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Podemos definir a 40º Convenção do Comércio Varejista

realizada entre os dias 22 a 24 de maio em Joaçaba-SC como um

sucesso absoluto. Nossa entidade foi representada por

dezenove pessoas que tiveram a oportunidade de participar das

várias palestras com renomados palestrantes dentre eles: Olivier

Anquier “A boa cozinha e os resultados de uma empresa”, Gilclér

Regina “Motivação, gestão e vendas- construindo seu sucesso

profissional”, Sávio Normando “Seja um vencedor na vida e na

venda”, Renato Pereira “Vendendo e Cobrando com bom

humor” e Klever Kolberg “Rally Dakar, superando os desafios no

deserto e no mundo dos negócios”. Além das palestras a

convenção ofereceu oito workshops simultâneos com temas

relacionados ao varejo que poderiam ser apreciados pelos

convencionados.

40º Convenção do
Comércio Varejista



CDL

REUNIÕES
Reunião Diretoria
Junho
Reunião Plenária

– Dia 10 (terça-feira) – 19:30 hrs

Devido a reformas em nosso auditório,
neste mês de junho não estaremos realizando nossa
reunião plenária.

DICA DE LIVROS E DVDS

O SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS
Eduardo Botelho

Argumento: Eduardo Botelho
Enquanto o vendedor está voltado somente para si

mesmo e para sua empresa, o solucionador está
inteiramente envolvido com seu cliente. Se
continuarmos entendendo que a nossa função é
apenas vender, não conseguiremos resultado algum.
Portanto, ou vamos aos clientes para resolver suas
necessidades e problemas ou não haverá técnica capaz
de obter sucesso.

Roteiro: Alberto Centurião
Enquanto a vendedora Anita está preocupada em

resolver os problemas de seus clientes, Armindo só
quer saber de entuchar os clientes com os novos pacotes de sistemas de
computador. Ao acompanhar Anita em uma visita a um cliente, Armindo vê, na
prática, as vantagens de ser um solucionador de problemas.

BÔNUS: 12 dicas para o seu sucesso em vendas
Duração: 16 minutos
INDICADO: Colaboradores, média e alta gerência

Este e muitos outros títulos estão disponíveis gratuitamente
ao associado em nossa biblioteca videoteca.

CDL EM AÇÃO
06/05 Reunião da Diretoria
06/05 Reunião do Conselho Trabalho e Emprego
06/05 Reunião do Conselho da Comunidade
10/05 Evento 5º RCC
13/05 Reunião Sincomafra
13/05 Reunião Plenária
15/05 Evento do HSVP
22 a 25/05 Convenção Estadual do Comércio Lojista de SC
26/05 Reunião do Conselho do Executivos
27/05 25° Aniversário de implantação Polícia Militar Mafra

30/05 Inauguração da Empresa CEFEQ Ferramenta

–Sr. Ivan Machado
–Sr. Ivan Machado

– Corrida da Cavalaria

– Dirmave – Sra. Fátima Regina Granemann

–Florianópolis.
- Sra.

Fátima Regina Granemann
s – Sra. Fátima

Regina Granemann

Os comerciantes precisam tomar muito cuidado ao
receberem pagamentos atrasados de clientes
incluídos no SPC em virtude da dívida que está sendo
quitada. Imediatamente, devem dar baixa na
inclusão, pois caso contrário poderão sofrer ações
indenizatórias por dano moral. Perder dinheiro por
omissão é uma prática nada recomendável,
especialmente para empresários que vivem
trabalhando duro para manter suas empresas.

Baixa SPC

08 de novembro 2008
New York Banda Show

NOVOS ASSOCIADOS
•Idsul
•Passo da Moda
•Arlete dos Santos –Hotelaria

•Carla Levandoski
•Antonio César Nassif

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Assuntos da Pauta:

• Exposição sobre o Projeto Turismo na Comunidade, por Olívia Giumelli da

ABBTUR Associação do Brasileira do Bacharéis em Turismo.

• Representantes do Correio Regional de SC e PR, expondo sobre a entrega de

comunicação em nossos municípios.

• Sincomafra – com a presença de representantes da Fecomércio de SC.

Neste mês participamos da 40º Convenção
Estadual do Comércio Varejista na cidade de Joaçaba,
onde nos reunimos com várias lideranças empresariais
e pudemos conferir e participar de todos os
momentos marcantes desta convenção. Nossa CDL
esteve presente com 19 participantes, o que nos
orgulha e nos fortalece perante o movimento lojista,
meu enorme agradecimento aos participantes, e
desde já conto com uma maciça participação na 41º
Convenção Estadual que acontecerá ano que vem na
cidade de Joinville.

Outro assunto embora desagradável, mais que temos que encarar com certa
firmeza são as feiras itinerantes que neste período voltaram a se instalar em
nossas cidades. Não somos contra o livre mercado, mas sim contra a
concorrência desleal das feiras, que acabam prejudicando o comércio local,
sem contribuir para a geração de empregos, investimentos e aplicação de lucro
na construção e no desenvolvimento de Mafra e Rio Negro.

No dia 21 recebemos a confirmação da instalação da feira no London Clube
em Mafra, numa ação imediata buscamos junto com a diretoria da CDL,
associados, Sincomafra e nosso jurídico uma reunião junto a Prefeitura
Municipal de Mafra, pleiteando nosso direito de resguardar nosso comércio e
nosso consumidor. Nesta reunião que contou com o apoio de todo nosso
empresariado foram verificados todos os requisitos que hoje permitem o
funcionamento das feiras em nosso município.

Nossa próxima ofensiva será a aprovação de uma lei municipal que
regulamente as feiras itinerantes em nossos municípios, esta lei que estamos
encaminhando é uma medida saneadora, que promete eliminar a concorrência
desleal no comércio de Mafra e Rio Negro, a partir das exigências criadas para
liberação do alvará e licença de localização e funcionamento. Com isso,
buscamos proteger também o consumidor, que muitas vezes adquire
mercadoria com defeito ou falsificada e não tem a quem reclamar. A
arrecadação de impostos fica garantida contra fraudes e outros prejuízos.

Não é possível impedir, mas podemos através desta lei, dificultar a vinda de
eventos nocivos à economia de Mafra e Rio Negro, defendendo assim nossos
consumidores e os comerciantes aqui estabelecidos, pois o comércio
representa um dos melhores segmentos de atividade do município.

Enfim, esta é a missão de nossa entidade, esta é a função do cooperativismo
e associativismo, buscarmos o bem comum de todos. Estamos trabalhando
arduamente para todas as necessidades que se apresentam, mas é muito
importante contar com vosso apoio, vossa participação.

Desejo á todos um mês de altas temperaturas nas vendas e que o frio se
manifeste para apimentar as vendas!!!

Reunião Plenária dia 13/05

"Muitas das coisas mais importantes do mundo foram conseguidas por pessoas que
continuaram tentando quando parecia não haver mais nenhuma esperança de sucesso."

Dale Carnegie

4º Baile do
Comércio
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Automação comercial com lacres

e inicialização de ECF DARUMA

Aprenda a conferir se você recebeu
um cheque clonado.

Observe se os dados do Banco,
endereço estão em conformidade.

Verifique o nome, documento e solicite
os documentos originais para conferir.

Cheque clonado 1:

Cheque clonado 2:

Cheque clonado 3:

Cheque clonado 4:

Uma folha de cheque
verdadeira tem o nome e os números do RG e CPF
originais apagados e substituídos por outras
informações. Na prática, isso significa que uma
pessoa com nome “sujo” pode utilizar o nome de
outra (sem registro de débitos) em um cheque
clonado para conseguir fazer suas compras.
Assim, quando o comerciante informa o número
do cheque, em consulta ao SPC, o sistema pode
não apontar problemas.

A imagem de uma folha de
cheque é extraída e utilizada em impressoras de
boa qualidade para imprimir folhas de cheque em
nome de usuários verdadeiros ou não.

Alguns números de série
do cheque são raspados e são aplicados outros
números com adesivos.

Os números de série de
cheques que foram extraviados ou roubados são
retirados com bisturi. Depois, outra folha do
mesmo banco é colada, modificando-se os

Verifique se não há rasuras na numeração do cheque e da conta bancária (a tonalidade da tinta
deverá ser sempre a mesma). Compare se os dados impressos em código de barras localizados no
rodapé de cada cheque conferem com os dados impressos na 1.ª linha na parte superior do cheque.
(Conforme figura abaixo)

números de série. Com a numeração trocada, uma
folha de cheque que não estará bloqueada é
criada.

Uma caneta cuja tinta
pode ser apagada tão facilmente quanto um lápis
é oferecida para o preenchimento do cheque.
Depois, os criminosos só têm de apagar com uma
borracha e alterar o valor.

Com um cotonete e um
pouco de cândida (água sanitária), “lavam-se” os
valores dos cheques. Depois é só escrever o novo
valor por cima.

Aproveitam-se espaços em
branco para adulterar o cheque. Oitenta reais
pode, com a ajuda do número 1 na frente, virar R$
180,00.A folha de cheque é cortada e a parte
inferior (onde há assinatura) é aproveitada.
Depois, é feita uma montagem colando-se a parte
que falta de outro cheque.

(Fonte: http://www.chequeclonado.com.br/)

Cheque clonado 5:

Cheque clonado 6:

Cheque clonado 7:

ANÁLISE DE CRÉDITO  ( 1ª Parte)
Conceito de Análise de Crédito

A análise de crédito consiste em atribuir valores à um
conjunto de fatores que permitam a emissão de um
parecer sobre determinada operação de crédito.

Para cada fator individual emitimos um valor
subjetivo (positivo ou negativo) para este. Se o
conjunto de fatores apresentar valores positivos em
maior número que os negativos, a tendência é que o
parecer seja favorável a concessão do crédito.

O processo de concessão de crédito para pessoas
físicas ou jurídicas é muito parecido, todos tem um
fluxo bem semelhante. A pessoa física tem sua fonte de
renda e suas despesas que podem ser de curto ou longo
prazo. Ela tem que tentar fazer com que sua receita seja
suficiente para honrar suas despesas. Muitas vezes a
falta de controle, o surgimento de despesas imprevistas
ou outros fatores, fazem com que exista a necessidade
se buscar um suprimento de dinheiro extra para
preencher esta lacuna aberta em seu orçamento. Nesta
situação é que surge o profissional de crédito com a
missão de analisar se este proponente merece que a
empresa/instituição conceda à ele os recursos que
necessita.

Existe também a situação que o proponente está
procurando recursos para investimento. A análise é

feita de maneira um pouco diferente, mas os
princípios são os mesmos.

São diversos os fatores, iremos falar neste portal
de todos eles. Temos os fatores caráter e capacidade.
Analisando estes fatores é possível emitir um parecer.
Os fatores nos possibilitam ter uma idéia do provável
comportamento do cliente. Estaremos analisando o
seu passado e tenta remos preve r seu
comportamento futuro. Tentando assim só conceder
crédito aos que demonstrem maiores e melhores
chances de honrar seus compromissos.

Outro fator de vital importância são as garantias.
Apesar de não devermos realizar qualquer operação
de crédito baseada somente nas garantias, estas são
um fator fundamental na análise do crédito, pois elas
podem nos dar a certeza de no caso de um sinistro,
nosso capital investido terá um retorno mais rápido.

A análise de crédito conta com a informática
como instrumento de precioso auxílio. É possível,
com uma grande base de dados estatísticos, saber o
perfil de um provável bom pagador.

Não podemos esquecer da informações que são
obtidas pela checagem e pela análise dos
documentos apresentados pelo tomador que deseja
realizar uma operação de crédito.

Quais os

métodos

utilizados na

clonagem

de cheques?

Visite nossa loja:

Rua Barão do Rio Branco, 50

(47) 3645 1607

www.stalltech.com.br

Estatísticas 05/08

Resumo do Movimento 05/2008
Descrição Relação

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

ABR/08 - MAI/08 MAI/07 - MAI/08

5.81 %

-27.55 %

-13.55 %

-0.19%
-14.60%
15.75%

Consultas:

Registros:

Cancelamentos:

Apresentaram no mês de maio um
aumento de 5,81% em relação ao mês anterior, e
uma pequena queda de -0,19% em relação ao
mesmo período do ano anterior.

Apresentaram uma queda de -27,55%
em relação ao mês anterior e uma queda de -
14,60% em relação ao mesmo período do ano
anterior.

Apresentaram uma queda de -
13,55% em relação ao mês anterior e um aumento
de 15,75% em relação ao mesmo período do ano
anterior.

Análise:

Dia das Mães
Considerando o mês de maio uma data forte para

o comércio, realizamos uma apuração dos dados e
constatou-se que neste ano houve do período de 01
de maio ao dia 15 de maio um aumento de 7,22%
nas consultas em relação ao mesmo período do ano
anterior.

Neste aspecto podemos observar que houve a
realização do que a mídia vinha divulgando em
termos de vendas para este período.
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48 milhões de cédulas falsas
circulam no comercio brasileiro

Cerca de 48 milhões de cédulas falsas circulam pelo comércio brasileiro e as
falsificações estão cada vez mais perfeitas, ficando muito difícil a
diferenciação de uma nota verdadeira de outra falsa. Hoje conhecer novos
critérios para a identificação de notas falsas e a facilidade com que se faz as
falsificações de documentos e principalmente de cheques é sem duvida uma
ferramenta a mais para ficarmos atentos e não amargarmos prejuízos as
nossas empresas.

Conf i ra todo o programa do curso no s i te da CDL:
www.cdlmafrarionegro.com.br

Objetivando capacitar profissionais de diversas áreas com

informações necessárias para uma correta e segura identificação de

ações de estelionatários, tais como, fraudes, roubos, extorsões e

falsificações a CDL realiza nos dias 28 e 29 de julho o Curso “Prevenção a

Fraudes” com o perito e instrutor Sr. Hildelbrando Magno Rebello Filho.

Inscrições limitadas. Entre em contato com a CDL- 3642-0722 e reserve a

sua.

Para atingir metas malucas

*Caso você aplique uma meta maluca todos os meses e sua equipe de vendas
freqüentemente a atinja, então não se trata de uma meta maluca, mas de um
erro no cálculo do objetivo normal. Saiba exatamente o que você tem nas mãos,
o potencial e o histórico da sua equipe e determine metas com base nisso.

*Uma meta maluca deve ter um objetivo claro, não pode ser um número
colocado à toa, só para ver se a equipe alcança. Por qual critério ela foi definida?
Mudança de estação, diminuição de estoque, para bloquear o avanço de um
concorrente, etc.? Comunique ao seu pessoal o porquê da meta.

*Uma meta maluca não nunca deve prejudicar o cliente. Forçar o vendedor a
“empurrar” uma mercadoria encalhada, por exemplo, pode dificultar as vendas
dos próximos meses.

*Se você dá uma meta que exija muito de sua equipe, permita que eles parem
de fazer algo durante aquele mês. Alguns tipos de relatório, reuniões não
essenciais, etc. Como diz o guru Jim Collins, se você tem uma lista de coisas a
fazer, você também deve ter uma lista de coisas para parar de fazer.

*Acalme-se, caso sinta que não conseguirá atingir aquela meta. Concentre-
se em fazer vendas de qualidade, em desenvolver relacionamentos para que,
depois de alguns meses, essa carteira recheada de clientes permita que você
atinja grandes metas.

*Uma meta maluca significa um nível mais alto de confiança, de
comprometimento e de cumplicidade entre a equipe de vendas e seu gerente.
Esteja sempre pronto para eles.

*Evite criticar vendedores que não conseguem atingir uma meta maluca. A
idéia é motivá-los, mostrar como eles conseguiram vender mais do que nos
outros meses. (Revista Venda Mais – Set/2007)

4º Baile do Comércio
Confirmado para o dia 08 de novembro o 4º Baile do Comércio realizado

pela CDL Mafra e Rio Negro. O evento vai se realizar no London Club e será
animado pela New York Banda Show. Agende-se e prepare-se para este
imperdível evento.

Ações falam mais alto do que palavras, e um sorriso diz: "Eu gosto de
você! Você me faz feliz! Estou feliz de te ver! Estou feliz por estar aqui!"

É por isso que as pessoas gostam tanto de cachorros. Eles ficam tão
felizes de nos ver que praticamente pulam em cima de nós! Então é
natural que fiquemos felizes de vê-los. O sorriso de um bebê tem ainda
maior efeito.

O gerente de pessoal de uma grande loja de departamentos em Nova
Iorque disse que preferia dar emprego a um vendedor com o segundo
grau incompleto se este tivesse um sorriso simpático, do que a alguém
com um Ph.D ou doutorado em administração de empresas mas com
uma "cara feia".

O sorriso tem um impacto surpreendente - mesmo quando não dá
para vê-lo. As companhias telefônica sugerem que você sorria quando
fala ao telefone. O seu sorriso transparece na sua voz.

O presidente de uma das maiores companhias de borracha do
mundo disse que, pelo que tem observado, as pessoas raramente são
bem sucedidas em algo a menos que desfrutem fazê-lo. Esse industrial,
líder no seu campo, não coloca muita fé na velha crença de que só
trabalho duro é a chave que abre a porta para concretização dos nossos
sonhos.

Ele disse: "Conheço pessoas que tiveram êxito porque se divertiam
pra valer cuidando dos seus negócios. Tempos depois vi essas mesmas
pessoas mudarem, quando a diversão se tornou trabalho. O negócio
perdeu a graça. Elas perderam a alegria de fazer esse trabalho e
fracassaram!"

Você tem que sentir prazer em conhecer pessoas, se quer que elas
sintam prazer em conhecer você. Sorria! A pessoa que mais precisa de
um sorriso é a que não tem um para dar.

O Poder de um

sorriso

Novidade!
Já está no ar o novo site da CDL Mafra e

Rio Negro, remodelado e mais ágil, o

novo site consiste de uma serie de seções

com informações e conteúdo

especialmente selecionados para o

comercio e prestação de serviços.

Não deixe de conferir.

www.cdlmafrarionegro.com.brwww.cdlmafrarionegro.com.br

Curso de
Prevenção de

Fraudes


