato de Hotéis, Bares e Res-
taurantes, que fazem a divulgação em cidades do 
interior, em veículos de comunicação e em diversos 
estabelecimentos. 

Os governos municipal e estadual são, igual-
mente, beneficiados com o Liquida Porto Alegre, 
já que o aumento do consumo resultante gera o 
crescimento da arrecadação do imposto de circu-
lação sobre mercadorias e serviços.

DO prOBLEmA pArA  
A OpOrTUNIDADE

O mês de fevereiro, para o comércio porto-ale-
grense, era considerado como o de pior performance 
nas vendas do ano. Os varejistas já viam esse perí-
odo de retração como algo normal, usual. A queda 
da atividade econômica típica deste mês e o pouco 
movimento para os demais serviços da cidade vi-
nham ampliar a carência do setor varejista. 

A ida das pessoas para o litoral esti-
mulava o mito da “mi-
gração de verão”. Na 
verdade, o que faltava 
era um motivo que 
mobilizasse o consu-
midor a realizar suas 
compras nesta época 
do ano. Era necessário 
agregar valor ao ato 
da compra, criar um 

estímulo para um mês que tra-
dicionalmente era fraco para o varejo. 

A localização geográfica de Porto Alegre em 
relação ao Mercosul, um pólo central, precisava 
ser aquecida comercial e turisticamente, para que 
se fixasse o nome da capital gaúcha no contexto 
dos negócios desse bloco econômico. Ou seja, esta 
metrópole não poderia ser apenas o caminho de 
passagem dos turistas que se dirigiam para o litoral 
e às praias catarinenses. 

O comércio é motivado por datas comemorati-
vas, como, o Natal, o Dia das Mães, Dia da Criança 
etc. Nada mais justo que a CDL, preocupada com 
esta situação, buscasse alternativas para ajudar 
suas associadas. Um evento foi então criado para 
que os lojistas pudessem, engajados e unidos, solu-
cionar um problema comum a todos: o aumento 
das vendas no mês de fevereiro e a queima dos 
estoques de verão numa grande liquidação.

Hoje, na sua 10ª edição, o Liquida Porto Alegre 
já se consagrou como a maior liquidação do Bra-
sil e já virou tradição na cidade. Uma promoção 
esperada, todos os anos, pelos consumidores de 
toda a região.

A CDL, no papel de representante dos interes-
ses da classe lojista, vem utilizando sua credibi-
lidade e reputação para negociar a viabilidade da 
promoção com as empresas locais, tanto aquelas 
filiadas como as que não o são, bem como com 
os governos municipal e estadual, patrocinadores 
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e apoiadores da campanha de comunicação, im-
prescindível para a divulgação e continuidade do 
Liquida Porto Alegre.

1997: CENÁrIO E OpOrTUNIDADES

O cenário do comércio de Porto Alegre no ano 
de 1997 era preocupante, o varejo da capital regis-
trava vendas negativas. A queda de janeiro tinha 
sido de 7,66% sobre igual período do ano de 1996, 
preocupando os lojistas que não apostavam num 
bom desempenho para 1997. 

Através de pesquisa, realizada pelo Senac, 
foram identificadas algumas questões sobre a 
sazonalidade de vendas e as opor-
tunidades que existiam.

Um dos pontos se referia à 
queda nas vendas do comércio de 
Porto Alegre no mês de fevereiro, 
seria essa situação decorrente 
das pessoas que abandonam a 
cidade?

A resposta veio como um 
grande impacto. Pois ficou evi-
denciado que uma parcela ex-
pressiva dos moradores de Porto 
Alegre e áreas metropolitanas ad-
jacentes permaneciam na cidade. 
O mito de que quase a totalidade 
da população de classe alta e média porto-alegrense 
saía de férias no verão era falso, infundado. 

Em fevereiro por que as 
pessoas abandonam a cidade?
• Não. A maior parte das pessoas (64%) fica na 
capital durante o verão.
• Na Região Metropolitana o índice das pessoas 
que ficam em sua cidade é ainda maior e chega 
a 67,5%.

Fonte: Senac, 1997

Somente as classes de menor poder 
aquisitivo ficam em Porto Alegre e na 
Região Metropolitana no Verão?
• Não, essa preferência se manifesta em todas as 
classes sociais. 

Quem fica: (percentual  
de cada classe social) 
PorTo alegre

AB  =  40,2%

C    =   59,3%
D    =   77,9%
E    =   83,3%
(1 milhão de pessoas)

região MeTroPoliTana

AB   =  47,7%
C     =   64,6%
D     =   73,5%
E     =    71,2%
(2,3 milhões de pessoas)

Fonte: Senac, 1997

Além da expressiva quantidade da população 
que não viajava, havia um sig-
nificativo contingente de turistas 
que por aqui passavam sem 
entrar na cidade. Uma previsão 
de mais de 400 mil argentinos 
e uruguaios que iam direto às 
praias do litoral gaúcho e de San-
ta Catarina sem parar em Porto 
Alegre. Não havia uma atração 
concreta para sua permanência 
na capital gaúcha.

Da mesma forma, o grande 
fluxo de turistas do interior que 
voltavam do litoral norte para 
as suas cidades e não se sentiam 

atraídos a permanecer em Porto Alegre, antes de 
retornar para suas regiões, localidades que muitas 
vezes não contavam com shopping centers. Ou 
seja, a farta variedade de produtos e ofertas do co-
mércio porto-alegrense não despertava a vontade 
de consumir dessas pessoas. 

Outro fato importante era que em muitas es-
colas a volta às aulas das redes pública e privada 
de ensino também estavam iniciando no final de 
fevereiro.

Tudo indicava que faltava um fator de atra-
tividade para que as pessoas residentes, turistas 
estrangeiros e regionais parassem e olhassem Porto 
Alegre. Era importante criar um fato relevante para 
que estes potenciais consumidores, se sentissem 
atraídos a ficar na capital gaúcha, consumindo e 
incrementando as vendas do comércio local.

No intuito de mudar este cenário a CDL, atra-
vés de um planejamento voltado para alavancar 
vendas e movimentar o comércio local, lançou o 
1º Liquida Porto Alegre entre os dias 13 a 28 de 
fevereiro de 1997. 

vArejo

Um benchmark pArA O vArEJO
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Além de uma grande campanha publicitária, 
com material de decoração e propagandas na mí-
dia, a abertura do evento foi um espetáculo à parte. 
No dia 13 de fevereiro de 1997, um trio elétrico 
com artistas globais percorreu as ruas da cidade, 
seguidos por uma carreata de lojistas participantes 
da liquidação.

O 1º Liquida Porto Alegre foi um verdadeiro 
show de descontos, nos mais diversos setores: dos 
táxis, lojas, postos de gasolina, armazéns de esqui-
na até as maiores redes de supermercados.

DESAFIOS

Um reaquecimento comercial 
importante

O comércio de Porto Alegre começava o ano 
de 2006 com uma certeza: 2005 tinha tido o pior 
Natal dos últimos anos em volume de vendas. Por-
tanto as expectativas do setor estavam totalmente 
dirigidas para a conquista de bons resultados das 
promoções de começo de ano. 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto 
Alegre contabilizou vendas 4,21% negativas em 
dezembro na comparação com igual período de 
2004, índice que chega a  1,47% no comparativo 
dos 12 meses de 2005 contra 2004. No começo 
de dezembro a entidade projetou um desempenho 
positivo nas vendas de Natal, um resultado no-

minal estimado entre 5% e 7%. O comportamento 
dos consumidores surpreendeu. O resultado das 
pesquisas feitas com as associadas foi abaixo do 
esperado por eles próprios. O fraco desempenho 
do comércio em Porto Alegre e no Rio Grande do 
Sul era uma conseqüência dos efeitos verificados 
na economia gaúcha, a estiagem, o aumento de 
impostos em 2005 para os setores de energia, 
telecomunicações e combustíveis, sem o devido 
benefício ao consumidor.

A perspectiva da CDL, para o ano de 2006, 
não chegava a ser exatamente otimista. A Copa do 
Mundo no primeiro semestre e o processo eleitoral 
no segundo sinalizavam resultados de venda equi-
librados. Mas, no curto prazo, a esperança recaía 
nas promoções programadas pelas diferentes redes 
de varejo para os meses de janeiro e fevereiro.

Esse cenário preocupante, aliado aos grandes 
desafios de 2006, indicava ser bastante relevante 
uma forte mobilização no início do ano.

Como melhorar algo que já é sucesso?
O Liquida Porto Alegre tem por objetivo histó-

rico a dinamização do comércio lojista como um 
todo no início do ano. A expansão econômica 
gerada pelas vendas de produtos em promoção é 
fator de atração de consumidores aos pontos-de-
venda, shopping centers e bairros comerciais. E 
assim tem sido ano após ano.

O sucesso do Liquida 
está baseado nas adequadas 
estratégias empregadas desde 
seu surgimento. Soma-se a 
campanha publicitária, nos 
veículos de comunicação 
de massa, ações de mídia 
externa, que mantêm a co-
municação e reforçam sua 
lembrança durante o perí-
odo em que está acontecen-
do. No entanto, se mostrava 
necessário implementar 
inovações e criar um maior 
envolvimento com a comu-
nidade, a fim de ampliar a 
atenção das pessoas com a 
promoção. 

Mas como fazer um 
evento maior ainda? 

Como superar em nú-
meros e em retorno insti-

cdl Porto AleGre

Evolução do número de empresas participantes

Figura 1
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tucional uma ação mercadológica já madura e 
consagrada?

O Liquida Porto Alegre, como um evento em 
fase de maturidade, precisava ser reinventado ano 
após ano. A CDL buscava introduzir novidades 
a cada edição, formatando ações que envolvessem 
tanto as empresas participantes, quanto a comu-
nidade em geral.

Entretanto, para a próxima edição tudo deveria 
ser ainda mais distinguido. O Liquida estava com-
pletando dez anos. Era preciso inovar, diferenciar 
e ampliar a atuação.

A Entidade visualizou que deveria investir para 
aprimorar o Liquida Porto Alegre. Uma questão 
era fundamental: paralelamente à comemoração 
da 10ª edição do evento estava a necessidade mer-
cadológica de fomentar o aquecimento de vendas. 
A situação indicava que a promoção de 2006 
deveria ser maior que as anteriores, não somente 
em vendas, mas em retorno institucional.

SOLUçõES

Inovando um produto de sucesso
Com o objetivo de se consolidar como a maior 

liquidação do Brasil e para marcar os dez anos 
do evento, foi desenvolvido um planejamento de 
marketing estendendo a abrangência do processo 
inicial. Além de prospectar mais pontos-de-ven-
da para ampliar a promoção e de dar subsídios 
técnicos para qualificar o atendimento, a CDL 
estabeleceu um programa de relacionamento 
institucional, com a criação de ações de respon-
sabilidade social e com o plano de comunicação 
do evento. Uma grande campanha publicitária foi 
proposta, contendo múltiplas táticas promocio-
nais. Novas estratégias surgiram para incrementar 
o envolvimento e a adesão de participantes. Para 
isso foram introduzidas ações de reconhecimento, 
premiando as melhores vitrines e os melhores ven-
dedores. Paralelamente, a CDL lançou o Prêmio 
de Jornalismo Liquida Porto Alegre para valorizar 
a cobertura que os diferentes veículos de comuni-
cação realizam durante o evento.

Assim o processo de inovação e qualificação 
começou a ser preparado e uma a uma as ações 
foram sendo implementadas.

Evento de lançamento
A CDL celebrou o lançamento da 10ª edição 

do Liquida Porto Alegre em grande estilo. No dia 

9 de fevereiro, a Esquina Democrática foi palco da 
comemoração do aniversário dessa promoção que 
já faz parte do calendário de atividades da cidade. 
Os consumidores que passavam pelo local foram 
brindados com a apresentação da bateria, porta-
estandarte, mestre-sala e porta-bandeira da Escola 
de Samba Bambas da Orgia.

No final dessa mesma manhã, lojistas, consu-
midores e autoridades cantaram parabéns pelas 
dez edições de sucesso. Os presidentes da CDL, do 
Sindilojas, e o secretário municipal da Indústria 
e Comércio apagaram as velas do bolo. Após, a 
equipe de promotores do Liquida entregou bom-
bons para todos os presentes. 

O ônibus-palco decorado circulou por diversos 
pontos da capital, numa autêntica festa móvel.

Comunicando os diferenciais
O 10º Liquida Porto Alegre otimizou sua 

divulgação em diferentes 
veículos de comunicação, 
com uma campanha publi-
citária assinada pela Over 
Comunicação.

Com um investimento 
de R$ 600 mil foram utili-
zadas as mais variadas mí-
dias, como rádio, televisão, 
jornal, revista e web sites. 
Para maior propagação 
foram utilizados também  
outdoor, bustop, busdoor, 
front light, painéis de metrô, painéis de corredor e 
até placas de poste. Uma forte associação foi esta-
belecida com o gimick criado – um furacão com a 
liquidação. A 10ª edição do Liquida Porto Alegre 
recebeu uma divulgação maior em relação às 
anteriores. A dimensão do evento assegurou uma 
excelente cobertura jornalística. Na TV foram 
174 inserções, no rádio 926 inserções, em jornais 
foram 32 anúncios, além de mídia na internet em 
sites de notícias.

Em primeira mão os parceiros, veículos de 
comunicação, entidades apoiadoras, associações 
de bairros, poder público, shopping centers e em-
presas associadas conheceram a campanha. A in-
tenção era buscar o envolvimento e a participação 
de todos nesse evento que já reúne não só lojistas, 
mas diversos segmentos da economia da cidade. 

Dias antes de iniciar a promoção, a CDL 
distribuiu, gratuitamente, kits compostos por 
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ban-deirolas, faixas de vitrine, cartazes, preçários 
e balões com peças promocionais  para decoração 
do ponto-de-venda. O lojista precisava apenas 
preencher o Termo de Adesão da campanha, 
comprometendo-se a praticar condições diferen-
ciadas no período de promoção. Somava-se a isso 
o consistente trabalho de assessoria de imprensa 
da Uffizi, a qual alimentava os veículos de co-
municação com as informações e as principais 
realizações da entidade e dos lojistas. 

A CDL disponibilizou em todo período da cam-
panha um QG para atendimento aos participantes, 
com distribuição de materiais adicionais, adesões 
e informações sobre o evento.

Uma homenagem a quem 
construiu o Liquida Porto Alegre

Por ser um ano comemorativo, o Liquida ho-
menageou o cidadão porto-alegrense, o verdadeiro 
responsável por esse sucesso, estampando a sua 
motivação e expectativa com a chegada da pro-
moção.

A estratégia criativa dessa campanha foi desen-
volvida pensando na diversidade do público que 
o Liquida Porto Alegre atinge. O evento mobiliza 
pessoas de todas as idades, das mais diversas classes 
sociais e profissões. Assim, as peças foram criadas 
com o desejo de mostrar as gentes, de dar uma 
cara para o consumidor do Liquida, de criar uma 
identificação. E com isso homenagear este público 
que é responsável pelas grandes conquistas desses 
10 anos. Por isso, a campanha optou por mostrar 
pessoas comuns, dando sua opinião sincera sobre 
a relevância que o evento tem em suas vidas.

Um furacão de promoções  
Para comunicar a campanha a CDL utilizou 

uma mídia promocional com:
• Cafés da manhã apresentando a campanha a 
parceiros, antes do lançamento oficial;
• Evento de lançamento do Liquida para impren-
sa;
• E-mail Marketing aos lojistas participantes;
• Kit promocional para o ponto-de-venda distri-
buído gratuitamente;
• Decoração nos shopping centers;
• Revista CDL Expresso;
• Kit adicional (camisetas, faixas de rua, bonés, 
banners, buttons);
• Volantes informativos;
• Blitz nos principais cruzamentos com placas 

anunciando os últimos dias;
• Caderno especial do liquida encartado em Zero 
Hora.

Material de decoração do  
ponto-de-venda distribuído 
através dos kits gratuitos
• Peças
• Balões
• Bandeirolas
• Faixas de Vitrine
• Cartazes
• Preçários

quanTidade uniTÁria

• 73.200
• 101.000
• 35.000
• 9.000
• 112.000

AmpLIANDO AS JANELAS  
DE COmUNICAçãO  

O Liquida Porto Alegre em 2006 passou a ser 
ainda mais agressivo em sua estratégia de comu-
nicação. Para não deixar de fora quem estava 
curtindo o litoral, em parceria com o Convention 
& Visitors Bureau e o Sindicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares, promotores percorreram 
as principais praias gaúchas entregando volantes 
sobre o Li-
quida, mos-
t r ando  a s 
atrações de 
turismo da 
cidade e os 
bons pre-
ços do setor 
h o t e l e i r o . 
E s s e  ma -
terial também foi disponibilizado nas casas de 
informações turísticas do estado, além de mídia 
conjunta em jornais e rádios das principais cidades 
do interior. 

Na semana do dia 20 de fevereiro, uma blitz 
foi feita nos principais cruzamentos da capital, as 
placas frisavam a data de encerramento da pro-
moção. No mesmo período, outra blitz chamava 
a atenção com personagens carregando sacolas do 
Liquida em tamanho gigante.
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O site do evento www.liquidaportoalegre.com.
br ganhou mil e uma utilidades e funcionou como 
ponto de apoio para os lojistas. As principais ofer-
tas eram divulgadas e também era o meio para 
quaisquer outras solicitações  como, materiais 
adicionais da campanha. Para os consumidores, 
se tornou um canal de comunicação direto com as 
lojas, que através de e-mails, pediam os produtos de 
seu interesse, pesquisavam a lista de participantes 
e os produtos ofertados. Também através do site 
aconteceu o envio das fotos para a premiação da 
Vitrine Mais Promocional do Liquida.

Consultoria de orientação
Nos primeiros dez dias do 

Liquida, a Consultoria de Orien-
tação, uma equipe de promo-
tores, uniformizados, passaram 
pelas lojas para orientar sobre 
a operacionalização da campa-
nha, explicando como os lojistas 
podiam trabalhar as promoções, 
merchandising, decoração e outras 
ações no ponto-de-venda, a fim de obter melhores 
resultados. Após a abordagem, mais 415 lojistas 
entraram na promoção.

A responsabilidade social em foco
Entre as atividades programadas para o período, 

foi realizada uma ação para angariar alimentos e 
promover a solidariedade, uma atividade de educa-
ção ambiental, bem como a adesão da CDL como 
instituição mantenedora de um projeto social.

Jogão da solidariedade
O Liquida Porto Alegre também envolveu a 

maior paixão do brasileiro: o futebol. Um acordo 
com a Federação Gaúcha de Futebol oportunizou 
a escolha de duas partidas de futebol válidas pelo 
Campeonato Gaúcho para participarem da promo-
ção. Os ingressos ficaram mais baratos em troca da 
doação de um quilo de alimento não-perecível. 

As partidas foram Grêmio x Veranópolis e Inter 
x Ulbra e aconteceram ao mesmo tempo nos está-
dios Olímpico e Beira-Rio, respectivamente. Para 
participar do jogo de solidariedade bastava comprar 
um ingresso de geral ou arquibancada inferior e, 
junto, doar um quilo de alimento não-perecível. 
O objetivo foi unir as duas torcidas em prol das 
pessoas carentes e presentear os torcedores com 
ingressos mais baratos. Os alimentos arrecadados 

foram entregues a instituições assistenciais do 
estado e do município, através dos gabinetes das 
primeiras-damas do estado do Rio Grande do Sul 
e de Porto Alegre. E, mesmo aqueles que optaram 
por outro setor do estádio, fora da promoção, pu-
deram contribuir levando o alimento na entrada 
do jogo.

Responsabilidade ambiental
Aproveitando a movimentação gerada pelo 

Liquida, uma parceria entre a CDL e a SMAM 
(Secretaria Municipal do Meio Ambiente) di-

vulgou o Projeto “Porto Alegre, 
Cidade da Educação Ambiental”. 
No dia 23 de fevereiro, no semáforo 
localizado entre o Paço Municipal 
e o Mercado Público, o presidente 
da CDL e o Secretário Municipal 
do Meio Ambiente, junto a uma 
equipe de apoio, distribuíram 10 
mil sacolas de lixo ecológicas para 
veículos.

Projeto Pescar
A CDL assinou no dia 21 de fevereiro seu con-

trato com o Projeto Pescar. A iniciativa coloca em 
prática parte de seu plano de gestão, que previa a 
adesão a um programa de responsabilidade social. 
Com este gesto, a CDL passou a integrar o grupo 
de mantenedores da Fundação Projeto Pescar, 
doando recursos financeiros que serão aplicados 
na manutenção das atividades oferecidas. O Pes-
car promove a aprendizagem básica para jovens 
carentes, ensinando o exercício profissional em 
diversas áreas, através de cursos dentro de empre-
sas parceiras.

Uma feira de promoções
Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre 

promoveu, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o 2º 
Feirão de Automóveis, no estacionamento do Sho-
pping Iguatemi. Em uma área de seis mil me-tros 
quadrados, oito concessionárias (Guaibacar, Mô-
naco Citröen, GM, Ribeiro Jung, Maxim Peugeot, 
Via Porto, Iesa e Kia Sum Motors) expuseram seus 
modelos e atraíram os consumidores. Os descontos 
dos automóveis zero quilômetro chegaram a 21% 
e as condições variavam, de acordo com a vontade 
de cada expositor. Ao todo, foram dois mil auto-
móveis com desconto e a possibilidade de conferir 
as principais novidades de cada concessionária. O 
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cliente que comprasse seu carro no Feirão ainda 
ganhava um celular da Brasil Telecom. O mode-
lo variava com o valor e o modelo do automóvel 
adquirido.

Reconhecendo o comprometimento 
com a qualidade

Duas premiações foram desenvolvidas para 
contemplar e reconhecer os responsáveis pelo 
sucesso do Liquida Porto Alegre: os lojistas e os 
vendedores.

Melhor vendedor 
do Liquida Porto Alegre

O Prêmio Melhor Vendedor do Liquida Porto 
Alegre foi uma realização da CDL em parceria 
com a ADVB, que foi a certificadora no processo 
de avaliação.

A premiação criada para valorizar o desempe-
nho dos vendedores durante o período da promo-
ção estava dirigida para todos os 
vendedores do comércio de Porto 
Alegre, cujas lojas estejam inscri-
tas no Liquida.

Para a escolha, a ADVB 
contou com uma metodologia 
própria, coordenada por uma 
equipe da SG Planejamento e 
Desenvolvimento de Vendas, 
que incluiu três diferentes eta-
pas. A primeira delas, o preenchimento de uma 
ficha de inscrição pelo candidato, com respostas 
objetivas e subjetivas, cada uma recebendo pon-
tuação diferente. A segunda etapa envolveu uma 
visita de cliente oculto aos estabelecimentos onde 
os finalistas atuam; para encerrar a terceira fase 
da avaliação era realizada uma entrevista geren-
cial. O critério de seleção buscou homogeneizar 
as diferenças existentes entre as áreas de atuação 
dos candidatos e focar no item desempenho do 
profissional no ambiente onde este atua, ou seja, 
desempenho em relação ao atendimento, como se 
coloca frente ao dia-a-dia.

Além do vendedor, que recebeu um certificado, 
uma bolsa no programa de capacitação em ven-
das da ADVB/RS, um troféu e uma premiação 
especial, a empresa em que trabalha também foi 
destacada. 

Seis finalistas foram reconhecidos nos seguintes 
segmentos:
• Serviços

• Eletroeletrônicos
• Móveis e Decoração
• Veículos e Acessórios
• Vestuário
• Categoria Livre

Vitrine que mais se destacou no Liquida
As vitrines mais promocionais – otimizando 

a visibilidade dos produtos, com conseqüente 
aumento das vendas – foram premiadas nas ca-
tegorias loja de shopping e loja de rua. A CDL 
contratou um fotógrafo, que percorreu as ruas da 
cidade, para registrar imagens das vitrines durante 
a promoção. A escolha foi feita por uma comissão 
que avaliou os seguintes quesitos: originalidade, 
criatividade e apelo promocional.

Como novidade, na 10ª edição do Liquida, 
os participantes puderam cadastrar sua vitrine 
através do site da campanha. Para isso, bastava 
fotografar a vitrine, entrar no site da promoção e 

enviar a foto anexada.

Um show de cobertura 
editorial

O Liquida Porto Alegre 
sempre cultivou uma 

excelente sintonia 
com os veículos de co-

munica-ção. Para reco-
nhecer a relevância dessa 

parceria, a partir de 2000, foi instituído o Prêmio 
de Jornalismo Liquida Porto Alegre. Com os ob-
jetivos de:
• Estimular a divulgação, por meio de veículos 
de comunicação de massa, do maior evento do 
comércio gaúcho, atraindo consumidores de todos 
os locais e divulgando seus reflexos positivos na 
economia da capital.
• Facilitar, também por intermédio dos meios de 
comunicação, o acesso às informações mais impor-
tantes para os consumidores quanto a promoções, 
preços, locais, condições de pagamentos etc.
• Valorizar e tornar o Liquida Porto Alegre, perante 
os consumidores, setor varejista e serviços, o maior 
evento deste tipo no Brasil. 
• Premiar os trabalhos jornalísticos que se destaca-
rem nas categorias TV, Impresso e Rádio.

Os trabalhos vencedores foram avaliados por 
uma comissão integrada por representantes do 
Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, 
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Associação Riograndense de Imprensa e da CDL e 
receberam os prêmios no evento de encer-ramento 
da campanha. A premiação ofereceu ao primeiro 
lugar R$ 3 mil, ao segundo R$ 1,5 mil e ao terceiro 
um troféu de participação.

Renovar um produto bem formatado, o qual já 
tinha alcançado o sucesso, era uma brava decisão. 
A opção foi tomada na base da coragem, foi preciso 
colocar a emoção acima da razão. Poderia não dar 
certo, mas inovar é uma das marcas dos líderes e 
dos empreendedores. A CDL sem-
pre buscou superar as expectativas 
de suas associadas. Na 10ª edição 
do Liquida Porto Alegre, não só 
atingiu, como ultrapassou as metas 
propostas. Divulgar esses resultados, 
para que todos ficassem sabendo, era 
um motivo não apenas de orgulho, 
mas de disseminação de um esforço 
comum que veio comprovar que 
a qualificação vale a pena. Sempre.

rESULTADOS

A consolidação de um projeto vitorioso  
Em 10 anos de história, o Liquida Porto Alegre se 

suplantou e chegou aos melhores resultados de todos 
os tempos: R$ 584 milhões nos cofres do varejo, 
representando 6,2% de crescimento sobre a edição 
do ano passado. Houve a participação de 7,2 mil 
pontos-de-venda de diferentes segmentos, superando 
2005 em 14%. No total, foram 26,5 mil pessoas 
trabalhando diretamente na promoção. Neste ano, 
somente o Feirão de Automóveis movimentou R$ 
25,3 milhões, apresentando crescimento de 31%. 
Além de tudo isso, o Liquida também disseminou a 
importância da Responsabilidade Social, através da 
realização de ações conjuntas com diversas entidades 
e a adesão ao Projeto Pescar. O Grenal solidário, 
por exemplo, arrecadou 4,2 toneladas em alimentos 
para doação. O resultado foi emocionante. 

No final, o balanço mostra que todos ganharam: 
lojistas, consumidores, os diferentes setores da eco-
nomia, a cidade de Porto Alegre e a comunidade em 
geral.

A cada ano, o Liquida Porto Alegre vem en-
volvendo mais empresas dos vários segmentos da 
economia da nossa cidade.

A campeã dos preços baixos
Uma pesquisa realizada durante o Liquida Por-

to Alegre revelou que os preços mais competitivos 
do mercado nacional estavam na capital gaúcha. 
Dos 328 produtos avaliados, 185 estavam mais 
baratos do que nos demais estados. A Shopping 
Brasil, empresa responsável pela investigação, 
conta que os dados analisados foram de promoções 
anunciadas em jornais e revistas, ou mesmo em 
panfletos das lojas. As informações foram coleta-
das em 20 capitais brasileiras. 

O resultado apurado revela que o Liquida apre-
sentou as melhores oportunidades 
de compra em todo o País. O que 
demonstra o verdadeiro esforço dos 
lojistas na busca de condições para 
oferecer boas ofertas. Seguindo 
no ranking de onde o consumi-
dor economizou mais, a segunda 
colocada foi São Paulo (48%), 
seguida de Curitiba (46%), Belo 
Horizonte (37%), Cuiabá (36%) 
e Florianópolis, Recife e Vitória, 
todas com 34%.

A maior liquidação do Brasil
Há dez anos acontecendo na capital gaúcha, 

o Liquida Porto Alegre é a promoção oficial do 
verão e já está consagrado como o grande evento 
comercial da região. Para muitas lojas, representa 
o segundo melhor período de vendas, sendo su-
perada somente pelo Natal. Vários participantes 
registram um aumento de até 100%, sendo que 
muitos chegam a esgotar seus estoques.

O Liquida Porto Alegre se consolidou como a 
maior liquidação de varejo do Brasil. Tanto que 
mobiliza não apenas os comerciantes e consumi-
dores, mas também a mídia, o poder público e até 
a comunidade em geral.

Indiscutivelmente, é um sucesso absoluto. 
Basta observar as lojas lotadas numa época em 
que o movimento costumava ser fraco. O festival 
de descontos atrai consumidores de todas as partes 
do estado e mesmo dos países vizinhos.

Hoje o Liquida Porto Alegre já não é mais um 
evento apenas da CDL, mas sim de toda a cidade. 
Uma das datas mais esperadas do ano, tanto pelos 
lojistas quanto por consumidores. Os efeitos são de 
um verdadeiro furacão. Depois do Liquida o varejo 
de Porto Alegre, nunca mais foi o mesmo.

Hoje, já é a liquidação mais esperada pelo pú-
blico porto-alegrense e também de outras regiões, 
inclusive de fora do estado.
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São dez anos 
consecutivos de 
crescimento e 
êxitos. Em ne-
nhuma ou-
tra cidade a 
promoção 
se conso-

lidou tanto 
como aqui. O 

Liquida Porto Alegre serviu de benchmark para 
inúmeras cidades do interior e também de fora do 
Estado, como, por exemplo, a CDL de Brasília, 
que veio até Porto Alegre buscar informações e 
materiais da campanha para realização do Liquida 
Brasília.

Para muitas lojas, a promoção representa o se-
gundo melhor período de vendas, sendo superada 
somente pelo Natal.

Um feirão de resultados
Com descontos de até 21%, o 2º Feirão de Au-

tomóveis do Liquida Porto Alegre atraiu 16 mil 
visitantes. Durante os seis dias de funcionamento, 
de 14 a 19 de fevereiro, no estacionamento do Sho-
pping Iguatemi, foram vendidos 722 veículos, o 
que representa R$ 25,3 milhões em vendas e um 
crescimento de 31% em relação ao ano passado. 
Com este resultado ela passou a ser a melhor feira 
do ramo automotivo do Rio Grande do Sul. A or-
ganização e divulgação do evento fizeram com que 
o consumidor soubesse que poderia encontrar bons 
negócios. O índice de satisfação dos envolvidos foi 
alto, já que não havia competição entre revendas da 
mesma marca e a proposta era oferecer realmente 
a melhor oferta possível.

O prêmio de Melhor Vendedor do Liquida Porto 
Alegre julgado pela ADVB/RS teve a participação 
de 507 candidatos, número recorde e 10 vezes o 
total inscrito no ano anterior, dos quais 16 foram 
finalistas. Destes, cinco receberam a distinção, 
sendo quatro por categoria de atuação  eletroele-
trônicos, móveis e decoração, vestuário e ainda a 
categoria livre, além do prêmio máximo de Melhor 
Vendedor.

vENDEDOrES DESTAqUES

Melhor vendedor 
Liquida Porto Alegre 2006

Evandro Pereira Machado, Loja Ortobom, 

Avenida Protásio Alves.

Destaques categoria eletroeletrônicos
Tarcisio Rodrigo Valandro, Lojas Manlec, Rua 

Doutor Flores.

Destaque categoria vestuário
Rogério Ribeiro Rios, Via Homem, Shopping 

Total.
Destaque categoria livre

Janine Zimny, Loja O Boticário, Shopping 
Iguatemi. 

Destaque categoria móveis e decoração
Miriam Seehaber, Loja Felice, Shopping Bour-

bon Country.

OS mELHOrES DO LIqUIDA pOrTO 
ALEGrE 2006 - vITrINE mAIS 
prOmOCIONAL

Loja de rua
Loja Carmen Flores Móveis, Avenida Ipiran-

ga.

Loja de Shopping Center
Loja Márcia Fialho, Bourbon Shopping Assis 

Brasil.

prêmIO JOrNALISmO

Categoria Impresso
1º Lugar – Jornal do Commercio – Karen 

Viscardi (matéria Pequenos Lojistas Disputam 
Consumidores)

Categoria Rádio
1º Lugar – BandAM – Wilson Rosa (matéria 

Liquida Porto Alegre: 10 Anos Realizando os So-
nhos dos Consumidores)

Categoria TV
1º Lugar – SBT – Caroline Mello (matéria Boas 

Compras e Boa Viagem)

pENSANDO NO FUTUrO

O trabalho para a próxima edição já iniciou. 
A CDL vai começar a negociar para ampliar o 
número de participantes, em especial na área de 
serviços. Além disso, o setor de capacitação vai 

cdl Porto AleGre



Nov.Dez/2006

71

oferecer cursos preparatórios para empresários e 
comerciários. Entre aqueles já previstos está o de 
negociação com fornecedores. 

O objetivo é envolver mais segmentos na pro-
moção, pois os resultados são ótimos tanto para as 
empresas quanto para os consumidores. Existem 
áreas da economia que podem oferecer benefícios 
durante o mês de fevereiro esses segmentos serão 
sondados e suas lideranças estimuladas a fazerem 
parte das próximas edições.

O Liquida Porto Alegre está  solidificado. O 
uso adequado de ferramentas de marketing opor-
tunizou agregar valor à promoção. De tal forma 
que atingiu a liderança em liquidações no país. 
A CDL se destacou pela criatividade, aperfeiçoa-
mento e inovação, com a implementação de ações 
diferenciadas que trouxeram excelentes resultados. 
A contribuição, mesmo que ainda pequena, para 
o fomento do desenvolvimento de sua comuni-
dade, veio disseminar conceitos da relevância da 
Responsabilidade Social para todos os envolvidos 
no segmento. A renovação dessa promoção, feita 
dentro do conceito de mercado orientação, garantiu 
uma expressiva posição e exposição da marca, 
obtendo importantes reconhecimentos não só para 
a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre 
como para públicos essenciais: suas associadas, 
os cidadãos porto-alegrenses, os gaúchos. Uma 
gente que tem o dom de realizar seu trabalho com 
qualidade, pelo enorme prazer de fazer bem feito. 
Cotidianamente.

CASOS DE SUCESSO

Depoimentos e casos daqueles 
que fazem e constroem o Liquida
Porto Alegre. Obtendo sucesso e 
atraindo multidões para suas lojas:

o coMPuTador Mais acessível do brasil

Neste ano, a inovação da Compujob foi oferecer 
o computador mais barato do país: R$ 999,00. A 
divulgação foi ponto fundamental do sucesso das 
vendas: foram 60 outdoors, anúncio em jornal e 
divulgação no site próprio. Como o site é visto 
em outros estados, o Liquida Porto Alegre acabou 
chegando a todo o Brasil. Houve pedidos até de 
Manaus. As vendas cresceram mais de 20% em 
relação ao mesmo período do ano passado, con-
solidando o mês de fevereiro como um dos mais 
rentáveis para a empresa  graças à participação 

no evento.
Além disto, uma campanha via e-mail de-

senvolvida para os seus clientes foi decisiva para 
dobrar as vendas da empresa durante esta primei-
ra semana da promoção 
Liquida Porto Alegre. 
Além dos preços mais 
baixos que a promoção 
oferece, a loja promoveu 
sorteios entre os clientes 
que indicassem 10 amigos 
para se cadastrarem no 
site. Em apenas dois dias, 
segundo a empresa, mais 
de sete mil pessoas foram 
indicadas para o cadastra-
mento.

benefício esTendido

Foram 20 outdoors es-
palhados pela cidade, além 
de material no ponto-de-
venda, mostrando que a Dibrinquedo também 
estava na promoção. Arie Ertel, sócio-diretor, diz 
que já havia participado de outras edições, mas 
nunca com a oferta estendida a todos os itens.

“A Dibrinquedo trabalha com desconto espe-
cial para clientes freqüentes, com um cartão de 
fidelidade. Durante o Liquida Porto Alegre, todos 
os compradores puderam desfrutar deste benefício, 
com 10% de abatimento”, explica Arie. Segundo 
ele, a promoção atrai clientes que deixariam de 
comprar neste período, já que dezembro é o mês 
com maior procura por brinquedos.

corPo eM forMa, bolso eM dia

“As mulheres querem ficar lindas o ano inteiro e 
especialmente no verão, por isso os meses de maior 
movimento são outubro e novembro”, comenta 
Adriana Farias, gerente da Produtora Super Star, 
que oferece aulas de dança e tratamentos estéticos. 
Ela afirma que o movimento diminui cerca de 80% 
em janeiro, e, por isso, viu no evento uma ótima 
oportunidade. “Oferecemos 50% de desconto em 
nossas mensalidades, como forma de agradar aos 
nossos clientes, que continuam desfrutando dos 
serviços durante o período de férias.”

Por Menos da MeTade

A Claro, dentro do acirrado mercado de tele-
fonia, percebeu no Liquida mais uma chance de 
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conquistar clientes. “É um grande evento promo-
cional, do qual as principais empresas de varejo 
participam e é muito esperado pela população, não 
dá para ficar de fora”, afirma o diretor regional, 
Paulo Bona. Para marcar presença, a Claro deu 
um show de oferta com preços super-reduzidos. 
Um exemplo foi o aparelho V220, da Motorola, 
que passou de R$ 299,00 para R$ 99,00 no plano 
Estilo 100 Minutos.

carência zero

Pela quarta vez consecutiva, a Unimed Porto 
Alegre entrou na maior liquidação do Brasil. “É 
importante nossa participação pelo grande apelo 
comercial que esta promoção tem”, afirma Daniel 
Treiguer, superintendente de Marketing e Ven-
das. Com o benefício de Carência Zero, em que 
o cliente pode usar alguns serviços contratados 
imediatamente após a assinatura do contrato, a 
promoção foi um sucesso. Em comparação ao 
mesmo período do ano passado, o crescimento 
de vendas foi de 69,6%. “Estamos muito felizes 
com o nosso desempenho e esperamos em 2007 
estar presentes mais uma vez”, comemora Daniel. 
Divulgando sua adesão ao Liquida, a empresa 
utilizou anúncios em TV, rádio e jornais, além de 
outdoors e distribuição de volantes nas principais 
sinaleiras da cidade.

Parceria varejo e indúsTria

No Liquida desde sua primeira edição, o Ponto 
Frio mostra que o evento traz resultados fantásti-
cos: 20% de superação da meta de fevereiro, que 
se tornou um dos meses com maior faturamento 
no ano. Anúncios na mídia divulgaram as grandes 
ofertas da cadeia de lojas: TVs 29 polegadas por 
R$ 699,00, DVDs a R$ 149,00 e condicionado-
res de ar por R$ 599,00. “Como o Liquida Porto 
Alegre é um evento muito consolidado, buscamos 
a parceria da indústria para oferecer esses preços 
especiais”, explica Antônio Garavello, diretor de 
mercado da Região Sul. O Ponto Frio também 
ofereceu descontos de até 50% em itens de ponta 
de estoque.

inauguração no MoMenTo cerTo

A butique de roupa íntima feminina Desejos de 
Mulher estava programada para abrir em março, 
mas, pensando no sucesso de vendas que poderia 
conseguir durante o Liquida Porto Alegre, Noeli 
Stoll, proprietária da loja, antecipou a inaugu-

ração. “Já tinha acompanhado em outros anos 
a movimentação que acontece desde o começo 
do evento, quando uma multidão se desloca pelo 
Centro procurando os preços baixos”, conta ela. O 
resultado foi melhor do que Noeli esperava: a loja 
superou suas metas de vendas em 20%.

auMenTo nas vendas

“Participamos do Liquida desde sua primeira 
edição. Este ano oferecemos descontos de 10% a 30% e 
ótimas opções de parcelamento: cinco vezes no cartão 
e 10 vezes no cheque, sem juros. Foi um sucesso! Em 
relação a 2005, as vendas aumentaram 36%! Um dos 
fatores que contribuíram foi a não-prorrogação da 
promoção, o que fez com que o cliente se decidisse 
mais rápido e deu credibilidade ao evento.”

Luiz Henrique Teixeira 
Gerente comercial da Barboza Móveis

dePoiMenTos de consuMidores

“Vi o preço pela internet e quando cheguei na loja 
ganhei mais desconto ainda. Comprei um fogão e um 
aparelho de jantar com ótimos preços. É vantajoso 
comprar nesta época do ano para aproveitar as pro-
moções! Além disso, apesar da grande procura, não 
é preciso enfrentar filas nem acordar cedo: a gente 
vai em um horário tranqüilo e encontra tudo o que 
necessita.”

Marisa Vergara 
Professora aposentada

“Uma semana antes do Liquida Porto Alegre, 
comprei um celular por R$ 299,00. No período da 
promoção, o mesmo aparelho entrou em oferta por 
R$ 99,00. Percebi, então, que o Liquida realmente 
traz boas ofertas. A experiência serviu de lição para 
o próximo ano.”

Karla Acosta 
Estudante

dePoiMenTos de Parceiros

“O resultado do Liquida é mais uma demonstração 
do sucesso da parceria que o Banco mantém com os 
comerciantes gaúchos, reforçada pela aceitação cada 
vez maior do nosso cartão Banricompras entre os 
lojistas e os consumidores. É compromisso do Banri-
sul participar de todas as atividades que contribuam 
para o desenvolvimento econômico do estado e para 
a geração de novos empregos.”

Fernando Guerreiro de Lemos 
Presidente do Banrisul

cdl Porto AleGre
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Vilson Noer é presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto 
Alegre; ricardo Guimarães é Gerente Geral da CDL; e ilce moraes 
é coordenadora de Marketing CDL; Paulo ratinecas é sócio-diretor 
da MaxiMarket.

vArejo

Um benchmark pArA O vArEJO

“O Liquida Porto Alegre já está no calendário de 
eventos da cidade e promove, em uma época que seria 
de fraco movimento, o turismo de compras. Este é 
um forte atrativo para visitantes que vêm de todo o 
estado e movimenta outros setores além do comércio, 
como a gastronomia e as casas noturnas da cidade. 
Com esse excelente resultado, garante renda para o 
mercado e, por conseqüência, beneficia o estado e a 
Prefeitura através dos impostos.”

Ângela Baldino 
Secretária de Turismo de Porto Alegre

“O Sindicato apóia o Liquida com várias ações de 
divulgação: anúncios na mídia, blitz com distribuição 
de folders etc. Numa época em que liquidar estoques 
movimenta o comércio, o setor hoteleiro também 
reduz tarifas para aumentar sua ocupação e investe 
no Liquida como uma forma excelente de fomentar 
os negócios.”

Ricardo Ritter 
Presidente do Sindicato de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares de Porto 
Alegre.


