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Mais de 2300 participantes na 41ª Convenção Estadual do Comércio Lojista, em Joinville,
mostrou o poder de mobilização da família lojista. O sucesso da Convenção Estadual,
repleta de atrações do mais alto nível e que contribuíram para o autodesenvolvimento dos
participantes do grandioso encontro, proporcionou muitas informações, mostrando a
força, a união e o comprometimento do movimento lojista. A CDL de Mafra e Rio Negro
esteve presente ao evento com 23 participantes.

Varejo Criativo



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

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Um encontro de trabalho e oportunidades, lazer e
amizades, aperfeiçoamento e aprendizados, assim,
podemos resumir a 41ª Convenção Estadual do
Comércio Lojista na cidade de Joinville. Um evento que
contou com um expressivo público de 2300 pessoas,
que participaram de palestras voltadas ao segmento
empresarial. Palestrantes de renome, além de
economistas, administradores, políticos e empresários
que debateram assuntos diretamente relacionados á
situação econômica de nosso país.

Tivemos o privilégio de estar em 12º lugar no ranking
das CDLs com maior número de participantes. Tenho o
orgulho de relatar este fato, e manifestar meu

agradecimento a todos que lá estiveram e aproveitaram esta oportunidade que
muito contribuirá para tomadas de decisões junto a nossas empresas, deixo de
antemão o convite a todos para no próximo ano estarmos juntos na Convenção
Nacional em Florianópolis.

O mês de maio foi bastante promissor como já era esperado, sendo a segunda
data forte para o comércio, em virtude do dia das Mães.

Também estivemos junto com o Presidente do Sincomafra em Canoinhas para
definir o reajuste salarial para a classe comerciária. No entanto, ainda não foi
aprovado, estando sob análise a Convenção Coletiva de Trabalho.

Ainda no mês de maio, nossa entidade recebeu a solicitação do Sr. Prefeito
Municipal de Mafra para participar da indicação de nomes para a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Município de Mafra, para então, um ser
escolhido para exercer o cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômico,
pasta esta de extrema importância para a classe empresarial. Nossa CDL fez a
indicação do Senhor Celso Kohler, nosso segundo vice-presidente e estamos no
aguardo, cientes de que nosso indicado supre todas as prerrogativas necessárias
para o cargo.

Por fim, deixo uma frase proferida na 41ª Convenção Estadual do Comércio
Lojista de Joinville:

"Crises sempre existem e elas são uma oportunidade constante de se
aprimorar, buscar e apresentar uma solução", Paulo Storani

REUNIÃO
Reuniram-se no último dia 20/05 nas
dependências do auditório do centro
empresarial anexo ao CDL as lideranças das
entidades ACI-Mafra e CDL-Mafra e Rio Negro
com a presença do Senhor Prefeito Municipal de
Mafra, João Alfredo Herbst a fim de delinear o
perfil do profissional para exercer o cargo de
Secretario de Desenvolvimento Econômico.

O evento foi promissor, contando com a participação das lideranças de
ambas as entidades.

CDL EM AÇÃO
06/09

09/05

13/05

18/05

20/05

20/05

25/05

25 e 26/05

25/05

De 28 a 30/05

30/05

Reunião da Diretoria
3º Sorteio da promoção Cliente Feliz
Reunião do CONSEA – Conselheira Fátima Regina

Granemann
Visita na Feira “Christmas Fairem” São Paulo
Reunião ACIM e CDL com Prefeito Municipal de Mafra

no auditório do Centro Empresarial anexo as entidades.
Exposição na UnC –Uberabatitan ribeiroi – o último dos

Dinossauros - presente ao evento Sr. Gabriel S Suzin –Diretor
de Relações Publicas.

Reunião do Conselho da Comunidade.
Reunião dos Gestores em Florianópolis,

Apresentação Cultural na Prefeitura Municipal de Rio
Negro- Sonora Brasil.

41ª Convenção Estadual do Comercio Varejista
– Joinville

Assembléia da FCDL-SC em Joinville

PRÓXIMA REUNIÃO 10
JUNHO

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

De forma leve e divertida este DVD mostra que é
preciso estar atento a uma mudança na atitude do
Cliente - agora ele não busca por novos produtos,
mas por novas experiências. Enfatiza a necessidade
de fazer com que o Cliente associe nosso produto a
uma experiência altamente prazerosa - pois só assim
podemos agregar valor a nossos produtos e
serviços. E aponta, ainda, para o fato de que é também importante
associar nosso ambiente de trabalho, assim como a nossa pessoa, ao
prazer. Para isso é preciso saber exatamente o que o Cliente deseja (e
utilizar um sistema eficaz de avaliação dos nossos serviços).

A boa disposição física e mental é fundamental para um
atendimento de excelência e os Clientes devem ser informados das
vantagens e recompensas que terão quando fazem negócios com a
sua empresa. Aprenda a reconhecer e lidar com os diversos tipos de
Clientes, pois eles não só buscam, mas compram experiências
memoráveis - por isso é necessário vender para o Cliente o que ele
quer, isto é, os benefícios de nossos produtos e serviços - em um
ambiente sedutor.

Duração: 22 minutos

AS 7 CHAVES DA
FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES
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Trabalhando com VOCÊ!

Estatísticas Maio/2009

Resumo do Movimento Mai/2009
Descrição Relação

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

Abr/09 - Mai/09 Mai/08 - Mai/09

8,65 %

-17,39 %

8,74 %

-10,43 %
28,32 %
64,77 %

As representaram um aumento de
8,65% quando comparado ao mesmo período do
mês anterior e uma queda de 10,43% quando
comparado com o mesmo período do ano anterior.

Os por sua vez, apresentaram uma
queda de 17,39% quando comparado com o
mesmo período do mês anterior e um aumento de
28,32% quando comparado com o mesmo
período do ano anterior.

Os apresentaram um aumento
de 8,74% quando comparado com o mesmo
período do mês anterior e 64,77% em relação ao
mesmo período no ano anterior.

consultas

registros

cancelamentos

Análise:

A Força do Associativismo

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.

O associativismo, ao contrário do que muitos
pensam, não é uma atividade recente. Há
milhares de anos o homem descobriu a
importância de viver em grupos. Para sobreviver,
agrupou-se em pequenas tribos e, a partir daí,
percebeu que ao fazer as coisas em conjunto
conseguia melhor resultados pelos seus
esforços.

Associativismo é qualquer iniciativa formal
ou informal que reúne um grupo de pessoas ou
empresas para representar e defender os
interesses dos associados e estimular a melhoria
técnica, profissional e social dos associados.
Além de estimular a troca de idéias e
experiências, visando os objetivos e ações
comuns à sua classe e empresa.

Setores e seguimentos empresariais
organizados formam empresas e profissionais
mais competitivos, “têm por objetivo principal
apontar as ferramentas necessárias para
preparar pessoas para liderar, fomentar e
motivar a consolidação da capacitação
profissional e desenvolvimento pessoal”.
São aplicadas metodologias de condução de
reuniões, que auxiliam para identificar os
problemas, suas necessidades, trocar
informações e experiências, a decidir e realizar
atividades de treinamentos e consultoria, a
negociar com fornecedores e clientes sobre bens
e serviços, a buscar a soluções em conjunto e
planejamento estratégico.

Por: Francisco Dias

DESENVOLVENDO HOJE
PARA MELHORAR O AMANHÃ

Capacitação,represen
t a t i v i d a d e e
re lac ionamento são
ingredientes que fazem da
CDL –Câmara de Dirigentes
Lojistas de Mafra e Rio
Negro, uma entidade
voltada para as necessidades da classe
empresarial.

• Uma entidade preocupada com as questões
sociais, econômicas e educacionais. Uma
entidade voltada aos interesses da classe lojista.

• Uma entidade formada pelas lideranças
empresariais que sonham e buscam o
aprimoramento para fortalecer sempre o varejo.

• Uma entidade relacionada às questões
ambientais;

• Uma entidade com o lema desenvolvimento
e espírito de liderança e empreendedorismo.

• Uma entidade FORTE, porque trabalha junto
com os associados e comunidade.

CDL de Mafra e Rio Negro : 32 anos
trabalhando com você!!!

Se você ainda não é associado entre em
contato conosco, será uma satisfação atendê-lo e
recepcioná-lo em nossa casa.

Entre em contato conosco pelo site:
www.cdlmafrarionegro.com.br, ou pelo fone 47
3642-0722

Dia das Mães
Considerando Período

de 01 a 10 de maio

Considerando os três últimos anos podemos
observar que houve uma queda nas vendas,
considerando apenas as consultas formuladas
no SPC no período do Dia das Mães. Uma análise
feita entre o período de 01 a 10 de maio.

Em 2007 houve um total de 7801 consultas
formuladas no SPC no período acima
compreendido, em 2008 houve um aumento
passando então para 9808 consultas e em 2009
houve uma queda para 7525 consultas.

Somente nos SÁBADOS DA FAMÍLIA véspera
do dia das mães houve:

2007 2008 2009

1º sábado 1326 1221 1147

2º sábado 1807 1863 1745

Podemos observar que em 2009 no primeiro
sábado houve uma queda 13,49% em relação ao
primeiro sábado de 2007, e uma queda de 6%
em relação ao ano de 2008;

Com relação aos segundo sábado houve uma
queda de 3,43% em relação ao segundo sábado
de 2007, e 6,33% em relação a 2008;

Em resumo podemos afirmar que as
consultas considerando apenas os sábados da
família onde o atendimento é estendido, as
consultas ao SPC, como parâmetro para avaliar o
impacto das vendas apresentam uma variação
percentual, a principio podendo ser definida
pela retração que o comércio vem sentindo pela
divulgação na mídia dos problemas econômicos
e da crise.

200920082007

Consultas

Participe da Campanha do
Agasalho 2009. As doações

poderão ser entregues na CDL, ou
até 16h do dia 20/06 na Secretaria

da Criança e Ação Social.

Abraçe este
sentimento,

e aqueça
seu irmão.

Agende-se
Dias 8 e 10 de Julho
4º Encontro de

Crediaristas
Vagas limitadas - Inscrições Abertas

CREDIARISTAS



Comitê Editorial
Fátima Regina Granemann
Cirene Schvendtner
Márcio Magnabosco da Silva
Vilmar Jaroszevski

Gráfica Futura - 47 3643-0500

EXPEDIENTE

| cdl@mafra.rionegro.cdl-sc.org.br
site: www.cdlmafrarionegro.com.br

Presidente •
1º Vice Presidente •
2º Vice Presidente •
1º Diretora Secretária •
2º Diretora Secretária •
1º Diretor Tesoureiro •
2º Diretora Tesoureira •
Diretor de Relações Públicas •
Diretor de SPC e Serviços •
Diretor Social e Eventos •
Diretora de Patrimônio •
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional •

Fátima Regina Granemann
Ivan Machado
Celso Kohler

Ana Maria Witt
Claudete Kahlow

Valmir Perretto
Iara Grossl Siqueira

Gabriel Santo Suzin
Cleverson Hirt

Lourival Sá Ribas Jr.
Leonor Greinert

Cidival Meurer de Oliveira

ALFA ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA, CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA

CRC/SC 002572/O-0

(47) Fone / Fax: 3642-0952 • alfa@creativenet.com.br • www.alfacont.com.br
Rua Coronel Vitorino Bacelar, 76 • Centro • 89300-000 • Mafra • Santa Catarina

Abismo Comercial:
A Distância Entre A Loja E O Consumidor

Comprar, se tornou uma ação tão normal como andar, falar, comer ou beber. Na
tentativa de suprir essas demandas o número de lojas dos mais diversos segmentos se
multiplicam ano a ano.

Nota-se, que com o passar do tempo algumas dessas lojas deixam de existir. Um dos
inúmeros motivos pode ser o que chamo de “ABISMO PSICOLÓGICO COMERCIAL”.

“É à distância e a altura entre a loja e o cliente que o assusta”. Essa metáfora serve para
apontar um dos aspectos mais importantes na captação de clientes, a imagem comunicada
pela disposição e exposição dos produtos e da fachada do local.

O alinhamento desses aspectos acima mencionados, acompanhado de uma
comunicação adequada, servirá como uma “ponte de ligação entre a loja e o consumidor”,
ao invés de assustá-lo.

Desmistificar ou esclarecer para as pessoas que passam na frente da sua loja, qual a sua
missão, fornecerá pistas do que será encontrado ao passar pela porta da frente do
empreendimento, ou melhor, quais benefícios sua loja tem a oferecer.

Se você é um lojista, faça o seguinte exercício para identificar se esta no caminho certo:
1. Qual é o seu real ramo de negócio? Sua loja vende roupas? ou beleza visual,

conforto..etc?
2. A nossa “vitrine” revela o que somos? A nossa missão, visão? e os valores que

compartilhamos? Esse aspecto transmitirá ao cliente que ele será respeitado e tratado com
seriedade independentemente de sua aparência ou condição financeira.

3. Os nossos vendedores são cordiais, atenciosos e educados? Ou são mais
preocupados com o cumprimento da metas do que com a satisfação do
consumidor?Mostrar que o cliente é o motivo do empreendimento garantirá maior conforto
no momento da compra.

As questões acima mencionadas indicam algumas pistas para aproximar o cliente de
sua loja e reduzir o medo e a insegurança causados pelo “abismo comercial psicológico”.

Se as vendas não estão indo bem, o problema pode estar na dificuldade do cliente
superar esses medos e permanecer do outro lado da rua, enquanto isso, os seus produtos
parados e os vendedores desesperados ficam sem saber o que fazer, quando na verdade,
bastava somente estender a mão e dizer:

Bom dia/tarde - Seja bem vindo! Posso ajudá-lo?
Sucesso a todos e boas vendas!
Autor: Leonardo Aureliano da Silva. - Bacharel em Administração de Empresas - fonte:

www.artigonal.com

MOVIMENTO LOJISTA REUNE
EMPRESAS NA CONVENÇÃO
ESTADUAL EM JOINVILLE.

Cada vez mais, o comércio vem ganhando força e dinamismo. Com este pensamento,
a CDL de Mafra e Rio Negro esta presente neste cenário, dando suporte e apoio
necessário para os empresários lojistas de Mafra e Rio Negro. A entidade tem trabalhado
com êxito na funcionalidade do setor e na agregação de valores junto à comunidade,
representando os anseios do comércio e prestação de serviço.

A CDL de Mafra e Rio Negro esta atenta a todas as necessidades do comércio,
garantindo o crescimento e desenvolvimento comercial da área de sua abrangência.

Queremos homenagear a todos nossos associados e em especial as empresas que
estiveram junto com a CDL na 41ª Convenção Estadual do Comercio Lojista. Nosso muito
obrigado por representarem Mafra e Rio Negro, e desde já convidamos a todos para
participarem da Convenção Nacional que acontecerá em Florianópolis no ano que vem.
Até lá!!!

A Stalltech Informática Profissional foi fundada no
dia 19/04/2004 quando teve início as atividades
comerciais com esforços voltados ao atendimento
técnico e suporte sob sistema de contrato de prestação
de serviços junto às empresas locais, hoje também está
atuando como credenciada de várias marcas para
prestação de serviços na área de assistência técnica.

Desde sua criação foi preparada para atender uma
lacuna do mercado de informática, uma vez que grande parte das empresas existentes se
preocupavam basicamente em vender e trocar, de forma a não dar outras opções, onde a
Stalltech entrou com o objetivo de que, onde há uma necessidade de mercado com certeza
existe uma solução profissional que possa ser oferecido.

A Stalltech é a única empresa credenciada na região no que diz respeito a reparos e
consertos de Nobreak e Estabilizadores, contando com um laboratório equipado e com
pessoal especializado para dar aos clientes mais uma opção que vai além da simples venda e
troca de equipamentos e componentes.

Hoje a empresa está preparada para conhecer o empreendimento de seus clientes e
realizar os objetivos fixados que estão dispersos em vários níveis, organizando-os de forma
objetiva, para que as decisões possam ser tomadas de
uma maneira mais eficiente levando ao sucesso.

Está promovendo na área da Inclusão Digital, com
ajuda de parceiros, sejam eles empresas ou sociedade
em geral, o recebimento de equipamentos de
informática que para alguns se tornaram velhos e
obsoletos os quais através dos técnicos especializados
são reparados e organizados para serem repassados a
instituições ou pessoas comuns dando oportunidade
para que tenham contato com um novo mundo de tecnologia e conhecimento.

Como contratar nossos serviços
Rua: Capitão João Bley, 355 - Centro - Rio Negro – PR

(Próximo ao Hospital Bom Jesus)
Tel. Para Contato – 47 3645-1607 / 47 840-79835

Evoluindo para atender ainda melhor.


