
COMPROMISSO 
COM O EMPRESÁRIO

A CDL/BH É UMA ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS 
ECONÔMICOS, FILIAÇÃO POLÍTICA, PARTIDÁRIA OU 
RELIGIOSA QUE, HÁ MAIS DE 60 ANOS, PROMOVE 
SOLUÇÕES PARA O COMÉRCIO VAREJISTA.
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Especialmente em 2020, a CDL/BH foi ainda 
mais presente na vida dos nossos associados. E 
não poderia ser diferente. Como maior entidade 
representante do setor varejista, realizamos diversas 
ações junto aos poderes Federal, Estadual e 
Municipal para ajudar as empresas a manterem o 
seu funcionamento.

Nossos associados receberam também orientações 
jurídicas e tributárias, palestras e treinamentos 
online para que se qualificassem ainda mais para 
enfrentar o novo cenário do comércio.

Dizem que nos momentos mais difíceis é 
que podemos confirmar aqueles que estão, 
verdadeiramente, ao nosso lado. A CDL/BH se 
mostrou ser essa parceira que, mesmo nas maiores 
turbulências, nunca vai deixar de te representar.

Associado CDL/BH: conte conosco sempre!

2020: 
UM ANO ATÍPICO.

https://www.cdlbh.com.br/
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A CDL/BH é uma entidade de classe que há mais de 
60 anos promove soluções para o comércio varejista 
e os setores de serviços de Belo Horizonte, e também 
contribui para o desenvolvimento social e econômico 
de nossa comunidade.

Atualmente, a Entidade é a porta-voz de mais de 13 
mil associados, distribuídos em diversos segmentos.

COMPROMISSO COM VOCÊ
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Participamos ativamente do desenvolvimento da 
nossa cidade, debatendo e buscando soluções para 
diversas questões relevantes da sociedade e que 
afetam o comércio.

Lutamos pela redução da carga tributária, aumento 
da segurança, inovação, desenvolvimento econômico, 
melhorias na mobilidade urbana, desenvolvimento 
do turismo, mais crédito, capacitação para o setor, 
atendimento à geração prateada e muito mais.

Apoiamos, representamos e defendemos os interesses 
dos nossos associados por meio da interlocução 
junto ao poder público e outras entidades de classe, 
incluindo demandas individuais destas empresas, por 
meio do Serviço de Apoio Institucional.

NÓS ACREDITAMOS NA FORÇA DA UNIÃO
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A CDL/BH é uma das fundadoras do SPC Brasil, o 
maior banco de dados de crédito da América Latina. 
O SPC propicia uma análise de crédito eficaz, além de 
reduzir a inadimplência.

216 MILHÕES de Pessoas Físicas

67 MILHÕES de Pessoas Jurídicas

Consultas por mês
+ DE 50 MILHÕES

Você pode ter à sua disposição um banco de dados 
atualizado diariamente, com acesso a dois bureaux de 
crédito: SPC Brasil e Serasa.

SPC É COM A CDL/BH
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PRINCIPAIS EVENTOS PROMOVIDOS 
PELA ENTIDADE: 

Dia do 
Comerciante

Dia Livre de 
Impostos

Varejo 
Inteligente 

Conecta

Congresso 
Infovarejo

Prêmio 
CDL/BH de 
Jornalismo

Summit 
Experience 
Comércio e 

Serviços
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UNIDADES DE NEGÓCIOS DA CDL/BH:
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A CDL/BH sabe das dificuldades enfrentadas pelos 
empresários e está aqui para te ajudar a dar a 
volta por cima. Por isso, disponibilizamos diversos 
benefícios para todos os associados diminuírem 
custos e aumentarem a sua rentabilidade.

TUDO O QUE SUA 
EMPRESA PRECISA 

PARA CRESCER, VOCÊ 
ENCONTRA AQUI

ENCONTRE SOLUÇÕES FEITAS SOB 
MEDIDA PARA A SUA EMPRESA!
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• Assessoria Jurídica
Apoio constante nas áreas trabalhista, tributária e 
direito do consumidor.

• Encontros Empresariais
Participação em reuniões com temas de relevância 
para seus negócios.

• Serviço de Apoio Institucional
Apoio, interlocução e resolução de problemas e 
dúvidas junto a órgãos públicos.

• Pesquisas e Informações
Relatórios mensais sobre indicadores econômicos e 
de vendas.

• Conselhos Regionais e Câmaras Setoriais 
Participação para discussão e atendimento das 
demandas comuns dos associados.

SOLUÇÕES 
INSTITUCIONAIS 
GRATUITAS PARA
 OS ASSOCIADOS 

DA CDL/BH
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CLUBE DE VANTAGENS

SOLUÇÕES PARA VENDER MAIS

É uma plataforma online para divulgação das empresas 
associadas que buscam aumentar a visibilidade de sua 
marca em um ambiente digital e, assim, conquistar mais 
clientes para seus produtos e serviços, além de ter acesso a 
benefícios e descontos exclusivos.
Como funciona:
O associado CDL/BH tem acesso a uma vitrine online para 
vender seus produtos, serviços e aumentar o faturamento. 
Também pode usar a plataforma para fazer compras com 
descontos especiais. Ganha quem anuncia e ganha quem 
compra!

Vantagens e benefícios:
•  Ofertas: economia nas compras do dia a dia de sua família 
e de sua empresa;
•  Cashback: recebimento de uma porcentagem do que 
gastou;
•  Cineclube: até 70% de desconto nos melhores cinemas, em 
qualquer dia da semana;
•  Descontos e vantagens em passagens aéreas, hotéis e 
serviços para suas viagens e férias;
•  Farmaclube: até 90% de desconto em mais de 29.000 
farmácias espalhadas pelo país.

Baixe o APP Clube de Vantagens CDL disponível na Play 
Store (Android) e Apple Store (IOS).

clubedevantagens.cdlbh.com.br

http://clubedevantagens.cdlbh.com.br
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CDL MESSAGE

SOLUÇÕES PARA VENDER MAIS

É uma plataforma de envio de SMS criada para aproximar 
o associado CDL/BH do seu cliente de forma ágil e segura, 
melhorando o relacionamento com ele. O CDL Message 
tem baixo custo e maior efetividade para divulgar produtos, 
eventos, informativos, cobranças e diversos outros temas. 
O associado também pode enviar conteúdos com código de 
barras, direcionar clientes para sites ou Facebook e realizar 
pesquisas via SMS.

Como funciona:
O associado CDL/BH define a mensagem e dispara 
simultaneamente para os destinatários.

Vantagens e benefícios:
•  Aumenta a eficácia da comunicação com o cliente;
•  Aumenta o índice de entregabilidade das comunicações; 
•  Divulga promoções e campanhas;
•  Aumenta a eficácia da recuperação de dívidas.
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CARTA CAMPANHA

SOLUÇÕES PARA VENDER MAIS

É a carta em que o associado da CDL/BH pode divulgar aos 
seus clientes os mais diversos tipos de campanhas, como por 
exemplo: descontos, promoções, lançamento de produtos e 
serviços, campanhas de renegociação de dívidas, etc. Todos 
os campos da Carta Campanha são editáveis, entretanto, 
não é possível incluir valores de dívidas por cliente, ou seja, 
o texto criado pelo associado será o mesmo para todos os 
destinatários da carta.

Como funciona:
A CDL/BH envia um modelo de carta para que o associado 
preencha os campos com seu próprio texto, o SPC Brasil 
confecciona o modelo e aprova com o associado. 

Vantagens e benefícios:
•  Aumenta a eficácia da comunicação com o cliente;
•  Aumenta o índice de entregabilidade das comunicações;
•  Divulga promoções e campanhas;
•  Aumenta a eficácia da recuperação de dívidas.
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ENRIQUECIMENTO DE DADOS

SOLUÇÕES PARA VENDER MAIS

É a solução que agrega informações específicas e 
consistentes à sua base de clientes PJ, possibilitando à 
empresa segmentar e aprofundar o conhecimento sobre seu 
próprio público-alvo.

Como funciona:
O associado encaminha um arquivo com os documentos PJ. 
Em seguida, acrescentamos informações como razão social 
da empresa, data da fundação, endereço, telefone, entre 
outras.

Vantagens e benefícios:
•  Disponibiliza informações consistentes para captação de 
novos clientes PJ;
•  Fornece informações para realizar ações de relacionamento 
com seus clientes;
•  Possibilita o aumento do faturamento por meio da 
realização de campanhas de mala direta, telemarketing e 
SMS.
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MAILING LIST

SOLUÇÕES PARA VENDER MAIS

É uma solução que gera listas de contatos personalizadas 
e segmentadas que auxiliam na localização de pessoas 
jurídicas com potencial para consumirem os seus produtos 
ou serviços e alavancar as oportunidades de negócios.

Como funciona:
O associado CDL/BH informa os filtros para identificar o seu 
público-alvo e recebe as informações por e-mail, de acordo 
com a sua solicitação e necessidade.

Vantagens e benefícios:
•  Possibilita a segmentação de dados de acordo com o perfil 
desejado;
•  Fornece informações detalhadas de pessoas jurídicas para 
direcionamento estratégico da sua empresa no mercado.
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CDL SAÚDE
SOLUÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS

São planos de saúde e odontológicos oferecidos pela CDL/BH 
aos seus associados, familiares e colaboradores, com preços 
e condições especiais, além de benefícios diferenciados de 
acordo com o perfil de cada empresa.

Como funciona:
O associado CDL/BH, ao adquirir as opções dos produtos CDL 
Saúde, reduz os custos, repassando aos funcionários o preço 
total ou parcial do plano e permite que eles adquiram um 
plano com preços e condições diferenciadas do mercado, de 
forma a proporcionar mais segurança e saúde para todos!

Vantagens e benefícios:
•  Humanização do relacionamento com seus funcionários, 
impactando positivamente o clima organizacional e a 
produtividade;
•  Retenção dos seus melhores profissionais e maior 
atratividade dos talentos do mercado; 
•  Redução ou isenção de carências;
•  Pagamento através de faturamento único com a CDL/BH;
•  Gestão e relacionamento da CDL/BH diretamente com as 
operadoras;
•  Vantagens nas negociações de reajuste, devido à 
sinistralidade ser diluída em toda a nossa carteira;
•  Planos com coberturas e valores exclusivos, isenção da taxa 
de internação e isenção de doenças e lesões preexistentes.
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CDL MÓVEL

SOLUÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS

É um facilitador na gestão da telefonia móvel dos associados 
CDL/BH.
Como funciona:
Conectamos os associados às principais operadoras do país, 
com maior facilidade, comodidade e condições comerciais 
exclusivas em telefonia móvel.
Vantagens e benefícios:
•  Atendimento personalizado: você não precisa falar com a 
operadora! Tenha um canal de relacionamento exclusivo com 
a CDL/BH!
•  Planos especiais: com benefícios exclusivos e sem surpresas 
de reajustes indevidos;
•  Ferramentas de gestão inteligentes: Telegestor Mobile e 
web-controle de gastos e de utilização, atendimento rápido e 
solicitações de serviços em poucos cliques;
•  Conciliação de operadoras: você pode ter várias operadoras 
em um mesmo contrato;
•  Auditoria: elimine cobranças indevidas em sua conta de 
telefonia móvel;
•  Condições comerciais exclusivas: reduza até 35% dos 
custos com telefonia móvel;
•  Vantagens na portabilidade do seu número.



18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

SOLUÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS

É uma identidade digital da Pessoa Física (e-CPF) ou da 
Pessoa Jurídica (e-CNPJ) na internet.

Como funciona:
O Certificado Digital funciona como uma assinatura 
eletrônica para quem precisa utilizar serviços online, realizar 
transações e negócios via internet, com segurança e validade 
jurídica. Pode ser instalado no próprio computador, em 
mídias móveis (smart card ou token) ou utilizado em nuvem. 
O usuário desfrutará da conectividade ágil e segura.

Vantagens e benefícios:
•  Economize tempo: assine documentos, contratos, acesse 
serviços públicos a distância;
•  Economize dinheiro: reduza custos com cartórios, 
instalações para arquivar papéis assinados manualmente, 
serviços de motoboy para trânsito de contratos, impressões 
de documentos;
•  Ganhe em produtividade: cumpra as obrigações legais 
junto ao Governo e órgãos públicos em tempo hábil e fique 
livre de multas;
•  Ganhe em segurança: as transações eletrônicas realizadas 
com certificação digital são as mais seguras;
•  Ganhe em mobilidade: de qualquer lugar você assina 
documentos com validade jurídica;
 A parceira Maxi Certificação Digital oferece descontos 
exclusivos e condições especiais para associados CDL/BH, 
aproveite!

Clique e saiba mais sobre a MAXI

https://conteudo.cdlbh.com.br/certificado-digital-gratis-associado
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CDL PARCERIAS

SOLUÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS

É um ambiente digital onde são disponibilizados, aos 
associados, parcerias estratégicas com benefícios e 
condições exclusivas para seus negócios, reduzindo custos e 
aumentando sua rentabilidade.

Como funciona:
O associado CDL/BH solicita as informações de acordo com 
o seu interesse. Em seguida, será encaminhado um e-mail 
ao parceiro responsável pelo produto ofertado e o mesmo 
entrará em contato com o associado interessado para 
negociação e fechamento da proposta.

Vantagens e benefícios:
•  Aumento da competitividade;
•  Soma de competências;
•  Redução da burocracia;
•  Otimização de processos internos;
•  Maior foco na atuação estratégica;
•  Maximização dos negócios.
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CEMIG SIM 

SOLUÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS

A CDL/BH, em parceria com a Cemig Sim, disponibiliza para 
seus associados até 22% de desconto na tarifa de energia 
elétrica. É a solução de uma energia mais barata e eficiente, 
sem investimentos e obras.

Como funciona:
Associado CDL/BH faz a solicitação do desconto por meio 
do portal da Cemig Sim, onde solicita a proposta e preenche 
os dados solicitados e, logo em seguida, digita o código de 
desconto fornecido pela CDL/BH.

Vantagens e benefícios:
•  Zero investimento;
•  Não exige obras nem instalação de equipamentos;
•  Basta assinar o contrato online e começar a ter o benefício;
•  Energia limpa e renovável;
•  Atendimento diferenciado;
•  Associado CDL/BH terá até 22% de desconto!
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BIN

SOLUÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS

A CDL/BH, em parceria com a BIN, oferece a você, associado, 
condições especiais em meios de pagamentos! A Bin 
descomplica pagamentos eletrônicos e torna tudo mais 
simples e confiável. A empresa conta com uma equipe 
engajada que vai ajudar você a compreender ideias e a 
transformá-las em oportunidades de negócio.

Como funciona:
Associado CDL/BH tem acesso a taxas e condições especiais, 
principalmente para micro e pequenas empresas. Entre para 
o mundo das menores taxas!

Vantagens e benefícios:
•  Aceitam as principais bandeiras e vouchers, pagamento via 
QR Code e por aproximação (NFC);
•  Gestão digital do seu negócio pelo Portal do Cliente e 
aplicativo Bin Gestão. Antecipe suas vendas e equilibre seu 
fluxo de caixa;
•  As soluções digitais da Bin garantem segurança, agilidade 
e permitem vendas online, sem precisar ter um e-commerce, 
seja por meio de Link de Pagamentos ou Venda Digitada;
•  Infraestrutura com alta disponibilidade e capacidade de 
escalonamento para o seu negócio crescer com tranquilidade 
e segurança. Plataforma certificada e aderente ao PCI DSS;
•  Integração via API direta ou via parceiros com processo de 
credenciamento simplificado e rápido;
•  Permite pré-autorização, com total controle do pedido, 
captura em até seis dias corridos da aprovação da venda, Soft 
Descriptor e cancelamento online;
•  Guarda segura dos dados do cartão com ambiente 100% 
PCI compliance, compra com 1 click, retentativa e recorrência.
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 SPC CONSULTAS

SOLUÇÕES PARA REDUZIR INADIMPLÊNCIA

É o fornecimento de informações cadastrais, 
comportamentais e restritivas sobre pessoas físicas e 
jurídicas para viabilizar operações financeiras com maior 
segurança e a concessão de crédito de forma ágil e assertiva, 
tudo isso com informações de abrangência nacional.
Como funciona:
O associado CDL/BH terá acesso ao sistema SPC Brasil, que 
retorna as informações em até 03 segundos.

Vantagens e benefícios:
•  Acesso ao maior banco de dados da América Latina, com a 
qualidade da marca SPC Brasil;
•  Acesso a informações de pessoas físicas e jurídicas para 
vender com mais segurança;
•  Evita fraudes através da confirmação dos dados de PF e PJ;
•  Reduz o risco de inadimplência;
•  Otimiza os esforços de cobrança.
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SPC REGISTRO

SOLUÇÕES PARA REDUZIR INADIMPLÊNCIA

É o registro do cliente inadimplente no banco de dados 
do SPC Brasil e o envio da carta de notificação para que o 
mesmo regularize sua pendência junto à empresa credora. 
O registro fica disponível para consulta dos estabelecimentos.

Os principais tipos de notificação são:

• Aviso de Notificação Simples – Inclusão dos dados do 
inadimplente na lista de devedores do SPC. O consumidor, 
por sua vez, recebe uma carta com informações sobre a 
dívida e como deve quitá-la;
• Aviso de Notificação com Boleto – Além da notificação, 
já tem o boleto com todas as informações para que o 
consumidor quite seus débitos. 

Como funciona:
O associado CDL/BH terá acesso direto ao sistema SPC Brasil, 
onde fará os registros de inadimplência.

Vantagens e benefícios:
•  Reduz a inadimplência;
•  Recupera dívidas com maior agilidade;
•  Aumenta a probabilidade de recebimento das dívidas;
•  Possibilita uma recuperação de crédito de 54%, em até 30 
dias, e de 75%, em até 180 dias;
•  Força da marca SPC Brasil para aumentar a eficiência da 
cobrança.
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SCORE DE RECUPERAÇÃO

SOLUÇÕES PARA REDUZIR INADIMPLÊNCIA

Por meio de modelos estatísticos, com dados cadastrais 
de consumidores inadimplentes, o Score de Recuperação 
analisa e gera notas de 1 a 1.000 com a probabilidade de 
pagamento de dívidas. Com base nessas notas, o associado 
CDL/BH poderá promover ações diferenciadas de cobrança.

Como funciona:
O associado da CDL/BH encaminha a base com os 
documentos PF e/ou PJ e devolvemos enriquecida com as 
notas.

Vantagens e benefícios:
•  Identifica clientes com maior probabilidade de quitar os 
débitos;
•  Aumenta a efetividade no recebimento das dívidas;
•  Reduz custo de cobrança e permite estratégias 
diferenciadas na recuperação do crédito.



25

GARANTIA DE CHEQUES

SOLUÇÕES PARA REDUZIR INADIMPLÊNCIA

É uma eficiente ferramenta na gestão da carteira de clientes 
que, considerando dados estatísticos e de comportamento 
dos consumidores, analisa o risco e concede crédito com 
maior assertividade nas vendas com cheques, reduzindo 
a inadimplência e garantindo o equilíbrio financeiro da 
empresa associada à CDL/BH.

Como funciona:
O associado CDL/BH terá acesso online ao sistema do 
SPC Brasil para realizar a consulta no momento da venda, 
obtendo uma autorização para garantia do cheque. Celebra-
se um contrato específico, detalhando obrigações e 
direitos das partes, bem como as variáveis de risco e rateio 
adequados. 

Vantagens e benefícios:
•  O associado CDL/BH terá segurança no recebimento do 
cheque, pois, além da análise dos dados do cliente, ainda que 
o cheque seja devolvido pelo banco, a CDL/BH reembolsará o 
valor e cobrará o cheque do devedor;
•  Amplia as formas de recebimento da empresa e permite 
parcelamento com cheques de forma mais segura;
•  A terceirização do processo reduz o custo do empresário 
com equipe operacional e de cobrança, e sinaliza possíveis 
problemas no processo de recebimento de cheques, 
reduzindo o risco e a inadimplência.
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CDL COBRANÇA

SOLUÇÕES PARA REDUZIR INADIMPLÊNCIA

O CDL Cobrança é especializado na recuperação de crédito 
de qualquer documento legal em atraso, como cheques, 
duplicatas, notas promissórias e contratos de pessoas 
físicas e jurídicas.  A atuação é voltada para uma cobrança 
extrajudicial, ou seja, de forma amigável.

Como funciona:
Um representante legal da CDL/BH entra em contato com o 
consumidor ou empresa inadimplente para negociar a dívida 
em atraso de forma amigável.  A cobrança reabilita clientes 
para as empresas e, consequentemente, para o mercado.

Vantagens e benefícios:
•  Recuperação de crédito;
•  Cobrança em nível nacional e personalizada;
•  Preços diferenciados do mercado;
•  Redução de custos com estrutura própria;
•  Evita desgaste e atrito com o cliente final;
•  Exclusão automática dos registros no SPC após o 
pagamento da dívida;
•  Reabilitação dos clientes para as empresas e para o 
mercado.
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SPC CONCILIADOR

SOLUÇÕES PARA GERENCIAR SUA EMPRESA

É um sistema destinado aos associados CDL/BH que faz 
auditoria e conciliação automática de pagamentos e vendas 
com cartões de crédito, débito e benefícios de diversas 
operadoras simultaneamente.
Como funciona:
O associado CDL/BH terá acesso a um sistema que realiza 
uma varredura automática nas transações de crédito, débito 
e benefícios, comparando as informações com seu sistema 
de gestão do caixa. Os resultados também poderão ser 
acessados pelo aplicativo ou pelo site.

Vantagens e benefícios:
•  Evita débitos duplicados, cobranças de taxas não acordadas 
e até pagamentos devidos, porém não realizados;      
•  Automatiza as tarefas, evita erros e reduz os custos no 
processo de contabilização de valores;
•  Permite visibilidade dos recebimentos futuros e adequação 
das necessidades pontuais de caixa com adiantamentos;                                                                                                                                   
•  Detecta fraudes, falhas das operadoras, troca do número 
lógico de máquinas, débitos por cancelamentos ou uso 
indevido de cartões.
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CDL CONSULTORIAS

SOLUÇÕES PARA GERENCIAR SUA EMPRESA

É um serviço que oferece informações estratégicas, 
ferramentas e soluções relacionadas à capacitação e gestão 
de negócios, permitindo o crescimento e prosperidade da 
sua empresa.
Como funciona:
O associado CDL/BH, por meio da avaliação feita pelo 
diagnóstico empresarial de um consultor, recebe uma 
assessoria presencial/online focada nas melhorias em 
várias áreas da sua empresa, tais como: Administração/
Planejamento, Recursos Humanos, Financeiro/Custos, 
Marketing e Comercial/Vendas.

Vantagens e benefícios:
•  Melhora os resultados da empresa;
•  Promove o crescimento dos negócios;
•  Reduz custos e despesas.
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 SPC AVISA

SOLUÇÕES PARA GERENCIAR SUA EMPRESA

É o monitoramento de qualquer inclusão ou exclusão 
de informações negativas no seu CPF ou CNPJ, além de 
informar alterações e consultas realizadas por empresas. 
Assim, quem é empresário tem a segurança que precisa nos 
negócios, evitando fraudes e problemas com fornecedores, 
clientes e parceiros.
Como funciona:
O associado da CDL/BH recebe um alerta sempre que seu 
documento for incluído, excluído, consultado ou alterado em 
nosso banco de dados. Você ainda decide se quer receber os 
avisos por e-mail e/ou SMS.

Vantagens e benefícios:
•  Informações atualizadas em tempo real; 
•  Monitoramento 24 horas por dia;
•  Prevenção e alerta sobre indícios de fraude, trazendo 
segurança e tranquilidade;
•  Agilidade e praticidade: o SPC Brasil detecta e notifica 
qualquer alteração em seu documento.
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ESPAÇO VAREJO INTELIGENTE

SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E CULTURA

Acesse ambientes inovadores e estabeleça conexões com 
quem pode auxiliar nos desafios do seu negócio.  Primeiro 
espaço focado em inovação para o varejo de pequeno e 
médio empresário.
Como funciona:
Muito mais do que um local de trabalho, o Espaço Varejo 
Inteligente conta com capacitações, workshops e meetups 
para empresários e empreendedores, fortalecendo a troca de 
conhecimentos com oportunidades de conexões.
Mais que um coworking, um espaço que inspira pessoas a 
inovar, transformando o mercado através de um ambiente de 
colaboração, compartilhamento e conexão!

Vantagens e benefícios:
•  Salas de reuniões de vários tamanhos;
•  Internet com alta velocidade;
•  Acesso ao Ponto Cultural CDL;
•  Café & Lanchonete;
•  Eventos e Workshops;
•  Espaço ao ar livre;
•  Acessibilidade;
•  Cozinha equipada.
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PLANOS E BENEFÍCIOS

Todas as nossas modalidades de planos 
oferecem ao nosso associado o direito a 
benefícios institucionais e podem contar com a 
representatividade da CDL/BH.

ESCOLHA O PLANO IDEAL 
PARA O SEU NEGÓCIO



32

   REDUÇÃO DE ATÉ 22% NA CONTA DE ENERGIA
Parceria com a Cemig SIM
 
   ACESSO FACILITADO A LINHAS DE CRÉDITO
Condições especiais para associados
 
   PLANOS DE SAÚDE EMPRESARIAIS
Condições exclusivas nas melhores operadoras de saúde e 
odonto do mercado, incluindo Unimed
 
   EXAMES DE COVID-19 COM ATÉ 24% DE DESCONTO
Parceria com o Laboratório Hermes Pardini
 
   ECONOMIA DE ATÉ 35% COM TELEFONIA MÓVEL
Conheça o CDL Móvel
 
   TAXAS DIFERENCIADAS NA MAQUININHA DE CARTÃO
Condições exclusivas no recebimento de cartões (débito e 
crédito) com a BIN
 
   ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA
Nas áreas trabalhista, tributária e direito do consumidor
 
   SERVIÇO DE APOIO INSTITUCIONAL
Intermediação permanente junto a órgãos públicos para 
apoio e resolução de problemas
 
   SPC AVISA
Monitore seu CNPJ e previna fraudes. Degustação de 30 dias.
 
   SPC CONCILIADOR
Automatize e audite suas transações em cartão de crédito, 
débito e benefícios. Isenção da 1ª mensalidade.
 
   CLUBE DE VANTAGENS CDL/BH
Exponha sua marca e produtos para vender muito mais. 
Degustação de 30 dias

   BÔNUS: CERTIFICADO DIGITAL GRATUITO
Certificado Digital A1 e-CPF ou A1 e-CNPJ com validade
 de 1 ano

R$ 59,90/mês

QUERO ESSE PLANO

PLANO ESSENCIAL

https://www.cdlbh.com.br/planos-e-servicos/essencial/
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    TODAS AS SOLUÇÕES DO PLANO ESSENCIAL 
   
   
E MAIS:
   

    CDL MESSAGE
30 envios gratuitos de SMS (degustação)
 
    SOLUÇÕES SPC
Franquia no valor de R$42,90 para realizar consultas e 
negativações junto ao SPC
 

    TODAS AS SOLUÇÕES DO PLANO ESSENCIAL 
   
   
E MAIS:
   

    CDL MESSAGE
100 envios gratuitos de SMS (degustação)
 
    SOLUÇÕES SPC
Franquia no valor de R$85,90 para realizar consultas e 
negativações junto ao SPC
 

PLANO PRATA

PLANO OURO

R$ 85,90/mês

QUERO ESSE PLANO

R$ 115,90/mês

QUERO ESSE PLANO

https://www.cdlbh.com.br/planos-e-servicos/prata/
https://www.cdlbh.com.br/planos-e-servicos/ouro/
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·  Assistência técnica e terceirização de serviços de TI 
com a Tecnosys;

·  Crédito facilitado, sem burocracia e com excelentes 
carências com o Sicoob Divicred, BDMG e GYRA+;

·  Entrega de encomendas para todo o Brasil com 
segurança e agilidade com a Jadlog;

·  Auxílio no processo de implementação e aumento 
da produtividade dos colaboradores com a Saúde 
Ocupacional;

·  Seguros de vida, carro, empresa e familiar com a 
seguradora Kraft;

·  Sistema de gerenciamento empresarial com a ATS 
Informática.

E TEM MAIS: 

FILIE-SE AGORA E GANHE 01 CERTIFICADO DIGITAL 
A1 E-CPF OU A1 E-CNPJ.

DE GRAÇA!
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POR QUE SER ASSOCIADO?

Ao se associar, você protege seus negócios contra 
a inadimplência e ainda tem descontos exclusivos 
em diversos outros produtos como planos de saúde, 
consultorias, cursos, certificado digital, espaço 
para eventos, e muito mais. Também tem, à sua 
disposição, várias soluções gratuitas que te ajudarão a 
impulsionar a sua empresa.

NÃO PERCA MAIS TEMPO E 
TORNE-SE UM ASSOCIADO 

CDL/BH AGORA MESMO



Face: CDLBH

Insta: @cdlbh

Twitter: @CDLBH

Linkedin: cdlbh

youtube: cdlbh

cdlbh.com.br 

SIGA A CDL NAS REDES SOCIAIS

SE A CIDADE VAI BEM, O COMÉRCIO VAI BEM!

https://www.instagram.com/cdlbh/
https://www.facebook.com/CDLBH
https://twitter.com/cdlbh
https://www.linkedin.com/company/cdlbh/
https://www.youtube.com/user/cdlbh
https://cdlbh.com.br/

