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Para voar mais alto
 até as águias precisam

 de impulso

IV ENCONTRO DE CREDIARISTAS E USUÁRIOS DE SERVIÇOS DA CDL DE MAFRA E RIO NEGRO

Dias 08 e 10 de julho 2009

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro tem a honra de convidá-lo para participar do IV 
Encontro de Crediaristas e Usuários de Serviços da CDL de Mafra e Rio Negro a realizar-se nos dias 08 e 10 de 

julho de 2009 (Quarta e Sexta Feira), nas dependências do Auditório anexo a CDL.

PROGRAMAÇÃO - Dia 08/07

PROGRAMAÇÃO - Dia 10/07

Inicio 19:00 horas
Palestra: Credito - Como conceder credito com qualidade

Apresentação: Sílvio S. Maschio - Conferencista e Palestrante Nacionalmente reconhecido, Graduado em Direito, 

Especialista em Direito Empresarial, Direito do Consumidor e Negociação Empresarial. 

21:00 horas - Coffe  Break

21:30 horas – Workshop: Decodificando o Código do Consumidor

Apresentação: Rodrigo Titericz – Advogado, Sócio da Titericz e Silva Advogados/ Campos Advocacia Empresarial, 

atuando com ênfase em defesa de ações de dano moral , sendo ainda assessor jurídico do SPC Santa Catarina e membro 

participante de grupo de discussão jurídica  em nível nacional sobre banco de dados de proteção ao credito. 

Inicio 19:00 horas
Palestra: "A arte do sucesso nos relacionamentos” 
Palestrante:  Marcio Kühne é um profundo conhecedor do comportamento humano. Palestrante de renome 
nacional, consultor em gestão comportamental e escritor. Há dezoito anos, como consultor independente, dedica-se à 
pesquisa da gestão de pessoas, especialmente em temas ligados a relacionamento, melhoria da qualidade, 
contextualização em relação ao cenário global e desenvolvimento do capital humano. Convidado como conferencista e 
consultor por empresários, educadores, líderes políticos, psicólogos e acadêmicos. Autor dos livros "Em Busca da 
Autoconfiança - Estrutura Emocional de Aço" e "O Futuro não é o que se teme, o Futuro é o que se ousa".
Assistido por mais de 540 mil pessoas. Foram mais de mil apresentações em mais de 110 cidades em todo país. Juntos, 
seus livros já venderam mais de 50 mil exemplares. "Em Busca da Autoconfiança - Estrutura Emocional de Aço"  e "O 
Futuro não é o que se teme, o Futuro é o que se ousa" 
21:30 horas: Encerramento 

AUDITÓRIO ANEXO AO CDL Câmara de
Dirigentes

Lojistas de
Mafra e Rio Negro

Federação 
das Câmaras 

de Dirigentes 
Lojistas de 

Santa Catarina

REALIZAÇÃO: APOIO:

INVESTIMENTO R$ 40,00 POR PARTICIPANTE



DVD TRAINING
CUIDADO COM A ACOMODAÇÃO
Este vídeo trata de três assuntos distintos, mas em especial o prof. 

Marins aborda um deles com maior profundidade: o perigo da 
acomodação. Segundo ele, a acomodação é um processo perigoso e, às 
vezes irreversível. Pessoas acomodadas deixam de investir na vida, nos 
negócios e vivem procurando desculpas. Faça um esforço para enfrentar 
novos desafios. Não deixe de acreditar e de fazer para acontecer.

Duração: 13 minutos
BÔNUS: OS DESAFIOS DE TOMAR DECISÕES RÁPIDAS
Um dos grandes desafios no mundo dos negócios é o processo de 

tomada de decisões rápidas e certas. Neste vídeo o prof. Marins ressalta 
a importância da qualidade da informação neste processo, pois quanto 
mais atualizada, correta e confiável for a informação, melhor e mais 
rapidamente você será capaz de tomar decisões. Lembre-se: mais vale 
tomar 20 decisões por dia, mesmo que sejam apenas 5 corretas, do que 
5 ainda que sejam todas certas.

Duração: 20 minutos 

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Nos últimos anos o setor varejista vem sendo 
desafiado por diversos fatores de crescente 
complexibilidade, mudanças no cenário sócio 
econômico e clientes mais conscientes e 
exigentes tornam a tomada de decisões 
estratégicas mais complexas e menos previsíveis. 

Philip Kothler maior referencista de 
marketing, expõe que não estamos mais em 
concorrência, mas numa hiperconcorrência , e 
você precisa estar a frente da sua concorrência, e 
se algo funciona para você os outros irão copiar e 

assim você precisará enfrentar o desafio de inovar sempre.
O desafio de acompanhar as obrigações impostas para a atividade 

comercial, como a exemplo a obrigatoriedade de nos adequarmos aos 
padrões fiscais do PAF/ECF, conforme apresentado pelos auditores da 
Receita Estadual em Mafra, em nossa reunião plenária.

O desafio de impulsionar nossas equipes para o sucesso, 
fortalecendo o profissionalismo e a necessidade de expandir o fator 
comunicativo, inovador e criativo nas atividades desenvolvidas. A 
cordialidade, o respeito e a tolerância. O desafio da flexibilidade de 
satisfazer desejos e necessidades. O desafio de fazermos mudanças em 
nossa vida pessoal e nas ações profissionais.  Enfim, o desafio de viver 
de forma saudável, amistosa e principalmente intensamente o dia de 
hoje.

Ao final, deixo meu convite especial neste mês para todos os nossos 
associados e aos profissionais da área de crédito, para participarmos 
juntos do 4º Encontro de Crediarista, conforme o convite anexo, que se 
realizará nos dias 08 e 10 de julho. O evento foi desenvolvido com o 
maior comprometimento, objetivando suprir as dúvidas que existam no 
aspecto de análise de crédito e nos relacionamentos interpessoais.

Será uma grande oportunidade, conto com todos que estão 
dispostos a enfrentar novos desafios...

“Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais 
inteligentes, mas as mais sensíveis á mudança.” (Charles Darwin).

REUNIÃO PLENÁRIA

• Na reunião da CDL do dia 10 de junho, recepcionamos os Senhores 
Romeu Krambech, Hylton Zeczkowski e João Maria Costin, que fizeram uma 
explanação referente aos programas aditivos ao PAF/ECF. Na oportunidade 
os associados puderam  suprir as dúvidas que existem no que refere as 
questões fiscais e as emissoras de cupons fiscais.

• Na ocasião o Senhor Marcio Santana –gerente de vendas da Unimed fez 
uma explicação e apresentação do Plano Unimed em convênio com a CDL. 
Apresentou os benefícios e vantagens da cobertura pelo plano através da 
CDL.

CDL EM AÇÃO

03/06 Reunião da Diretoria;

10/06  Reunião Plenária;

10/06 Sessão Solene em comemoração a Imigração polonesa e 

Ucraniana;

13/06 Sorteio da Promoção “Cliente Feliz”

18/06 Reunião no Tribunal de Justiça em Florianópolis 

representantes : Senhor Celso Kohler, Gabriel S. Suzin, Vilmar 

Jaroszevski.

25/06 Reunião Distrital em Campo Alegre.

29-30/06 Reunião dos Gestores –Florianópolis.

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

A moda de se vestir bem.

DICA DE LIVROS E DVDS

CUIDADO COM A ACOMODAÇÃO (3024)
Luiz Marins 
Bônus 
Os desafios de tomar decisões rápidas 

REUNIÃO no TJ-SC

No último dia 18 estivem em Florianópolis representantes da CDL 
juntamente com demais autoridades municipais em audiência com o 
presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 
desembargador João Eduardo Souza Varella, buscando 
viabilizar a 3ª Vara de Justiça em Mafra. A reunião foi 
mediada pelo Juiz de Justiça Décio Menna Barreto de 
Araújo Filho (Mafra) que delineou os motivos das 
solicitações. 

NOVOS ASSOCIADOS

• Botinorte Perfumes;
• Farmácia Farmais;
• Brunatto Mat. De Construção
• Tintas Mil
• Ferreira Sistemas Eletrônicos
• Modelar Moveis
• Farmácia Nossa Farma
• Du Pneus.
• WLE Software
• Fabiana de Oliveira Mendes –Publicidade ME



Estatísticas Junho/2009

Resumo do Movimento Junho/2009
Descrição Relação

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

Maio/09 - Junho/09 Junho/08 - Junho/09

6,14 %
-9,38 %

-21,43 %

1,62 %
6,99 %

26,27 % 

As CONSULTAS neste mês apresentaram um 
aumento na ordem de 6,14% em relação ao mês 
anterior e um aumento de 1,62% em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

Os REGISTROS por sua vez, apresentaram uma 
queda de 9,38% em relação ao mês anterior e um 
aumento de 6,99% em relação ao mesmo período 
do ano anterior.

Os CANCELAMENTOS apresentaram uma queda 
de 21,43% em relação ao mês anterior e um 
aumento de 26,27% em relação ao mesmo período 
do ano anterior.

Análise:

TOME NOTA!

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.

Quando a informação 
se torna Lucro

Estar bem informado é de suma importância!
Uma das principais lições do mundo 

corporativo trata da importância da informação. 
Por isso é necessário estar sempre atento ao que 
está acontecendo dentro e fora do ambiente de 
trabalho. Procurar obter o máximo de 
informações nas ações que está envolvido, pois 
é primordial para o alcance dos objetivos.

As consultas junto ao SPC são uma grande 
fonte de informação para as empresas que 
vendem a prazo. Elas relatam a situação do 
c l i ente  e  aux i l i a  em ev i ta r  futuras  
inadimplências, sendo um forte instrumento de 
recuperação de crédito, com abrangência 
nacional. 

Para tanto, cumpre nos reforçar a todos sobre 
a importância de consultas os clientes antes de 
vender a prazo ou através das vendas com 
cheques.

A opção 62 disponível no menu de consultas 
do SPC de nossa CDL, é uma ferramenta 
completa para informações de crédito e cheque. 
Em uma só consulta e com custo baixo você fica 
informado da ocorrência de registros oriundo de 
vendas a prazo ou sobre a situação de cheques.

A CDL disponibiliza várias opções de 
consultas confira e veja a que melhor se adéqua 
as necessidades de sua empresa.

M a i o r e s  i n f o r m a ç õ e s :  
comercial@cdlmafra.rionegro.com.br

Dia dos Namorados

O dia dos namorados de 2009, apresentou 
um aumento na ordem de 12,45% em relação 
ao mesmo período do ano anterior, 
considerando as consultas formuladas aos SPC.

A data considerada forte para o comércio, 
refletiu com um ótimo desempenho neste ano.  
Obteve-se forte resultado, fortalecendo o mês 
nas expectativas de vendas.

O registro no SPC e a
renegociação de dívida

Quando há uma renegociação de dívida ou 
acordo acerca de seu pagamento, a exclusão 
do nome do cliente no banco de dados 
restritivo de crédito deverá ser efetuada 
imediatamente após o pagamento da primeira 
parcela.

 
O pressuposto básico para o registro do 

nome do consumidor no SPC é a inadimplência 
no cumprimento de uma obrigação 
legalmente comprovável.

 
Descabe a inscrição do nome do devedor 

nos cadastros de proteção ao crédito ou sua 
manutenção quando as partes negociam a 
dívida, enquanto o cliente estiver em dia com o 
pagamento das prestações, posto que, nesta 
hipótese, deixa de existir o pressuposto básico 
para a inscrição, qual seja a inadimplência.

 
Nesse sentido o Regulamento de 

Operações, Normas e Procedimentos da RENIC 
do Serviço de Proteção ao Crédito, válido a 
partir de 1º de janeiro de 2006, estabelece o 
seguinte: “Art. 23. O registro de débito será, 
obrigatoriamente, cancelado pelo Associado, 
quando de sua regularização ou liquidação. 
Parágrafo  ún ico .  Entende-se  como 
regularização do débito o pagamento das 
prestações vencidas, mesmo existindo 
prestações a vencer, assim como a 
renegociação da dívida ou a novação.” 

 
No caso de renegociação ou novação, as 

partes devem formalizar um novo documento 
com as condições acordadas, com indicação 
do valor e data de vencimento de cada parcela, 
devidamente assinado pelo cliente.

 
No mesmo instrumento, poderá constar que 

o não-pagamento de quaisquer das parcelas 
implicará o vencimento antecipado das 
demais, inscrevendo-se a dívida no SPC, 
considerando a data de vencimento da 
primeira parcela que não tiver sido paga.

 
Havendo renegociação ou novação, para 

proceder ao registro, diante de nova 
inadimplência, é necessário que o credor 
apresente ao banco de dados o documento 
que embasou o novo pacto, seja ele contrato, 
título de crédito ou documento firmado por 
escrito pelo devedor reconhecendo a dívida e 
se comprometendo a pagá-la no tempo e no(s) 
valor (es) acordado(s). Havendo esse 
documento, o banco de dados estará apto 
para proceder à negativação com base nele.

 
Por fim, lembramos que, em qualquer 

hipótese, a inscrição deve ser precedida da 
notificação de que trata o §2º do art. 43 do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/90), segundo o qual “A abertura de 
cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de 
consumo deverá ser comunicada por escrito ao 
consumidor, quando não solicitada por ele.”

Fonte: www.federaminas.com.br

TOME NOTA!
Cuidado com os golpes 
por e-mails! O SPC não 

envia avisos de 
pendências. Na dúvida 

procure o balcão de 
atendimento do SPC, é 

melhor perder tempo do 
que cair no golpe e 

perder dinheiro.

REUNIÃO
DISTRITAL

Reuniram-se no ultimo dia 25 na cidade de 
Campo Alegre o 13º distrito formado pelas CDLs de 
Campo Alegre, São Bento do Sul, Rio Negrinho, 
Mafra/Rio Negro e Itaiópolis. Dentre outros 
assuntos discutidos nesta reunião destacaram-se a 
necessidade da adequação das empresas as 
questões fiscais. 

http://www.federaminas.com.br


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

Gráfica Futura - 47 3643-0500
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Presidente • Fátima Regina Granemann
1º Vice Presidente • Ivan Machado
2º Vice Presidente • Celso Kohler
1º Diretora Secretária • Ana Maria Witt
2º Diretora Secretária • Claudete Kahlow
1º Diretor Tesoureiro • Valmir Perretto
2º Diretora Tesoureira • Iara Grossl Siqueira
Diretor de Relações Públicas • Gabriel Santo Suzin
Diretor de SPC e Serviços • Cleverson Hirt
Diretor Social e Eventos • Lourival Sá Ribas Jr.
Diretora de Patrimônio • Leonor Greinert
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional • Cidival Meurer de Oliveira

CAMPANHA ECOLÓGICA 
“PARCEIROS DA CDL

E DO MEIO AMBIENTE”

Benefícios do uso da sacola retornável
• Você se torna um consumidor do Século XXI, com 

responsabilidade ambiental.
• Você encerra sua atividade de plastificador do planeta – cada 

família com 4 pessoas polui o planeta com mais de 1.000 sacolas 
plásticas por ano.

• Ao utilizar 1 sacola retornável você deixa de utilizar 
aproximadamente 500 sacolas por ano.

• Você economiza recursos naturais e energia para a fabricação 
de bilhões de sacolas plásticas todos os anos.

• Ao adquirir as sacolas retornáveis você está ajudando a 
neutralizar suas emissões de carbono.

A produção de sacolas plásticas e a dos demais produtos que 
consumimos diariamente emitem carbono, que é um gás do efeito 
estufa, que está aumentando a temperatura da terra.

Nossa atitude é justamente oferecer aos nossos associados 
uma opção de fazer algo por nosso país, por nosso planeta e 
para nós mesmos. A utilização da Sacola “Parceiros da CDL e do 
Meio Ambiente”, sacola retornável, proporcionará a diminuição 
gradual das sacolas de plástico, diminuindo drasticamente não 
só a poluição física e visual, como também o gasto 
desnecessário de recursos sem retorno. Acredite nesta ação, 
utilize a Sacola “Parceiros da CDL e do Meio Ambiente”.

O Cliente Sempre Tem Razão?
“Sem levar em consideração seu cargo dentro da empresa ou experiência, sua tarefa 

número um sempre será atrair, satisfazer e preservar clientes. E todos têm clientes.” Esta 
frase de Paul R. Timm extraída do livro “50 idéias poderosas para manter clientes”, nos 
remete a uma reflexão fundamental: o cliente sempre tem razão? Neste momento de 
grandes transformações no relacionamento entre empresas e clientes pensar e discutir 
sobre este paradigma é altamente relevante para a sobrevivência das relações comerciais. 
Há aqueles que defendem integralmente que sim, o cliente sempre têm razão. Porém, na 
outra ponta há os radicais do não. Em meio a tudo isso temos a turma do “depende”, que 
vem crescendo e trazendo uma visão mais ponderada sobre este assunto.

Para compreender melhor esta questão é fundamental lembrar como tudo começou. 
A década de 90 é considerada um marco na difusão do conceito e prática da dedicação total 
ao cliente. Foi nesta época que surgiu a idéia de que o cliente é rei. Ou seja, o cliente sempre 
tem razão. Os serviços de atendimento, regras e direitos do consumidor e outras ações 
foram criadas para garantir um melhor atendimento. Muitas empresas se desdobraram 
para atender a qualquer custo o cliente. Algumas tiveram prejuízo, outras até faliram. 
Confundiram atender bem com satisfazer todas as necessidades do cliente, mesmo quando 
estas não fossem benéficas para a própria empresa.

A padronização do atendimento também veio nesta passagem. O erro de alguns foi 
exatamente perder a personalização. Nesta balada surgiu o atendimento “robotizado”. 
Aquele onde o atendente repete frases decoradas e muitas vezes sem perceber a real 
necessidade do cliente.

Felizmente o mercado vem amadurecendo. Os clientes estão mais exigentes e mais 
informados. Por outro lado, as empresas estão mais sensíveis e atentas a estas 
transformações. Porém, esta constatação é insuficiente em si, como afirma Jacques 
Horovitz, em “Qualidade de Serviço – A batalha pela conquista do cliente”: A percepção da 
qualidade varia de um cliente para outro, e não é a mesma para o comprador e fornecedor. 
Ademais, a qualidade de um serviço será percebida de maneira diferente se este for novo 
ou amplamente difundido, se o cliente o estiver descobrindo ou se for um usuário 
experiente.

O fato é que a pergunta inicial sobre o cliente ter sempre razão ou não é, atualmente, 
uma questão de ponto de vista. O cliente muitas vezes, mesmo sem ter razão, acredita que 
está certo e, portanto, tem sim razão. Porém, quando a razão do cliente conflita com os 
interesses, valores e a razão da empresa não haverá acordo ou satisfação de qualquer parte 
envolvida. 

É preciso respeitar os direitos do cliente, mas também os princípios que regem a 
organização. Se isto não ocorrer a empresa quebra. Atender os anseios do cliente a 
qualquer custo nunca será um bom negócio. A melhor estratégia comercial é aquela onde 
todos ganham. Segundo William Ury, especialista em negociação e co-autor do livro “Como 
Chegar ao Sim – A negociação de acordos sem concessões”, qualquer método de 
negociação pode ser julgado imparcialmente por três critérios: deve produzir um acordo 
sensato, se houver possibilidade de acordo; deve ser eficiente; e deve aprimorar, ou, pelo 
menos, não prejudicar o relacionamento entre as partes.

Diante disso, vale refletir sobre os valores fundamentais que regem seu negócio. Até 
que ponto a empresa está preparada para atender os diversos tipos de clientes e produzir 
relacionamentos duradouros. De que forma os funcionários estão sendo treinados e 
preparados técnica e comportamentalmente para lidar com este novo perfil de clientela. Em 
que você acredita: o cliente sempre tem razão ou não?

Lembre-se: nem sempre o cliente terá razão, mas poderá acreditar seriamente que 
sim. Portanto, cabe a você estabelecer um processo de elucidação para gerar um acordo 
sensato, eficiente e que possa gerar possibilidade de novos negócios. 

Como fazer? Dois passos são fundamentais. O primeiro e mais importante é ter 
claramente definidos seus valores, princípios e até onde poderá chegar no relacionamento 
com o cliente. Isso será sua referência, tanto para a empresa, quanto para si mesmo. E seja 
firme na defesa destes princípios. 

O segundo passo é conhecer seu cliente. Quanto mais informações você possuir a 
respeito de seus clientes melhor será sua negociação. Terá mais condições de atender suas 
expectativas e até mesmo recusar uma negociação que seja negativa para qualquer das 
partes.

Por fim, vale pensar sobre uma frase que foi estampada no editorial do The Wall 
Street Journal, em 1992: “Você pode demitir seus clientes”. Sucesso. 

 Rogério Martins 
Fonte:Rogério Martins
(www.artigonal.com/atendimento-ao-cliente-
artigos/o-cliente-sempre-tem-razao-592052.html)

Conheça os felizes
ganhadores dos sorteios
realizados até então na
promoção Cliente Feliz

14-02-2009 - Ari de Andrade
 Mercado Boschetto-Me

09-05-2009 – Marilene C. da Silveira
Comercial Zaine Ltda

11-04-2009 – Izolde Ritzmamm Kubiak 
 Belmiro Witt Com. e Ind. Confec. Ltda

13-06-2009 – Terezinha Z. de Lorena
Relojoaria Record

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

CRC/SC 002572/O-0

Endereço: Rua Nicolau Bley Neto, 649 – Centro – Mafra – SC / E-mail: alfa@alfacont.com.br


