
Informativo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro - Novembro 2008 - Ano VI  Nº 10

• 01 Moto 0km– Sorteio 14/02/2009 na CDL 01 Notebook – Sorteio 11/04/2009 na CDL
01 Notebook – Sorteio 09/05/2009 na CDL 01 Notebook – Sorteio 13/06/2009 na CDL

01 Notebook – Sorteio 08/08/2009 na CDL 01 Carro 0km – Sorteio 15/09/2009 na CDL

•
• •

• •

Com o objetivo de promover e
incentivar ainda mais as vendas de final
de ano e alavancar nosso comércio em
2009 no comércio de Mafra e Rio Negro,
em especial à você associado da CDL,
estamos lançando a Promoção “Cliente
Feliz” 2008/2009.

Esta promoção tem uma preocupação
com a geração de resultados para os
associados da CDL de Mafra e Rio Negro,
sendo um incremento e um diferencial
competitivo para o comércio e a
valorização aos nossos clientes que
compram em nosso comércio.

Preço do Kit:
• O kit contendo 2500 cupons +

Cartazes terá um investimento de R$
300,00 cada kit.

Condições de pagamento:
• O valor adquirido poderá ser pago

da seguinte maneira:
• 08 Parcelas.
É importante ressaltar que a CDL terá a

autorização da Caixa Econômica Federal
para realizar esta campanha.

Lojista, adquira seu kit!

Período da Promoção:
• De 15 de dezembro/2008 a 15 de
setembro/2009.

É só Usar, solicitar, preencher e Concorrer...
Conscientização e prêmios para os associados da CDL de Mafra e Rio Negro.

Aguardem, vem ai uma campanha que os associados da CDL vão ganhar...

e o meio ambiente agradecer!

De as mãos a essa campanha e vamos semear essa idéia.
Você vai contribuir para o florescimento de uma ótima causa.
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CDL EM AÇÃO
07/10
13/10
14/10
14/10
15/16/ e 17/10
17/10
20/10
21/10
24 e 25/10
27/10
27/10
27 e 28/10
28/10

Reunião Diretoria
Reunião sobre Saneamento Básico de Mafra
Reunião Plenária
Reunião Prefeitura Municipal de Mafra

Curso de Vendas
Reunião Sindicato dos Empregados do Comércio de Canoinhas
Reunião da Câmara de Vereadores de Mafra
Reunião Extraordinária da Diretoria

Encontro de Lideres em Gaspar
Conselho da Comunidade de Mafra
Reunião Câmara de Vereadores de Rio Negro

Reunião dos Gestores do SPC SC – Florianópolis
Reunião ACI Rio Negro

Estamos vivenciando uma crise financeira
mundial, é preciso muita atenção, talvez aqui o
reflexo torne-se muito pequeno para nossa
tranqüilidade.

Porém, salientamos que nessa hora é necessária
muita criatividade, para tanto convocamos todos os
nossos associados para que juntos façamos deste
natal “Uma receita de sucesso”, vamos ornamentar
nossas lojas, nos prepararmos da melhor maneira
possível juntamente com nossos colaboradores para
cativarmos nossos clientes e traze-los a visitação e
consequentemente às compras.

A CDL esta trabalhando juntamente com o poder público na
ornamentação das nossas cidades co-irmãs. Buscaremos contagiar nossas
cidades com luzes e eventos, assim encantar e trazer a magia do Natal para
nossos municípios.

Também, estamos trazendo aos nossos associados à oportunidade de
incrementar suas vendas através da promoção “Cliente Feliz” onde serão
sorteados 4 notebooks, uma moto e finalizando com o sorteio de um carro.
Uma ação que visa promover e fomentar as vendas não apenas para o final
deste ano, mas durante o ano de 2009 e assim, antecipadamente, queremos
agradecer a todos os associados de Mafra e Rio Negro que aderiram a esta
promoção, pois será mais um atrativo para nossos consumidores e com
certeza continuaremos seguindo nosso lema que “Unidos somos mais
fortes”.

Por fim, quero de antemão convida-los para celebrarmos mais um ano de
trabalho, companheirismo e de associativismo, em nosso evento festivo dia
07/12 na Sociedade Atlética Souza Cruz. Confira na secretaria a programação
do evento e como participar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MAFRA E RIO NEGRO convoca

todos os associados para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a
ser realizada no dia 12 de NOVEMBRO de 2008, às 19:30 horas, no Auditório
anexo ao Centro Empresarial – na sede da CDL de Mafra e Rio Negro, sito a
Rua Felipe Schmidt, 266 – Centro – Mafra - Santa Catarina , para se reunirem
e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Alteração do Estatuto Social;

Mafra, 25 de outubro de 2008.

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MAFRA E RIO NEGRO
FATIMA REGINA GRANEMANN

PRESIDENTE

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

Classificados Coluna Social Empregos Lista Telefônica Notícias Rádio Serviços e Lazer

NOVOS ASSOCIADOS

REUNIÕES
Reunião ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Dia 12 DE NOVEMBRO
Horário 19:30h
Local: Auditório anexo a CDL:
PAUTA: ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL
SEGURANÇA PUBLICA

• PARALELO EVENTOS
• GRAF EDIT RESTAURART
• MIG SUPERMERCADOS –AVENIDA
• CARLA PRESENTES
• MG GOIATA TRANSPORTES LTDA

CARTÕES DE CRÉDITO
Venda à vista ou não?

No cenário econômico em que atua o
comércio varejista atual, é notório o
elevado e crescente número de
consumidores, independente de classe
social, que utilizam o cartão de crédito
como forma de pagamento de suas
compras.

São diversos os fatores que estimulam o
crescimento do uso do cartão de crédito
pela população, dentre os quais podemos
citar a segurança, a praticidade, a ampla

divulgação da mídia e, talvez o mais importante, a facilidade de se conseguir
crédito no país atualmente.

Ocorre que essa facilidade de crédito aos consumidores, em que pese
incrementar a venda no comércio, muitas vezes, torna-a prejudicial, e em casos
extremos, uma venda sem qualquer lucro. Esse problema se deve pela
cobrança excessiva das taxas impostas pelas operadoras de cartão.

Como é de conhecimento de todos, estas operadoras cobram um valor
determinado sobre cada transação realizada pela máquina no estabelecimento
comercial. Eis a grande questão que perturba o empresário, pois o comerciante
oferece descontos, pratica diversas técnicas de vendas para atrair o cliente,
porém, ao realizar a venda através do cartão, além do tempo médio de 40 dias
para receber o valor da operadora de cartões, ainda sofre um desconto no valor
estabelecido, em favor da operadora.

Considerando que a venda à vista é aquela em que o empresário recebe no
ato da transação o valor acordado, geralmente, em dinheiro, não podemos
considerar a venda com cartão de crédito como forma de pagamento à vista, já
que o comerciante, somente receberá a quantia com desconto após 40 dias.

A questão é que empresário não pode cobrar um valor diferenciado dos
pagamentos feitos com cartão de crédito dos pagamentos realizados, à vista,
com dinheiro.

Atualmente existem duas propostas para a solução deste impasse no
comércio. A primeira solução é originária da CNDL – Confederação Nacional
dos Dirigentes Lojistas que pretende, através de um “Mandado de Segurança
Coletivo”, conquistar o direito ao comerciante de poder escolher, se pratica o
mesmo preço nas vendas efetivamente à vista, das vendas realizadas com
cartão de crédito, o que hoje é vedado.

A segunda alternativa está em trâmite no Senado Federal, precisamente na
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), analisando o projeto de lei PLS
680/07 que proíbe a cláusula de exclusividade entre as bandeiras de cartão de
crédito e débito. Assim a tendência é que aumente a concorrência no setor, o
que ocasionaria diminuição das taxas cobradas.

O importante é que o legislativo e as entidades de classe não estão parados
diante deste problema, e você empresário pode, também, dar sua
contribuição. Procure a CDL ou envie um e-mail com sua sugestão para
jurídico@cdljoinville.com.br e dê sua opinião sobre o assunto. Contamos com
sua manifestação.

Fonte: Jornal Empresário Lojista- CDL Joinville - ROSALBO FERREIRA JÚNIOR
e ÁLVARO CAUDURO DE OLIVEIRA
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sobre o SPC
Como atuar de forma a reduzir a
inadimplência?

Por que registrar no SPC?

Para registrar em SPC é obrigatória a
notificação ao consumidor?

O SPC representa uma ferramenta poderosa no
combate à inadimplência. Entretanto é
necessária uma integração entre associado e
SPC. O associado deve consultar no SPC todos os
clientes no momento da concessão do crédito e
registrar todos os inadimplentes com a maior
brevidade possível.

Para que o débito seja informado ao comércio e
também para que o consumidor conheça o local
do débito e priorize o pagamento para a
empresa que o registrou. O registro no nosso
banco de dados também aumenta o poder de
pressão do SPC para a liquidez da dívida junto à
empresa associada, já que os títulos são
registrados no maior banco de dados cadastrais
do país, ficando disponível para consulta em
todo território nacional, dificultando ainda mais
a concessão de crédito para o consumidor
inadimplente.

De acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, todo consumidor deverá ser
notificado quanto a sua inserção em cadastro
restritivo. Então, cabe salientar a importância do
cadastro do cliente completo e assinado pelo
cliente.

Estatísticas Out/2008

Resumo do Movimento Out/2008
Descrição Relação

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

As CONSULTAS

Os REGISTROS

Os CANCELAMENTOS

apresentaram um aumento na ordem
de 1,88 superior ao mesmo período do ano passado e uma
queda de -5,11% em relação ao período do ano anterior.

por sua vez apresentaram queda de -
13,6% em relação ao mesmo período do ano passado e -
22,3% em relação ao mesmo período do mês anterior.

tiveram um aumento de 19,77%
em relação ao mesmo período do ano passado e uma
queda de -26,13% em relação ao mesmo período do mês
anterior.

Análise:

Set/08 - Out/08 Out/07 - Out/08

-5,11 %

-22,30 %

-26,13 %

1,88 %
-13,60 %
19,77 %

Evite riscos com a
inadimplência

Para evitar riscos de inadimplência, o comércio
necessita de ferramentas que permitam uma
análise segura no momento de uma venda a
crédito ou com cheque.

O SPC é um banco de informações com
serviços e soluções para o mercado que tem
como objetivo principal o auxílio ao lojista na
tomada de decisão para a concessão de crédito e
a atuação na redução dos índices de
inadimplência do mercado, através das
informações prestadas às empresas filiadas em
todo o território nacional.

Benefícios
• Maior segurança (abrangência nacional da

informação)
• Maior poder de recuperação de crédito -

redução da inadimplência
• Acesso 24 horas/dia - 7 dias/semana
• G a m a d e p r o d u t o s v a r i a d o s -

disponibilizando várias opções de consulta
• Capilaridade em todo o território nacional

para captura e divulgação das informações aos
lojistas

• Credibilidade
Acesso
A CDL de Mafra e Rio Negro disponibiliza

consultas via Call Center ou internet, com a
finalidade de facilitar o acesso às informações.

ASSOCIADO
Participe da

Confraternização
de Fim de ano.
Dia 07 de dezembro (domingo) na Sede

Recreativa da Souza Cruz esta agendada a
confraternização de Final de ano dos associados
da CDL-Mafra e Rio Negro. O evento contara
com diversas atividades, jogos, brincadeiras,
brinquedos para as crianças e um delicioso
almoço. Os convites estarão disponíveis para os
associados apartir do dia 20 de novembro na
entidade.

Consultas
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A vitrina é um estímulo de marketing, um
meio de comunicação e um elo importante
entre a empresa, os produtos e o público-
alvo, pois é uma forma de critério de seleção
de produtos e marcas por parte do
consumidor. Aplicada diretamente no ponto-
de-venda, a vitrina tem um papel
fundamental na busca de resultados para os
negócios varejistas.

Mercadologicamente falando, dos seis
componentes do mix de marketing, ela trata
imediatamente de cinco – produto, preço,
ponto, apresentação e promoção, portanto,
83% das chances da venda de qualquer
produto. O Marketing proposto na
apresentação visual da vitrina e a forma
como é projetada devem alinhar o conceito
da loja. Já a forma de atuação e exposição
dos produtos, devem estar diretamente
ligadas ao perfil do seu público-alvo, sob
pena de confundir o consumidor se ele for
pressionado visualmente por muitas
mensagens. Se comparada a outras formas
de comunicação, a vitrina tem o melhor
custo/benefício, pois seu resultado é
imediato. Para desenvolver um bom projeto
de vitrinismo não é necessário um orçamento
muito pesado. Com a utilização correta de
técnicas, iluminação, uso adequado das
cores, um visual simples e, acima de tudo,
criatividade, é possível criar uma vitrina com
poucos recursos.

Possui três objetivos básicos: o de ser vista,
o de prometer algo e o de influenciar a
decisão de compra de um produto, podendo
representar a diferença entre uma boa e uma
má venda. A vitrina é um espaço onde são
criadas ilusões de desejos ou necessidades.
Por meio do olhar, o consumidor passa a
conhecer, a identificar-se com o produto
exposto e depois desejá-lo. A compra é um
processo emocional e o papel da vitrina é
seduzir o consumidor, trabalhando fatores
que influenciam a decisão, mostrando o que
deve ser sonhado e informando o que deve
ser consumido. O Natal está chegando e,
como é uma época de alegria e de festa, é a
oportunidade para estimular as vendas
lançando mão de idéias, materiais e símbolos
natalinos para encantar e seduzir o
consumidor através da vitrina.

Sissa Rossi-Consultora de Marketing de
Varejo

Vitrina: janela aberta
para as compras
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HORÁRIO NATALINODe OLHO na notícia!

A CDL de Mafra e Rio Negro, atraves da
FCDL-SC, em conformidade com a Norma
Interna número 047, informar aos associados
que:

Considerando a necess idade de
regulamentar o funcionamento do serviço de
atendimento do alerta sintetico atraves de
telefone gratuito (0800), está sendo
disponibilizado o número 0800 729 8888
que todo cidadão que venha necessitar de
incluir alerta em horário diferenciado ao
atendimento da CDL, poderá o fazer atraves
do 0800 729 8888 sob a modalidade de
discagem direta (DDG) que estará disponivel
24 horas ininterruptas, sete dias por semana.

Esta ferramenta é muito importante aos
associados que terão mais esta informação,
evitando prejuizos com uso de documentos
furtados, roubados ou extraviados por
pessoas de má fé.

Ao consumidor por sua vez maior
segurança, uma vez que esta ferramenta
possibilita evitar que alguem utilize seus
documentos para efetuar compras junto ao
comércio ou outro fim.

Nos próximos meses estará sendo lançada
uma campanha de divulgação deste serviço,
e esperamos contar com a eminete
participação de todos.

Este beneficio é para todos...vamos
divulgá-lo

ALERTA 0800.

Curso: Como vender mais e melhor

CONFIRA EM
ANEXO O ACORDO
NATALINO 2008

Foi mais do que se esperava e melhor do que se imaginava


