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EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Ao longo do tempo ouvimos falar muito sobre 
empreendedorismo, e empreendedorismo tem a ver 
com inovação. Essencialmente temos características 
brasileiras que nos fazem sermos inovadores 
constantemente, ate por motivos que temos de 
vencer barreiras diárias.

Ao inovar nossas ações, abrimos novos caminhos 
que se transformam em realizações fortes e 
promissoras para a classe lojista, e para a 
comunidade.

Iniciamos um novo ciclo neste mês de julho, o 
segundo semestre, que vem recheado de ações que 

fortalecerão nosso segmento do comércio, e nossas cidades. Projetos 
natalinos, encontros de capacitação, eventos festivos, culturais, sociais e 
educacionais. Momentos de lazer, entretenimento e reuniões decisivas. 
Estamos buscando inovar a cada ação, fortalecendo e solidificando nossos 
compromissos como entidade representativa do comércio.

A exemplo o IV Encontro de Crediário, um evento que teve uma maciça 
participação de nossos crediaristas, empresários, colaboradores e das CDLs 
que compõe o 13º Distrito, composto por Campo Alegre, São Bento do Sul, 
Rio Negrinho e Itaiópolis. O evento caracterizou-se e já é consagrado como o 
evento gestor para debater, discutir, reavaliar e acima de tudo aprender 
sempre mais sobre os assuntos que acercam a analise de crédito e as vendas a 
prazo. Enfim, fechamos com êxito e sucesso mais este evento que já faz parte 
do calendário da entidade. E no mesmo foco de capacitação e preparo, 
estivemos em Blumenau participando do Seminário Estadual de SPC/SC, 
onde contou com a participação das CDLs do estado, tendo como assunto 
central as questões jurídicas, a importância do Programa de Integração e 
Desenvolvimento de Gestores –PIDG,  ao qual deixo meu reconhecimento a 
FCDL pela iniciativa de realizar este programa, e aos colaboradores da nossa 
CDL a Cirene e ao Vilmar que tão bem representaram e continuarão a 
representar com garra e determinação.É sempre importante reconhecer as 
ações que dão resultados, pessoas que fazem diferença.

E por falar em momentos importantes, lembrem-se estamos no mês dos 
Pais, vamos surpreender, recepcionando-o com as melhores sugestões de 
presentes, e dar um atendimento de abraço de filho, com carinho e ternura. 
Promova esta data! Inove sua empresa! Divulgue este momento!!! Faça a 
diferença.

Para finalizar, quero desejar um mês de ótimas vendas e de muito sucesso 
para todos.

“O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente” Ghandhi 

CDL EM AÇÃO
01/07 Reunião da Diretoria.

06/07 Reunião Condomínio Centro Empresarial.

07/07 Reunião extraordinária sobre Sábado da Família

08/07 Convite do Governo do Estado SC, UnC, Ministério Publico –Comarca 

Mafra, Prefeitura Municipal de Mafra para Solenidade Assinatura do 

Convenio para implementação do Programa PIA .

08/07 IV Encontro de Crediaristas e Usuários de Serviço – 

09/07 Reunião extraordinária associados CDL - departamento jurídico

09/07 Formaturas alunos do Proerd

17/18-07 Seminário Estadual SPC/SC –Blumenau

17/07 Reunião Conselho Trabalho Emprego –Conselheiro –Sr. Henrique 

Kondlasch.

23/07 Evento despedida do Major Miguel Chokailo Neto

24/07 Cerimonial de passagem de comando da Polícia Militar de Mafra.

28/07 Reunião do COMDEMA

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

A moda de se vestir bem.

Dicas Biblioteca

Argumento: Eduardo Botelho
Muitos vendedores estão perdendo ótimas 

oportunidades de vendas simplesmente porque não 
oferecem tudo o que poderiam aos seus clientes. A 
maioria dos profissionais de vendas coloca na própria 
cabeça que não vai vender determinada mercadoria. E 
aí não vende mesmo. Por que não vende? Porque não 
oferece. Vendedor, acabe com esse bloqueio para se 
tornar um profissional de sucesso.

Roteiro: Alberto Centurião
O vendedor de loja de roupas masculinas, J.P., vende para um cliente 

somente um maiô que encontrava-se em promoção. Chamado para 
atender a um telefonema, passa o cliente para Almir. Este, ao detectar 
outras necessidades, oferece e vende um amplo leque de produtos ao 
cliente do J.P.Duração: 12 minutos

MAS VOCÊ OFERECEU? (3014)
Eduardo Botelho 

NOVOS ASSOCIADOS
• Mercadinho AL
• Telephone Telecomunicações
• Mulher Brasileira

PRÓXIMA REUNIÃO 12
AGOSTO

HORÁRIO: 19:30h
- Presença do Secretário de Desenvolvimento
 Município de Mafra –Sr. Emerson Mass
- Momento do Associado

De OLHO na notícia!

CARTÕES LUCRAM COM O QUE 
SAI DO NOSSO BOLSO

O Movimento Lojista está no caminho certo.
Não tenho dúvidas de que, a cada dia e a cada nova notícia divulgada nos 

principais jornais, se confirmam nossas suspeitas de forte cartelização no 
setor de meios eletrônicos de pagamento.

O Governo precisa urgente, tomar sérias providências contra os abusos 
das empresas de cartões de créditos. E nossa união é fundamental neste 
momento. Não podemos deixar um só minuto de insistir junto aos 
parlamentares de todos os estados.

Só a Redecard empresa que comercializa a bandeira Mastercard no Brasil, 
cresceu 34%, entre abril e junho deste ano, com lucro de R$ 343 milhões, 
contra R$ 256 milhões no mesmo período do ano Passado.

E preste atenção que os principais destaques foram o crescimento de 
16,9% nas receitas obtidas com transação de cartões de créditos e débito 
(que representam 55,2% do total das receitas) crescimento de 26% na receita 
de aluguel de equipamentos POS, e crescimento de 23% na receita financeira 
líquida. Ou seja, tudo que pesa no bolso do lojista, que paga mais a estas 
empresas que todas as despesas mensais juntas, inclusive impostos e taxas. 
Vamos lutar para que essa explosão acabe.

Roque Pellizzaro Junior 
Presidente da CNDL

Ninguém perde mais com a avalanche de cheques sem fundo do que os 
lojistas, que entregam uma mercadoria ou prestam um serviço e recebem um 
papel sem valor. A atitude é ficar sempre atento, verificando indícios para a 
atitudes má intencionadas assim como sempre consultar o SPC antes de 
aceitar o cheque como uma das providências necessárias para minimizar os 
prejuízos.

O assunto merece atenção por parte de todos, e a CDL de Mafra e Rio 
Negro juntamente com seus associados já estão se mobilizando junto aos 
órgãos competentes devido a uma enxurrada de cheques sem fundo em 
nosso comércio, e que vem se agravando diariamente.

TOME NOTA
Lojistas mobilizam-se para coibir cheques sem fundo



Estatísticas Agosto/2009

Resumo do Movimento Agosto/2009
Descrição Relação

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

Junho/09 - Julho/09 Julho/08 - Julho/09

-20,76 %
 -18,79%
 39,86%

-20,22% 
-18,12%
 7,45%

CONSULTAS representaram uma queda de -
20,76% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e uma queda de -20,22% em relação ao 
mesmo período do ano anterior;

Os REGISTROS por sua vez, apresentaram uma 
queda de -18,79% em relação ao mesmo período 
do mês anterior e uma queda de -18,12% em 
relação ao mesmo período do ano anterior;

Os CANCELAMENTOS apresentaram um 
aumento positivo de 39,86% em relação ao mesmo 
período do mês anterior e um aumento de 7,45% 
em relação ao mesmo período do ano anterior.

Análise:

CHEQUE
COMO EVITAR TRANSTORNOS DESNECESSÁRIOS

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.

Através do SPC você dispõe da possibilidade de consultar o melhor banco de dados do país, 
verificando todas as prerrogativas incisas na consulta, que proporcionam maior segurança na 
hora da venda.

Entre estes detalhes cabe ressaltar:
Lembramos que para melhor entendimento o SASfx apresenta três cores:  consta 

restrições,  alerta e  nada consta ou dados informativos cadastrais.
Seguindo estas observações veja o quadro abaixo:

vermelho
amarelo branco

REGISTROS DE CHEQUE

Na tarja vermelha aparece registro de cheque, assim como poderia estar aparecendo registro 
de SPC. As  informações que apareceram abaixo desta tarja mostrarão as restrições que constam 
neste cadastro. Se atenha com muita atenção nestes tópicos. 

OCORRÊNCIAS DO BANCO CENTRAL

Na consulta de cheque poderá também aparecer ocorrência do Banco Central, também em 
tarja vermelha, ela trará a informações de CCF do cliente perante o Banco Central ou outra Alinea 
passível de informação.

CONSULTA REALIZADAS - ALERTA

Com relação a tarja amarela, ela serve como ALERTA, para sua análise de crédito, neste exemplo 
ela demonstrará a quantidade de consultas formuladas para este cliente no período de 30dias. 
Com base nesta informação você poderá considerar uma avaliação mais apurada com relação à 
situação deste cliente, em relação ao seu comprometimento financeiro já assumido.

CHEQUES PRÉ-DATADOS

Com relação a tarja amarela Cheques Pré-Datados, este trazem um Alerta importante, ele 
apresenta quando informado pelo lojista, a quantidade de cheques Pré-datados e seus valores do 
CPF consultado. Neste caso cabe ressaltar a importância de informar no sistema quando do 
cheque Pré-datado e usar-se desta ferramenta para sua gestão de crédito.

 
Estes são alguns tópicos que você encontra nas consultas formuladas junto ao banco de 

dados do SPC, e através de uma simples observação mais detalhada você poderá fazer suas 
vendas a prazo com mais segurança e tranqüilidade.

LEMBRETE: Cabe ressaltar que estas informações variam dependendo da opção de consulta 
que você optar. No menu de consultas disponíveis aos associados existem uma variedade de 
opções, no entanto, cabe a você lojista optar pela que mais satisfaça sua necessidade na hora de 
vender a prazo.

Considerando apenas as Consulta de Cheque, sugerimos observar duas opções:

12 CHEQUE NACIONAL

PF= Consulta Pessoa Física/ PJ -Pessoa Jurídica/Alertas/CCF BacenCheque/Outras 
Alineas BESC, Outras alíneas Banrisul/Cheque Devolvido/Pré-datado/Referências 
Comerciais/Postos Combustíveis, Acats/ RENIC alertas/Cheque 
nacional/Confirmação CPF/CNPJ/Confirmação telefone

62 SPC PLUS MASTER
Abrangência da Opção 02 + 12
SPC/SC, Alertas, CCF do Bacen, Cheque lojista, pré-datado,  referências comerciais, 
SPC Brasil, SPC/Brasil Alertas, SPC/Brasil Cheque + Fraude

Veja "10 dicas" para que o lojista se proteja 
contra a inadimplência nas compras com cheque:

1. Prefira o parcelamento com entrada ao invés do cheque único;
2. Não aceitar cheques de terceiros e previamente assinados;
3. Nunca trocar cheque por dinheiro;
4. Conferir os valores por extenso e numérico e ver se foram corretamente preenchidos;
5. Solicitar um número de telefone, de preferência fixo, para referência;
6. Comparar o número do cheque impresso com o que aparece registrado em caracteres 

magnéticos na parte inferior da folha. Isto evita recebimento de cheque fraudado;
7. Solicitar sempre a identidade do emitente e verificar se a foto não está recortada ou sobreposta 

e se a impressão digital não apresenta borrões;
8. Observar se o emitente anota o valor e a data do cheque no canhoto do talão. Caso ele não faça 

isso é aconselhável redobrar os cuidados.
9. Consultar sempre um sistema de Informações de Crédito e/ou Garantia de Cheques, para maior 

segurança;
10. Nunca esperar o consumidor deixar o estabelecimento para depois consultar o cheque.

DICAS SPC:

Ao realizar uma venda a prazo não 
esqueça:

• Fazer a consulta no SPC antes de 
liberar a venda; 

• Optar por uma informação mais 
completa; 

• Anotar todos dados pessoais 
conforme documento apresentado pelo 

cliente; 
•Conferir sempre a assinatura 

com o documento de identificação. 

038      CONSULTAS         030    DIAS
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Dicas práticas de merchandising.
Estas dicas foram extraídas do curso “Merchandising no varejo de construção”, da Loja 

Escola Anamaco. 
Para um bom merchandising, deve-se seguir algumas regras básicas: 
1.) Manter gôndolas e produtos limpos e organizados 
Loja suja ou mal organizada passa uma péssima impressão ao consumidor. Quero ter 

orgulho de poder comprar em uma loja que seja tal qual o sonho que projeto para minha casa. 
2.) Identificar e precificar todos os produtos corretamente 
Produto sem preço não vende. Além de ser obrigatório por lei a precificação de todos os 

itens de sua loja, não há maneira de um consumidor levar um produto se não consegue 
observar qual o preço do mesmo. A grande maioria dos clientes não pergunta. 

3.) Respeitar o agrupamento de produtos por família (setorização) 
Se trata basicamente de “interligar” produtos relacionados na loja, assim sendo, louças 

sempre próximos de azulejos, metais sempre próximo de produtos para hidráulica, etc. 
4.) Expor produtos de forma vendedora e explicativa 
Da mesma maneira que falamos sobre precificação todos os produtos devem “se vender” ao 

consumidor, através de boa exposição. 
5.) Valorizar produtos em promoção utilizando elementos promocionais (faixas, cartazes, 

banners, ilhas, pontas de gôndolas, etc). 
Estes elementos valorizam significativamente a promoção. 
Devemos utilizar todo o “arsenal bélico de merchandising” para criarmos promoções 

atrativas. 
6.) Manter em ordem a comunicação visual da loja e JAMAIS colar etiquetas, faixas ou 

cartazes, diretamente nos produtos ou em paredes pintadas. 
Quer sua loja forte? Mesmo que estivermos falando de uma pequena loja de materiais para 

construção, desde o inicio deve-se trabalhar de forma forte a identidade da empresa. Hoje o 
acesso à informação e à programas de desenho e criação está bastante facilitado. Busque 
padronizar sua precificação. Nunca à faça de qualquer maneira. Mesmo em lojas e redes 
grandes, encontramos completo descaso no que se refere à padronização de precificação e 
promoções. 

7.) Manter a GÔNDOLA SEMPRE ABASTECIDA. 
Imagine uma loja com poucos produtos em uma gôndola. Qual a impressão que ela lhe 

passa? Não importa qual for SUA resposta, a impressão é sempre a mesma: uma loja à beira do 
fechamento, ou falência. Volume é importante, principalmente se tratamos de consumidores de 
perfil popular. 

8.) DAR ATENDIMENTO EXCELENTE. 
E veja que falamos de atendimento, mesmo atendimento não sendo uma responsabilidade 

relacionada às ações de merchandising. 
Mas de nada adianta o lojista ter uma loja arrumada, se o atendimento da mesma não 

possuir o mínimo de simpatia e atenção aos clientes. Atendimento de qualidade é premissa 
básica para todo varejo de sucesso, e para a longevidade e manutenção deste. 

Um grande abraço e boas vendas
Caio Camargo
FALANDO DE VAREJO
http://falandodevarejo.blogspot.com 
Twitter: www.twitter.com/falandodevarejo 

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

IV Encontro de Crediaristas e Usuários de
Serviços da CDL-Mafra e Rio Negro

Com o tema “Para voar mais alto até as águias precisam de impulso” 

a CDL de Mafra e Rio Negro realizou nos dias 08 e 10 de julho o 4º 

Encontro de Crediaristas e Usuários de Serviços. Realizado anualmente 

pela CDL esta 4ª edição contou com a maciça participação dos 

associados da entidade e a participação especial do 13º Distrito.  

Abordando três assuntos distintos “Crédito-Como conceder crédito 

com qualidade” com o palestrante Silvio S. Maschio; “Decodificando o 

Código do Consumidor” (CDC) com Rodrigo Titericz e fechando o 

evento com a palestra “A arte do sucesso nos relacionamentos” com o 

palestrante Marcio Kuhne. O evento assim como nas edições anteriores 

foi muito elogiado e alcançou seu grande objetivo que é a reciclagem e 

troca de experiências entre seus participantes. Com a participação e o 

envolvimento de todos, concluí-se este evento com êxito e sucesso.


