
Implementar uma política pública nacional para o

varejo, criar linhas de crédito específicas e fazer com

que o movimento lojista nacional seja mais atuante e

represente, de fato, os interesses dos varejistas brasi-

leiros. Estes são alguns dos objetivos do candidato à

presidência da Confederação Nacional de Dirigentes

Lojistas (CNDL), Roque Pellizzaro Júnior.

Atual presidente da Federação das Câmaras de Di-

rigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC),

Pellizzaro deu início, em maio deste ano, ao seu se-

gundo mandato no cargo. À frente da entidade, con-

tribuiu para fazer do Serviço de Proteção ao Crédito

(SPC) catarinense o mais eficaz do Brasil, exibindo o

menor índice de inadimplência e o melhor índice de

recuperação de crédito, além de atingir a marca de

uma Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) inaugurada

a cada 30 dias.

Com uma trajetória consistente no movimento

lojista, Pellizzaro pretende expandir essas e outras

conquistas catarinenses para o resto do País. Na en-

trevista a seguir, ele fala um pouco mais sobre suas

idéias e propostas para o varejo brasileiro.

Revista do Varejo - Como o senhor analisa o movi-

mento lojista local e nacionalmente?

Pellizzaro Jr - No caso de Santa Catarina, ele vai

muito bem. Correspondemos ao maior Estado em

penetração, com o maior número de CDLs proporci-

onal ao número de municípios. A nossa represen-

tatividade é extremamente forte nas cidades e, em

decorrência disso, no Estado. As nossas CDLs são

todas muito atuantes, muito presentes e, reflexo

disso, nossa federação também. Hoje nós somos

ouvidos em todos os processos decisórios tomados

no Estado de Santa Catarina. Nem sempre somos

atendidos, mas ouvidos, pelo menos. Estamos pre-

sentes nos principais conselhos estaduais, também

em decorrência da presença das CDLs nos conse-

lhos municipais. Isso faz com que o movimento lo-

jista tenha uma participação muito grande e re-

presente efetivamente o varejo aqui no Estado. Em

nível nacional toda essa representatividade ainda

não ocorre de forma muito forte, mas há projeto

de mudança em discussão para os próximos anos.

A diretoria da Confederação Nacional de Dirigen-



tes Lojistas (CNDL) termina seu mandato este ano

e existe o objetivo de mudar essa atuação, muito

com Santa Catarina como exemplo de sucesso em

nível nacional.

RV - É por isso que o senhor lançou sua candidatu-

ra à presidência da Câmara Nacional de Dirigentes

Lojistas?

Pellizzaro Jr - Sim. A pedido de muitos outros Esta-

dos que estão apoiando esse projeto. Na verdade, o

meu nome é o menos importante; o mais importante

é o projeto que a gente representa. Uma reengenharia

do movimento lojista nacional. Pre tendemos

reinventá-lo nos moldes do que a gente conseguiu

fazer nos últimos anos aqui em Santa Catarina. Sa-

bemos que esse processo é lento, mas precisa ser ini-

ciado.

RV - E quais são as bandeiras que o senhor preten-

de defender junto ao Governo Federal?

Pellizzaro Jr - Hoje são muitas. Nós precisamos pri-

meiro de uma política para o varejo. Nós temos uma

política industrial, uma política agrícola, mas não

existe uma política específica para o comércio. Uma

das maiores riquezas que o Brasil tem é o mercado

interno, só que não há uma política de desenvolvi-

mento desse segmento. A primeira grande discussão

que pretendemos fazer é justamente essa, a criação

de uma política para o comércio e para o mercado

interno brasileiro. Apesar da existência da Secreta-

ria Nacional do Comércio - um pleito iniciado aqui

em Santa Catarina, diga-se de passagem - nós ainda

vemos muito tímida a atuação deste órgão e é preci-

so trabalhá-lo muito mais.

RV - A impressão que dá é que o segmento é muito

fragmentado, já que existem várias associações e

entidades comerciais representativas. Como melho-

rar a relação entre essas diferentes organizações?

Pellizzaro Jr - Nós precisamos ter um envolvimento

muito maior com as demais federações e confede-

rações nacionais, a exemplo do que nós temos atra-

vés do Conselho das Federações de Santa Catarina

(Confen), que funciona maravilhosamente bem. É



necessária uma aproximação forte das diversas enti-

dades representativas para que objetivos comuns se-

jam buscados de maneira única e objetivos específi-

cos, de maneira isolada. Esta é a grande bandeira ini-

cial.

RV - Às vezes não fica muito claro quais os papéis das

federações comerciais e das câmaras de dirigentes

lojistas. Como distinguir as entidades representati-

vas?

Pellizzaro Jr - Pode até haver uma certa confusão en-

tre as Federações e as CDLs, mas a Federação é uma

entidade que congrega sindicatos, que tem função de

cuidar das relações de trabalho. Já o movimento lo-

jista e as CDLs têm uma atuação mais forte no que diz

respeito ao mercado, ao consumo. Nós cuidamos mui-

to mais das relações entre o consumidor e o lojista.

Uma vez que se estabeleceu qual é a atividade de uma

entidade e qual é a atividade de outra, o relaciona-

mento entre ambas transcorre muito bem. Pelo me-

nos aqui em Santa Catarina acontece assim. As enti-

dades estabelecem um diálogo muito bom através do

Confen, que é formado por sete entidades, entre elas

a FCDL, a Federação das Indústrias de Santa Catarina

(Fiesc) e a Federação do Comércio de Santa Catarina

(Fecomércio).

RV - Então a função do presidente da FCDL e da

CNDL é muito mais política?

Pellizzaro Jr - Muito política, realmente. Porque a

Câmara representa uma classe e, nesse sentido, o

que é preciso é, justamente, uma atuação política.

Não político-partidária, mas política. Junto aos ór-

gãos de governo, nas suas três esferas - executi-

vo, legislativo e judiciário. Eu acredito que a soci-

edade civil organizada tem a função, na democra-

cia, de agir como o poder moderador, que eu cha-

mo de quarto poder. E é nesse sentido que deve-

mos atuar.

RV - Nessa lógica de atuação política, o que o se-

nhor pretende buscar para os lojistas como presi-

dente da CNDL?

Pellizzaro Jr - Dentro dessa política para o comer-



cio, acreditamos que há algumas reivindicações que

são fundamentais como, por exemplo, linhas de cré-

dito específicas para o varejo e projetos de partici-

pação dentro dos diversos portes do varejo. No Bra-

sil, nós temos pequenas empresas regionais e em-

presas de grande porte. Há mais ou menos dois anos

entraram grupos internacionais do varejo no país, o

que nos preocupa bastante, porque se não houver

uma normatização desse relacionamento, nós po-

deremos ver a estrutura do varejo de pequeno porte

brasileiro ser esmagada por esses grupos internaci-

onais, como já aconteceu em outros países.

RV - Sua experiência no movimento lojista cata-

rinense vai contribuir muito para seu desempenho

na entidade representativa nacional. Que ações o

senhor destacaria na sua gestão à frente da FCDL

em Santa Catarina?

Pellizzaro Jr - Hoje Santa Catarina tem o melhor

serviço de SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) do

Brasil. Diferente dos outros estados, nós temos um

processamento próprio, com os computadores aqui
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na nossa sede, em uma estrutura de trabalho inteira-

mente nossa e que pretendemos expandir para todo

o País. Resultante desse serviço, temos o menor índi-

ce de inadimplência e o melhor índice de recupera-

ção de crédito do Brasil. Isso não era assim há quatro

anos, foi o nosso trabalho que tornou isso possível.

Os investimentos que o movimento lojista faz nos

serviços são muito fortes e a gente pretende também

trabalhar nisso. Estamos implementando, em média,

uma CDL a cada 30 dias. Isso demonstra o volume de

expansão da nossa base e o bom momento pelo qual

passamos. A expansão é uma das maiores tradições

de uma boa gestão. E, algo que é importante desta-

car, é que não é a confederação ou o presidente quem

as cria, são os empresários do município que se orga-

nizam e vêem na FCDL e na CDL um setor representa-

tivo da classe. Hoje, além da quantidade de empresas

afiliadas, nós temos a maior capilaridade de entida-

de empresarial dentro do Estado. Nenhuma outra en-

tidade está presente no volume de municípios que

estamos hoje.

RV - Como iniciou a sua trajetória nas entidades

representativas?

Pellizzaro Jr - Comecei como presidente da CDL de

Curitibanos, em 1989. Depois disso, ocupei alguns

cargos nas diretorias da Câmara e outros do movi-

mento lojista local e nacional. Fui por duas vezes

diretor da Confederação Nacional dos Dirigentes Lo-

jistas. Em 2003 assumi a v ice-presidência da

FCDL/SC e, como que percorrendo um caminho natu-

ral, hoje estou no início da minha segunda gestão

na presidência da entidade. Tanto em 2005 quanto

em 2007 minha candidatura para presidente da FCDL

foi única, não houve nenhuma dissidência pelo Es-

tado e fui, por aclamação, conduzido e depois

reconduzido para o cargo.

RV - E a sua relação com o varejo, quando começou?

Pellizzaro Jr - A minha família vem do varejo, é toda

envolvida com o comércio. A empresa do meu pai

tem mais de 60 anos. Eu costumo dizer que nasci

dentro de uma loja. Atualmente, trabalho com pa-

pelaria, revenda de informática, telefonia, móveis,

eletroeletrônicos e decoração.
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