
Informativo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro - Maio 2009 - Ano VII Nº 04

Empresário! Adquira o Kit da Promoção
e Participe desta grande Campanha.

Ganhador da Moto - Ari de Andrade
Ganhadora do Notebook - Isolde Ritzamann Kubiak



EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Durante as nossas reuniões, encontros e eventos
sejam municipais ou estaduais, tenho observado o
quanto somos considerados fortes e atuantes. Sendo o
reflexo do trabalho que todos juntos realizamos
diariamente. É por este motivo que hoje aumenta
nossa responsabilidade frente à CDL, buscando sempre
a cooperação de órgãos, entidades e associados que
venham a somar conosco neste trabalho. Fortalecendo
e complementando nosso compromisso de sermos
sempre uma referência, propiciando benefícios aos
nossos comerciantes e comerciários.

Em nossa última reunião plenária, contamos
com a presença do Sr.Bruno Breithaupt, empresário e

presidente da Fecomércio de SC, entidade que congrega o sistema SESC e SENAC,
dos quais podemos angariar benefícios a família comerciária, em ações voltadas
ao lazer, saúde e educação. A visita do Sr. Bruno resultou num fator muito positivo,
que acompanhado de seus Diretores comprometeram-se com nossos pedidos e
aproximou-os de nossas ações. Pleiteamos nessa ocasião um Centro de Educação
Infantil, voltada aos comerciários que dependem de deixarem seus filhos para
trabalhar, assim como expandir ainda mais as atividades do SESC, como já vem
ocorrendo com o OdontoSESC, Unidade de Atendimento Odontológico que há 4
anos já esta disponível em Mafra.

Nosso compromisso com a segurança, também é algo prioritário em
nossas atividades, manifestando nossa preocupação com a situação que se
encontra Rio Negro na questão de segurança, solicitamos ao Prefeito Municipal,
Sr.Alceu Ricardo Swaroski, um trabalho em conjunto com a CDL para buscarmos
soluções. Iniciando este trabalho o mesmo já entregou um oficio com
reivindicações de nossa entidade ao Secretario de Segurança Pública do Estado do
Paraná, Sr. Luiz Fernando Delazarri.

Por fim, agradeço a todos que estiveram prestigiando e aproveitando a
oportunidade para aprimorar seus conhecimentos na palestra proferida pelo
professor Adroaldo Lamaison, no último dia 14 de abril. A palestra foi um show
de ALEGRIA, contagiando o público presente.

“Na vida não existem prêmios nem castigos, mas sim conseqüências”
(Robert Green Ingersoll)

REUNIÃO PLENÁRIA
A reunião mensal da

( C D L ) t e v e a g r a t a
satisfação de receber o Sr.
B r u n o B r e i t h a u p t ,
empresário e Presidente da
F e c o m é r c i o d e S C ,
a c o m p a n h a d o d o s
Senhores Diretor Executivo
Marcos Arzua, Diretor
R e g i o n a l d o S E N A C
Rudney Raulino e Diretor
Regional do SESC-SC

Roberto A. Martins. Na oportunidade tivemos a satisfação de
receber o Presidente do Sincomafra Sr. Antonio Nahum Zaine,
Presidente do Sincovac Moacyr F. de P. e Silva, e diretores e do
Presidente da CDL de Canoinhas Ismael. A visita do presidente da
Fecomércio Sc teve o propósito de propiciar uma visita de
relacionamento, mas também teve o objetivo de nossa entidade
manifestar um solicitação de implantação de uma Unidade de
Educação Infantil, voltada aos comerciários que dependem de
deixar seus filhos para trabalhar. O êxito da solicitação estará sendo
avaliada pela diretoria da Fecomércio, que se comprometeu com o
assunto.

Também tivemos a participação na reunião do SINE de Mafra, na
pessoa da Rosana Wotroba
que fez uma explanação
sobre as atividades da
unidade do Sine de Mafra.

No espaço aberto ao
associado à Empresa Beninca
e Sá Ribas Corretores de
Imóveis, na pessoa do Sr.
Lourival Sá Ribas Junior fez
uma apresentação sobre a
empresa e atuação da
mesma em nossas cidades.

CDL EM AÇÃO
01/04 Reunião da Diretoria
01/04 Posse da Diretoria da CDL de Campo Alegre
06/04 Reunião Sincovac –Canoinhas
08/04 Reunião Plenária
14/04 Palestra Adroaldo Lamaison
14/04 Reunião com Perreto Corretores de Seguros e a
empresa Liberty Seguros.
15/04 Café da manha -5º RCC
15/04 Reunião Condomínio Centro Empresarial
16/04 Reunião Sincovac –Canoinhas
17/04 Evento na Prefeitura Municipal de RN –entrega da
Semi UTI
23/04 Reunião Distrital em São Bento do Sul
23/04 Reunião
23/04 Inauguração Empresa Hmax/Intelbras
24/04 Reunião com a Senadora Ideli Salvati no Auditório da
Centro Empresarial
26/27-04 Reunião dos gestores em Florianópolis.

Condomínio Centro Empresarial

PRÓXIMA REUNIÃO 13
MAIO

HORÁRIO: 19:30h
• Apresentação Convênio Unimed
• Espaço Lojista

Rua Felipe Schimdt, 1005 - Centro - Mafra - SC - Fone: (47) 642-8606

A moda de se vestir bem.

DICA DE LIVROS E DVDS
VENDER É TODO DIA COMEÇAR DO ZERO

(3021)
Luiz Marins

BÔNUS - AFINAL, O QUE É VENDER HOJE?

Bônus
Afinal, o que é vender hoje?
DVD TRAINING
VENDER É TODO DIA COMEÇAR DO ZERO
Um dos maiores desafios de um profissional de vendas é

que ele tem que começar todo dia do zero! Ele tem metas
para cumprir e para superar.

Tendo que começar do zero todos os dias, o vendedor tem que encontrar
dentro de si uma forte motivação. Ele tem que encontrar dentro de si os
"motivos" para se levantar cedo da cama e ir ao mercado, ir à empresa, visitar
seus clientes, estudar seus produtos. Ele tem que desenvolver mecanismos
que o faça ter garra e disciplina para enfrentar a concorrência e as objeções
dos clientes. Ele tem que ter força para se aperfeiçoar.

Neste vídeo o Professor Marins fala desses desafios e mostra como
encontrar a necessária motivação para vender, sabendo que "vender é
começar todo dia do zero".

Duração: 20 minutos

Vender, hoje, é administrar as contingências de compra, é transformar um
cliente num vendedor ativo, é conhecer tecnologias como o "one-to-one"
marketing. Vender é, portanto, mais cérebro do que músculos. A
concorrência aumenta a qualidade e os preços ficam cada vez mais
equivalentes, assim, o cliente busca o diferente.

Duração: 21 minutos



Estatísticas ABR/2009

Resumo do Movimento Abr/2009
Descrição Relação

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

Mar/09 - Abr/09 Abr/08 - Abr/09

20,82 %

21,77 %

19,12 %

-12,77 %
12,54 %
31,00 %

As CONSULTAS

Os REGISTROS

Os CANCELAMENTOS

apresentaram em abril/09 um
aumento na ordem de 20,82% em relação ao
mesmo período de março/09. Com relação ao ano
anterior houve uma queda de -12,77%
considerando o mesmo período.

apresentaram um aumento de
21,77% em relação ao mesmo período do mês
anterior e um aumento de 12,54% em relação ao
mesmo período do ano anterior.

apresentaram um
aumento positivo de 19,12% em relação ao mesmo
período do mês anterior e um aumento de 31%
em relação ao mesmo período do ano anterior.

Análise:

Segunda Parte
Conhecer seu trabalho:

VISITA EM DESTAQUE

O presidente do Sistema Fecomércio, Bruno
Breithaupt, participou na quarta-feira (8 de
abril) da reunião da Câmara de Dirigentes e
Lojistas (CDL) de Mafra e Rio Negro, a convite
da presidente da entidade, Fátima Regina
Granemann. Breithaupt falou das três
entidades (Federação do Comércio, SESC,
Senac) e traçou um panorama do comércio
varejista em meio ao cenário econômico
mundial.

Bruno Breithaupt é o presidente eleito para
terminar o mandato de Antônio Edmundo
Pacheco. Até agosto de 2010, o empresário
estará à frente do Sistema Fecomércio, que
agrega a Federação do Comércio de SC, SESC
e Senac, e dos conselhos regionais do Serviço
Social do Comércio (SESC) e do Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC).

Catarinense de Jaraguá do Sul, Bruno
B r e i t h a u p t a t u a l m e n t e é d i r e t o r
Administrativo e Financeiro da Comércio e
Indústria Breithaupt S.A, conselheiro da
Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul (ACIJS), conselheiro do Hospital e
Maternidade de Jaraguá do Sul, presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de Jaraguá
do Sul e Secretário da CDL de Jaraguá do Sul.

Formado em Administração de Empresas
pela Fundação Educacional da Região de
Joinville – FURJ, com pós-graduação em
Administração Financeira pelo Centro
Universitário de Jaraguá do Sul – UNERJ; tem
33 anos de atuação no comércio varejista.

A simples conscientização da relevância
do seu trabalho pode tornar o colaborador
mais motivado e comprometido em
executar bem as atividades. Também é um
fator importante ter o domínio da forma de
trabalho. Através de treinamentos o
colaborador adquire a confiança necessária
para executar suas atribuições, permitindo
até que se especialize na área de crédito e
cobrança.

Responsabilidades delegadas:
No âmbito de suas funções, o

colaborador deve ter, pelo menos, uma
autonomia de decisão que possibilite
solucionar problemas corriqueiros com
agilidade. Incentivando, desta forma, a
iniciativa do colaborador frente ao seu
trabalho.

Possibilidade de promoção:
A existência de uma política de

promoções que ofereça oportunidade a
todos colaboradores, preferencialmente
baseada na avaliação individual de
desempenho.

Paralelamente devem ser eliminadas as
fontes de descontentamento, pois, os
fatores que conduzem à satisfação no
trabalho são diferentes dos fatores que
conduzem ao descontentamento. Como por
exemplo, a ausência de uma política salarial,
um ambiente de trabalho inadequado, mal
iluminado e sujo, um tipo de supervisão
autoritária, a instabilidade no trabalho,
dentre outros.

R e c o m p e n s a s f i n a n c e i r a s o u
reconhecimento pessoal?

C o n s i d e r a d o u m “ p r o f i s s i o n a l
especializado”, o colaborador de crédito e
cobrança é comprometido com seu campo
de especialidade. Dinheiro e promoções
geralmente são secundários em suas
prioridades. O que os motiva são os
trabalhos desafiadores, e desejam que os
outros percebam a importância de suas
atribuições.

Todavia, o dinheiro somente deixa de ser o
principal motivador, quando o indivíduo já
t e m s u a s n e c e s s i d a d e s b á s i c a s
satisfatoriamente atendidas. Caso contrário,
programas baseados somente na auto-
realização, auto-estima e status social não
terão o efeito desejado, pois as
preocupações do indivíduo ainda estarão
em suas necessidades básicas.

Fonte: Denis Siqueira-Artigo extraído do site:
www.creditoecobranca.com

PREPARE SUA LOJA
O Dia das Mães é sinônimo de faturamento

garantido para o comércio.
A data, que é comemorada no segundo domingo

do mês de maio, será dia 10 neste ano.
Quem souber explorar bem essa data

comemorativa pode ver seu faturamento crescer
consideravelmente.

Mas como fazer isso?
Como preparar bem sua loja?
Como atrair mais clientes?
Antes de tudo, os lojistas precisam fazer o

planejamento das ações que serão realizadas nas
semanas que antecedem o Dia das Mães. Em muitos
casos basta apenas direcionar para o tema, em outros
é preciso aumentar o volume de comunicação,
dependendo da ação da concorrência com preços
especiais atrativos aos clientes e aumentando o giro
de mercadorias, o que pode ser fundamental na
lucratividade nesta data comemorativa”.

CREDIÁRIO FÁCIL
simples, rápido e seguro

Ligue e conheça: 0800 644 6886Já atuamos em Mafra e Rio Negro

É o seu crediário próprio com cadastro facilitado,
venda garantida e cobrança terceirizada.

Mas, tudo isto, com as parcelas sendo pagas na sua loja.

A Assessoria de Cobrança e o mais novo
serviço que a CDL Mafra e Rio Negro esta

disponibilizando para você lojista.
A empresa associada a CDL conta com mais este

serviço que atua no sentido de recuperar o credito
de forma ágil, econômica e segura, aumentando a
liquidez do seu negócio.

Você entrega sua carteira de inadimplentes e a
Assessoria administra pra você.

O serviço de cobrança é executado por meio de
contato telefônico, visando à solução do problema
de forma amigável, a fim de recuperar o cliente
para a empresa e para o mercado, preservando o
bom relacionamento da empresa associada com
seus clientes.

ASSESSORIA DE COBRANÇA
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O consumidor sempre tem razão e o vendedor também
Qualidade de Atendimento é uma expressão bastante explorada e

pouco efetiva, porém, fundamental para o sucesso do varejo que atua no
sistema de atendimento pessoal.

Inúmeros casos nos mostram que esta qualidade independe do status
do público-alvo ou da sofisticação do ponto-de-venda e está sim
diretamente relacionada ao comprometimento individual das pessoas que
exercem a função. Como o dono da mercearia, da lojinha, da farmácia ou
da quitanda que à frente do seu pequeno negócio soube tratar seus
consumidores com tanta consideração e respeito que construiu um
império, uma grande rede. Alguns conseguiram transmitir seus conceitos
para seus sucessores, familiares ou profissionais, outros, nem tanto. O
segredo continuou sendo o tal comprometimento, o tal do "vestir a
camisa".

E para que funcionários da linha de frente (ou dos bastidores) vistam a
tal camisa é preciso que se sintam valorizados dentro do processo e
respeitados enquanto cidadãos.

Não é só com treinamento e consumidores ocultos que se chega à
excelência do atendimento e, conseqüentemente, ao aumento do ticket
médio e à fidelidade de compra do disputado consumidor. Não basta
tampouco investir somas astronômicas na fundamental propaganda de
massa que leva, com certeza, o público-alvo para a loja.

A retenção efetiva do consumidor está na sua satisfação e esta só é

conquistada com a satisfação do funcionário de
atendimento e na transparência da oferta.

Capac i t a r i nd i v í duos quan to às
características e diferenciais dos produtos que
comercializa, quanto à postura, quanto às
técnicas de vendas, mas, sobretudo, quanto
ao seu comprometimento enquanto
prof i ss ional que optou por uma
determinada função que é a de VENDER e
preservar através de seu comportamento o
espírito e o carinho que fizeram e,
realizaram suas grandes obras.

É preciso capacitar indivíduos a se
enxergarem no outro, a aprenderem a tratar o consumidor como esperam
ser tratados e isto só se alcança quando o empregador age com justiça e
respeito para com sua própria equipe e para com o mercado.

Num ambiente assim, o impulso e a decisão de compra acontecem
como por encanto, e o merchandising pode cumprir sua função de
coadjuvante tão eficaz como o faz quando exerce o papel principal no
auto-serviço.
*Maria Egia Chamma é vice-presidente de Pesquisa do POPAI Brasil – Point of Purchase Advertising
International e diretora da Luminas.
http://www.varejista.com.br/novo_site/desc_materia.asp?id=38078

Mais de 500 pessoas estiveram participando da Palestra “Trabalhar, Vender e Encantar os Clientes com Alegria e Profissionalismo” com o
palestrante Adroaldo Lamaison. Num clima bem descontraído a platéia se envolveu e participou calorosamente do evento. Nossos

agradecimentos as empresas que proporcionaram a seus colaboradores participarem desta qualificação.


