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Parabéns!

Agora você faz parte de um time vencedor! Mais que um grupo, o CDL 
Jovem é a reunião de jovens empresários preocupados com seu 
desenvolvimento empresarial e pessoal.

Aqui, encontramos muito mais que uma entidade de classe, sem fins 
lucrativos, que trabalha em prol do desenvolvimento do comércio e 
serviços de Belo Horizonte. Neste grupo, nos qualificamos através do 
compartilhamento de ideias e experiências, vivenciadas no dia-a-dia. São 
oportunidades que não encontramos em workshops, tampouco em uma 
sala de aula.

Aprendemos e seguimos os VALORES do grupo, visando sempre o bem 
comum e o progresso de todos.
 

Entendemos que é preciso ter paixão e saber se relacionar para alcançar a realização de algo maior, almejando 
sempre mais! Essa é nossa principal virtude, ensinar uns aos outros a riqueza de se fazer parte de um grupo.

Baseado em nossos valores, convido você a refletir sobre o CDL Jovem:

Paixão – É servir com amor, prazer, alegria e satisfação. É não medir esforços, acreditando que é possível, é 
envolver-se plenamente em uma atividade, até esquecer de todo o resto.

Relacionamento – Aqui, acreditamos na reunião de pessoas em prol de um bem comum, apostamos nas 
experiências de cada um e acreditamos que é na diversidade que encontramos o equilíbrio. Entendemos que 
o todo é sempre maior que um só e que quando acreditamos na união e na parceria, os resultados são 
alcançados.

Realização – Não temos medo de errar, recomeçar, mas sempre acreditando que a cada degrau, um ficou para 
trás, passo a passo, mas firme no nosso propósito. 

Tudo isso é apenas uma pequena amostra do que fazemos por aqui. Juntos, formamos uma grande família, 
fazemos amigos que levamos para toda vida, colegas e contatos que serão importantes em um possível 
negócio no futuro, aprendizado, parceria, amizade e solidariedade.

O que transforma essas palavras em um legado rico em experiências é a sua decisão de realmente integrar-se 
e dedicar-se ao grupo..

Fico feliz com sua escolha, sinta-se parte da família CDL.

Conte conosco, pois desde já, contamos com você.

Um abraço,
Lucas Pitta
Presidente

Carta do 
Presidente

Lucas Pitta 
Presidente



O Centro de Desenvolvimento Lojista Jovem, CDL Jovem, é um órgão complementar da CDL/BH que tem como 
objetivo desenvolver jovens lideranças, por meio da troca de experiências e contato com o mercado 
empresarial, de forma inovadora e mobilizadora.

Fundado em 27 de setembro de 1988, o CDL Jovem vem contribuindo com suas ideias, sugestões, discutindo 
as questões conjunturais, aprimorando seus conhecimentos mercadológicos e direcionando-os para as 
atividades e projetos da CDL/BH.

O CDL Jovem transmite o espírito de associativismo, que motiva a integração e participação de seus membros 
nas ações realizadas pela entidade. Entre elas constantemente o grupo:

- participa de reuniões de interesse comum, resultando em uma rica troca de experiências;

- realiza cursos, palestras e seminários como forma de aprendizagem e atualização sobre as tendências 
relacionadas ao mundo dos negócios;

- realiza inúmeros projetos nas áreas social, tributária e ambiental.

Tudo isto, aliado ao relacionamento e networking com outros jovens empresários, faz do CDL Jovem o 
ambiente ideal para a formação de um grupo forte e unido em prol da criação de empresas perenes com 
grande potencial de retorno para a sociedade.

O que é
CDL Jovem



Nossos
Valores

Missão
Formar jovens líderes, por meio da troca de experiências, de forma 
inovadora e mobilizadora, para que tenham uma atuação empreendedora 
e de destaque na CDL/BH, nos negócios e na sociedade.

Visão
Até 2015, seremos referência nacional de formação, 
mobilização e união de jovens lideranças.

Valores
Paixão, relacionamento e realização.



Assim como em uma empresa, o CDL Jovem é organizado segundo atribuições de cada participante. 
Convidamos você para conhecer nossa estrutura:

Convidado: Poderá participar de 2 (duas) reuniões plenárias a fim de conhecer um pouco do grupo. Ao final 
deste período, caso deseje se tornar um membro do CDL Jovem, deverá ser filiado à CDL/BH e preencher a 
documentação necessária do CDL Jovem.

Proposto: Neste momento o empresário ou sucessor está se candidatando a diretor do CDL Jovem. Já é 
associado do CDL/BH e os documentos necessários já foram entregues juntamente com a ficha PROPOSTA 
PARA CARGO DE DIRETOR DO CDL JOVEM. O proposto pode e deve participar de todas as reuniões e ações do CDL 
Jovem e para se tornar um Diretor e deverá cumprir os seguintes requisitos:

- Seguir as normas do regimento interno;
- Estar proposto por no mínimo 4 meses;
- Ter no mínimo 75% de participação nas plenárias;
- Ter no mínimo 50% de participação nos demais eventos do CDL 
Jovem;
- Ser votado pelos diretores do CDL Jovem em plenária 
convocada pelo presidente.

A votação e posse para diretoria ocorrerá 3 vezes ao ano, sendo: 
março, junho e outubro.

Votação 

CDL Jovem

Faça parte do
CDL Jovem



Proposto: É um candidato ao cargo de diretor, um jovem empresário que manifesta sua vontade de fazer parte 
do grupo.

Diretor: Forma o Conselho Consultivo do CDL Jovem e participa dos projetos, eventos e reuniões plenárias.

Vice-presidentes: Indicados pelo presidente do CDL Jovem, sendo cada vice-presidente  responsável por uma 
pasta que determina sua atuação e responsabilidades. Seu mandato tem duração de 1 (um) ano podendo ser 
renovado por mais 1 (um) ano, automaticamente, caso possa se dedicar à tarefa delegada.

1º Vice Presidente: Sua principal atribuição é auxiliar o presidente em suas obrigações e substituí-lo sempre 
que necessário

Presidente: Representante máximo do CDL Jovem. 

Funções
CDL Jovem



A partir de agora você faz parte do nosso grupo, pode e deve participar das diferentes ações e reuniões do CDL 
Jovem. 

Abaixo breve descrição de cada uma delas:

Plenárias: Encontros quinzenais nos quais recebemos personalidades de renome nacional, representantes de 
entidades, associações, instituições e fundações. Um importante espaço é aberto para que todos os 
participantes possam expor dúvidas, comentários e levantar temas que envolvam seu negócio. A reunião é 
aberta para todos os diretores e o debate conta com a participação de profissionais da CDL/BH, como 
advogados especialistas em várias áreas do direito, economistas, jornalistas, entre outros, para auxiliarem 
nas discussões e dúvidas.

Executivas: Encontros semanais dos vice-presidentes, abertos à participação dos diretores (mediante regras 
estabelecidas nesta cartilha) onde são organizadas as plenárias e diretrizes do CDL Jovem. 

Cursos, Palestras, Seminários e Workshops: Como forma de aprendizagem e atualização sobre as tendências 
relacionadas ao mundo dos negócios, o CDL Jovem promove inúmeros eventos para seus diretores.

Ações realizadas pela CDL/BH: Câmaras Setoriais, projetos de melhorias para Belo Horizonte e reuniões 
estratégicas são algumas das ações em que a CDL/BH abre à participação do CDL Jovem.

Projetos nas áreas social, tributária e ambiental: O papel do CDL Jovem vai além do compromisso com seu 
negócio. Entendemos que nosso dever como empresários e seres humanos é o de cuidar da sociedade em que 
vivemos. Fazemos isso por meio de projetos sociais ou em momentos estratégicos, reivindicando por 
melhorias, dando voz à vontade de uma maioria. 

Você faz parte
deste time



Para o bom andamento das atividades do CDL Jovem, os diretores devem observar algumas normas 
de conduta:

- Apresentação de Convidados: A apresentação de convidados em plenárias devem ser marcadas e 
confirmadas com pelo menos 1 (um) dia de antecedência, devendo enviar  nome e contato do 
respectivo  convidados para o  e-mail da secretária do CDL Jovem. Assim evitamos 
constrangimentos em função da limitação de lugares à mesa durante as plenárias, preparando 
material a ser entregue aos convidados.

- Participação nas Reuniões Executivas: As reuniões executivas são abertas à participação de todos 
os diretores e propostos. Contudo existe a limitação de espaço físico para a realização das 
mesmas. A fim de evitarmos constrangimentos, diretores e propostos, interessados em participar 
das mesmas, devem confirmar sua presença com o mínimo de 1 (um)  dia de antecedência 
juntamente com a secretária do CDL Jovem.

Atenção



Empresa: Aluguel de veículos  
Rede Brasil veículos
Segmento: Locação de veículos
E-mail: lucaspitta@rbrbhz.com.br
Tel.: 3241-1700 ou 9307-1013

Lucas Pitta 
Presidente

Empresa: Design de Ambientes 
Sensi Design
Segmento: Design de ambientes
E-mail: 
Tel.: 3032-1249 ou 9942-6153

emelygaspar@gmail.com

Emely Gaspar 
1ª Vice-presidente 

Conheça os membros 
da Executiva 
Gestão 2013 



Empresa: Clínica Sensus 
Odontologia e Bem Estar
Segmento: Clínica odontológica
E-mail: laila.barros@gmail.com
Tel.: 3201-0639 ou 9206-7089

Laila Campolina
Vice-presidente de 

Relações Sociais

Empresa: Strategía Comunicação 
e Marketing
Segmento: Comunicação
E-mail: 

Tel.: 3567-5286 ou 8270-3800
mariana@strategiaagencia.com.br

Mariana Couto
Vice-presidente 
de Comunicação

Empresa: Aliar Sistemas
Segmento: Softwares 
E-mail: 
antonio.chaves@aliarsistemas.com.br
Tel.: 3878-0500 ou 8476-5154

Antônio Chaves  
Vice presidente de Relações 

Publicas e Expansão 

Empresa: Clube do Churrasqueiro 
e Sensus Odontologia e Bem Estar
Segmento: Alimentação e Odontologia

E-mail: 
danielfassuncao@gmail.com
Tel.: 3201-5244 ou ou 9293-2121

Daniel Froes Assunção
Vice-presidente 
de Mobilização



Empresa: Empório da Fábrica
Segmento: Tecidos
E-mail: 
rafael.guimaraes@emporiodafabrica.com
Tel.: 3442-9060 ou 9192-2224

Rafael Guimarães 
Vice-presidente 

de Planejamento

Empresa: Total Calçados
Segmento: Calçados
E-mail: 
rafael@totalcalcados.com.br
Tel.: 3271-1025 ou 8623-3738

Rafael Rocha
Vice-presidente Financeiro

Empresa: Prime e Açaí.com 
Belvedere
Segmento: Finanças e Alimentação
E-mail: renato@primefinanseg.com.br
Tel.: 3273-7744 ou 9607-3019

Renato Augusto Caetano
Vice-presidente Jurídico

Empresas: Fios Petrópolis e 
Fios União
Segmento: Armarinho
E-mail: felipe@fiosuniao.com.br
Tel.: 3224-3834 ou 9277-0658

Felipe Guimarães
Vice-presidente de Eventos

Empresa: VPR Imóveis
Segmento: Imobiliária
E-mail: 
frederico@vprimoveis.com.br
Tel.: 3379-8000 ou 8726-1512

Frederico Papatella Padovani 
Vice-presidente 
de Capacitação



Conheça os
nosso projetos



Agora você já conhece o CDL Jovem, 
participe, vivencie e colha os frutos 

de fazer parte deste grupo!

RELACIONAMENTO

UNIÃO

REALIZAÇÃO

OPORTUNIDADE CAPACITAÇÃO





Av. João Pinheiro, nº 495 - Funcionários

Belo Horizonte - MG - 31.3249-1636 

www.cdljovem.com.br

cdljovem@cdljovem.com.br

www.facebook.com/cdljovembh


