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08 de novembro 2008

Temos a imensa honra de convidar você e toda sua família para o tradicional

New York Band Show
New York Band Show
Início às 22h30
Ingressos:
Associado terá direito a 02 (Dois) ingressos gratuitos
que poderão ser retirados na CDL até o dia 25/10.
Ingressos Avulsos: R$ 10,00
Mesas: R$ 40,00 (Mapa na CDL)



CDL

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

CDL EM AÇÃO
30/08
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02/09
03/09
03/09
03/09
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09/09
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17/09

19/09
22 e 23/09
22/09
25/9
27/09

Posse do Soroptimista Nacional :
Abertura da Semana da Pátria –Rio Negro
Posse Diretoria da ACIRN e FIEP
Reunião na Câmara Municipal de Mafra
Reunião com Ouvidoria Municipal de Mafra
Reunião OAB Rio Negro/Soroptimistas
II Rua da Cidadania
Reunião Prefeitura de Mafra
Reunião Diretoria
Comsea
Reunião Prefeitura de Rio Negro
Reunião Plenária
Reunião CDL-Sincomafra –Prefeitura de Mafra
Baile da Independência
Palestra Show em Vendas – Palestrante Renato Pereira –Rio
Negrinho
Reunião CDL e Sincomafra

Reunião dos Gestores em Florianópolis
Reunião Sincomafra

Concurso Miss Mafra 3ª Idade
Inauguração da Empresa Grupo Vilela –Laboratório Calbos em
Mafra

Com grande expectativa, mas com a certeza de
termos concluído mais uma fase frente às
atividades em nossa entidade, posso dizer que
me sinto orgulhosa por representar a classe
empresarial junto a CDL. Ao deparar com a casa
cheia, em nossa última reunião plenária, onde
recepcionávamos os candidatos a Prefeitos de
nossos municípios de Mafra e Rio Negro,
conferimos mais uma vez a força e
representatividade de nossa classe cedelista
perante a sociedade.

Nossos candidatos demonstraram de forma democrática a
participação em nosso evento, e nossos associados corresponderam.
Ouvimos, refletimos e por fim, avaliamos, agora é esperar e cobrar as
metas impostas aos futuros Prefeitos e Vereadores de nossas cidades.

Outrossim, comprovamos que nossos esforços se tornam ponto
fundamental de nossas atividades. Ao sentar com as lideranças de nossa
CNDL Sr.Roque Pellizaro Júnior e da FCDL-SC Sr.Sérgio Alexandre
Medeiros, constatamos que muito trabalho virá pela frente, onde com a
criação da Frente Parlamentar do Comércio, serão abordados assuntos
que muito tramitam em nossas rotinas empresariais, como exemplo a
necessidade da moralização do cheque e a equiparação dos cartões de
créditos. Assuntos estes que devem e estão sendo tratados pelas nossas
entidades e lideranças com a maior importância, precisamos de ações
que fortaleçam e nos dêem mais segurança em nossas relações
comerciais.

Também estamos nos aproximando das datas festivas de natal, e é
necessário começarmos os trabalhos de ornamentação, iluminação e
decoração, assim como definirmos o horário de natal. Temos que correr
contra o tempo, fazer com que tudo ocorra em tempo hábil e da melhor
maneira possível.

Esperamos contar com a participação assídua de nossos associados e
parceiros para que possamos cumprir nossas metas até o final deste ano.

Em tempo, convido a todos para o grande Baile do Comércio que
acontecerá dia 08 de novembro, na Sociedade Fuchs, um evento que em
sua quarta edição, já se consolida e registra presença no calendário de
festividades da entidade.

Por fim, quero estender neste mês e enfatizar o Dia da Criança, como
uma oportunidade de incrementar nossas vendas, e começarmos a nos
aquecer para o natal. Manifeste aos seus clientes a criança que existe
dentro de cada um de nós, transforme sua empresa em uma brincadeira
de ciranda de oportunidades para seus clientes.

“No fundo é uma eterna criança, quem com alegria souber viver!”

Encontro com Candidatos

Na ultima reunião Plenária do dia 10 de setembro, recepcionamos nossos
candidatos a Prefeito de Mafra e Rio Negro. Neste evento prestigiado pelos
nossos associados, convidados e imprensa local os candidatos tiveram a
oportunidade de expor seus planos de governo que delinearam os rumos de
Mafra e Rio Negro nestes 04 anos subseqüentes.

www.INTERCIDADES.com.br
Tudo o que você procura

Classificados Coluna Social Empregos Lista Telefônica Notícias Rádio Serviços e Lazer

NOVOS ASSOCIADOS

REUNIÕES

Reunião Plenária:
Dia:  14 de Outubro
Horário 19:30h
Local: Auditório anexo a CDL;

• Maria Salete de Oliveira –ME
• Emerson Ângelo Gugelmin
• Cor Base
• Fazendo Arte

DICA DE LIVROS E DVDS
CUIDE DO SEU VELHO CLIENTE (3016) - Luiz Marins

Argumento: Luiz Marins:
Se de um lado você conquista novos clientes, de outro pode estar

perdendo algo que não tem preço: os seus antigos clientes! Conquistar
um novo cliente custa cinco vezes mais do que manter um cliente atual. É
ele que já compra de você, é fiel à marca e merece um tratamento
especial. Novos clientes são muito importantes, mas atenção. Cuide do
seu velho cliente, pois ele já está trazendo lucro e sucesso.

Roteiro: Alberto Centurião
Preocupado em só prospectar novos clientes, o vendedor Humberto

perde uma antiga cliente ao desprezar os seus insistentes telefonemas solicitando uma visita
urgente. Enquanto isso fica indignado com o desleixo da assistência técnica do
microcomputador que acabou de adquirir..

Duração: 15 minutos
BÔNUS: 12 dicas para o seu sucesso em vendas.

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



DICA SPC
Qual a melhor forma de fazer cobrança?

R: Na cobrança de débitos o consumidor
inadimplente não será exposto ao ridículo, nem
s e r á s u b m e t i d o a q u a l q u e r t i p o d e
constrangimento ou ameaça. É importante lembrar
que o consumidor cobrado em quantia indevida
poderá ter direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese
de engano justificável. (Art. 42, do CDC)

A melhor forma de fazer cobrança é enviando
cartas, pois, desta forma o consumidor não poderá
alegar constrangimento. Além disso, incluir o
registro no banco de dados é uma eficiente
ferramenta para a recuperação do crédito.
(Fonte: Renic)
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DuvidasDuvidas
sobre o SPC

O registro a ser efetivado provenha de
consumidor que possua entre 16 e 18
anos de idade, o sistema do SPC Santa Catarina,
indicará acerca da capacidade civil deste, por
conseqüência o registro preferencialmente
ocorrerá quando tiver cessado os motivos que
caracterizam em tese a incapacidade, ou seja,
quando cumprida uma das condições conforme
incisos seguintes:
I . pela concessão dos pais, ou de um deles na
falta do outro, mediante instrumento
público, independentemente de homologação
judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor,
se o menor tiver dezesseis anos completos;
II . pelo casamento;
III . pelo exercício de emprego público efetivo;
IV . pela colação de grau em curso superior;
V . pelo estabelecimento civil ou comercial, ou
pela existência de relação de emprego, desde
que, em função deles, o menor com dezesseis
anos completos tenha economia própria.

De OLHO na notícia!
Mantenha especial atenção no momento de

abertura e fechamento das lojas.
* Em caso de pessoa suspeita nas proximidades,

procure evitar ficar exposto e comunique,
imediatamente, a Policia Militar através do telefone
n.190

* É necessário especial cuidado com a
contratação de vigilantes. Busque os serviços de
empresas idôneas e regulares.

* É importante orientar todos os funcionários
para que tenham atenção permanente aos clientes.

O furto, normalmente, é cometido quando o
agente percebe falha na vigilância.

* Em caso de ocorrer o crime, é necessário
manter a calma, focar detalhes do autor e
comunicar imediatamente a Policia Militar.

Estatísticas Set/2008

Resumo do Movimento Set/2008
Descrição Relação

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

Consultas :

Registros:

Cancelamentos:

Apresentaram um aumento na ordem de
5,63% em relação ao mês anterior e um aumento de
17,62% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Apresentaram um aumento de 4,16% em
relação ao mês anterior e um aumento de 12,01% em
relação ao mesmo período do ano anterior.

Apresentaram um aumento de
36,32% em relação ao mês anterior e um aumento de
63,67% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Análise:

Ago/08 - Set/08 Set/07 - Set/08

5,63 %

4,16 %

36,32 %

17,62 %
12,01 %
63,67 %

Serviços ao Associado
SPC Cheques

SPC Crédito/Cheques

SPC Pessoa Jurídica

Serviço destinado a empresas que negociam
apenas com cheques. Fornece informações
seguras e completas sobre restrições deste
documento em nível nacional. Facilitando a
análise no momento do recebimento de
cheques. Além de informar a quantidade e
valores de cheques pré-datados emitidos pelo
cliente.

A CDL de Mafra e Rio Negro oferece o maior
banco de dados de pessoa física, além de conter
informações completas sobre cheques,
facilitando assim a sua análise de crédito no
momento da venda. Trazendo segurança e
redução nos riscos de inadimplência

Serviço que disponibiliza a mais completa
informação cadastral e/ou restritiva do Brasil
sobre empresas, sócios e administradores. São
informações que permitem à você a segurança e
a condição necessária para fechar seus negócios.

Consultas
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Da CONSULTA
Conforme §2º do regulamento SPC/SC –Renic
expõe que:
Os associados deverão efetuar o cancelamento
das consultas anteriores cujas operações não
concretizaram.
Esta determinação deverá ocorrer da seguinte
maneira:
Encaminhe e-mail, fax ou ligue ao
departamento do SPC e informe o CPF e o Nome
para que assim, as atendentes possam efetuar o
cancelamento das consultas conforme expõe o
Regulamento.

A renegociação de divida é uma alternativa de
gerar e recuperar giro de caixa.

Neste contexto vale lembrar que o período a
partir de outubro é extremamente favorável para
se iniciar campanhas de renegociação com os
clientes inadimplentes, inclusive oferecendo
descontos, ou seja, nos meses que antecedem o
Natal, período de expectativas nas vendas do
varejo.

Uma alternativa é oferecer descontos nos
juros, ou até mesmo no valor principal da divida.

A renegoc iação tem suas razões ,
considerando tentar diminuir o prejuízo, que já é
um fato, e propiciar que essa pessoa, ao
regularizar sua situação, possa a voltar a
comprar.

Neste sentido, é interessante as empresas,
verificarem sua inadimplência neste período e
caso seja, viável ou necessário começar a fazer
um trabalho de campanha para o final de ano
junto aos clientes inadimplentes de sua empresa.

Lembre-se: Nem toda ameaça deixa de ser
uma oportunidade!

RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA

Não dá para deixar
de consultar SPC!!!

O SPC é sem dúvida o maior banco de
informações de crédito do país, integrado a
RENIC, o que permite ao usuário o acesso ao
mais moderno e eficiente serviço de
informações de crédito do país.

Vale lembrar que o SPC é que tem
informações de cheque lojista, que é o registro
de cheque que os lojistas associados nos
passam.

È através do SPC que você pode obter
informações sobre Alerta, uma informação que
traz em seu contexto dados sobre documentos
roubados, extraviados ou outro motivo, assim
como informação de comprometimento
financeiro de cheques pré-datados do seu
cliente caso haja.

Enfim, não dá para deixar de consultar o SPC,
quando se falar de venda a crédito....

Venda mais! Mais com segurança...
SPC a ferramenta certa para quem busca a

melhor informação.
SPC em Mafra e Rio Negro é na CDL de Mafra

e Rio Negro...Unidos Somos mais Forte!!!
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COMO PARTICIPAR DE FEIRAS E
CONGRESSOS DE SUA ENTIDADE (2ª Parte)

Haja da mesma forma, peça para seu colaborador ir a determinada
loja, sem orientação alguma e depois pergunte o que observou com
relação ao lay out, postura dos funcionários, atendimento, limpeza,
linha de produtos, uniforme, e o que os colaboradores desta loja
estão fazendo quando não tem movimento. Depois repita o
processo explicando detalhadamente o que você quer que ele veja
quando estiver visitando determinada loja, e avise que depois ele
deve passar essas informações para a equipe.

Esta é uma forma de fazer com que nossa equipe se desenvolva,
crie o hábito de observar o que acontece, se preocupando sempre
com os detalhes de sua loja e com o que está vendo junto aos
concorrentes e que poderá aplicar onde trabalha.

Não adianta o pessoal ficar simplesmente dentro da loja sem saber
o que está acontecendo à sua volta. Nós precisamos de vendedores e
colaboradores que não sejam “robôs”, mas sim profissionais que
possam contribuir para a melhoria de nossa loja e negocio. E eles só
vão conseguir qualquer coisa se conseguirem ver, enxergar o que os
outros não enxergam, e que possam aplicar em nossa loja essas
melhorias.

A grande maioria de nossos colaboradores não está acostumada a
pensar, apesar que tem muito chefe que acha que esses não
precisam pensar, e sim, somente executar o que é mandado fazer.

Nossa loja somente se desenvolverá se conseguirmos fazer a
equipe pensar, crescer e trabalhar em conjunto, mesmo com alguns
conflitos, pois qualquer conflito nos faz pensar e agir de forma
diferente posteriormente.

Sua equipe agirá de forma diferente se realmente conseguirmos
que eles cresçam.

“A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como
se comporta em momentos de conforto e convivência, mas em

como se mantém em tempos de controvérsia e desafio.”
Martin Luther King Jr.

Josemar Basso
É administrador de empresas, consultor e palestrante empresarial.

Revista: Dirigente Lojista julho/2008 pg. 64-66.

ESSE TAL DE CONCORRENTE...
Por Prof. Márcio B. Miranda

O que mais pode incomodar
nossos negócios do que o
concorrente?

O concorrente é o que mais nos
incomoda. Nosso concorrente é
aquele que nos faz acordar cedo e
dormir mais tarde. Ele nos força a
melhorar nosso padrão de
atendimento e, também, o
ambiente da empresa. Oferecer mais serviços, aumentar o mix de
produtos, menores preços, mais qualidade...

Concorrentes, argh!!! Surgem como moscas quando conseguimos
fazer algum sucesso. Tentam se estabelecer, abrem e fecham negócios,
fazem promoções impensadas. Bagunçam todo o mercado com
programas de fidelização de clientes, redes de lojas, campanhas
promocionais e de comunicação. Tornam o mercado dinâmico demais.
Alguns, cheios de pensamentos de sucesso, querem até fazer
parcerias... Que coisa, hein! Onde é que esse mundo vai parar!?

A resposta não é muito difícil de encontrar.
Olhe para o seu concorrente.
O que ele quer com sua empresa?
Quem é seu concorrente?
Nosso maior concorrente é aquela pessoa que encontramos todos os

dias, quando acordamos e nos olhamos no espelho. Sim, nosso maior
concorrente somos nós mesmos. Somos nós quando resistimos às
novas idéias e não nos aperfeiçoamos. Somos nós, quando permitimos
que nossa visão se cristalize, acreditando que as mesmas técnicas de
vendas usadas no passado sejam suficientes para manter nossas portas
abertas num mundo tão diferente. Que nossa forma de fazer negócios e
de relacionamento com o cliente (quando se tem uma) é perfeitamente
adequada, não carecendo de melhorias.

Então, pense:
- O que Você quer com sua empresa?
- E, o que Você está fazendo para melhorar e atingir seus objetivos?
Bom, tudo muda o tempo todo no mercado. A mudança deve ser não

apenas esperada, mas buscada como forma de permanência e
desenvolvimento.

- Tá certo, ta certo...
E o nosso concorrente, aquele da outra empresa, como é que fica?
- O que fazemos com ele?
- Ele baixa os preços pra concorrer, rouba nossos clientes...
Vamos considerá-lo como um parceiro de mercado. Nosso

concorrente é um indicador de mudanças. Nosso concorrente é um
indicador de bons caminhos a serem percorridos. Aprenda a estabelecer
parcerias com eles. Aprenda com seus erros e acertos. Aprenda com os
erros e acertos dos outros. As maiores empresas do mercado já fazem
isso.

Se existir um caminho das pedras no mercado, ele não está ligado aos
competidores, mas a parceiros de mercado competitivos. Existe muita
diferença entre competição e competitividade. Não precisamos brigar
por fatias de mercado, quando podemos construir o nosso próprio
mercado, através de nossos diferenciais. Neste caso, a união faz a força.
E, tenha uma certeza, o seu maior concorrente não está lá fora. Fique de
olho no seu “concorrente”!

No mercado, hoje, tudo é questão de visão. Para aquele que não tem
visão, o mercado se torna uma barreira insuperável. Para aquele que a
desenvolve, o mercado é um caminho cheio de oportunidades.

Este e outros assuntos serão discutidos no curso “Como Vender Mais
e Melhor” que acontecerá nos dias 15/16 e 17 de outubro na CDL de
Mafra e Rio Negro. Participe!

Prof. Márcio B. Miranda é escritor e palestrante da FCDL/SC
Conheça mais em www.profmarcio.com.br

15/16 e 17 de Outubro/2008
das 19:30 às 22:15 horas
Auditório CDL Mafra - Anexo CDL

15/16 e 17 de Outubro/2008
das 19:30 às 22:15 horas
Auditório CDL Mafra - Anexo CDL

Investimento para associado: R$ 60,00 (pode ser dividido em 2x no boleto)
Investimento para não associado: R$ 75,00

Obs: O participante terá todo material de apoio, apostila, caneta, certificado e coffe-break.

como vendercomo vender
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