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EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

A informação em todos os parâmetros de 
nossa vida tem uma importância significativa. 
Ações que geram informação transformam-se em 
uma importante ferramenta para nossas 
empresas. Não é por acaso que o banco de 
informações do SPC, é tão bem utilizado pelas 
empresas quando da necessidade de vendas à 
prazo. 

 Neste sentido, peço a atenção de todos os 
nossos associados sobre a importância de um 
setor de crediário bem estruturado junto com a 

cobrança em nossas empresas. Cobrança a qual me refiro está 
relacionada á inadimplência em face de maus pagadores, gerando sérios 
prejuízos em nossos empreendimentos. É importante evidenciar o 
trabalho que nosso departamento de cobrança vem desempenhado, com 
menos de seis meses de atividade já percebemos bons resultados. Um 
bom departamento de cobrança esta direcionado em negociar, 
solucionar problemas e avaliar propostas.

É através deste conceito que nosso departamento de cobrança, que se 
encontra á disposição de todos os associados, vem trabalhando, 
lembrando sempre que a negociação acaba somente quando a proposta 
for cumprida. Visite-nos e avalie mais este serviço á disposição de nossos 
associados.

Outra ação que esta em sua 5ª edição, é o Baile do Comércio, um 
evento de lazer e entretenimento que já se consolidou em nosso 
calendário. Um show de música, espetáculo e diversão, onde a sinergia 
dos participantes fortalece e enriquece o evento. Neste ano o evento 
acontecerá dia 03 de outubro/09 na Sociedade União Fuchs, com a Banda 
Manchester. Confira o cronograma do evento e participe. 

E por fim, quero esclarecer que a Promoção Cliente Feliz, teve com a 
aprovação e autorização da Caixa Econômica Federal, a data do último 
sorteio prorrogado para o dia 14/12/09, data limite do sorteio. Para tanto, 
vemos nesta ação um diferencial para as empresas que aderiram a 
promoção, uma ferramenta, uma oportunidade de incrementar as 
vendas para o segundo semestre e para a data natalina. Assim sendo, 
avalie esta possibilidade e invista em seus clientes disponibilizando-lhes 
os cupons conforme o regulamento.

 Esta ação tem por objetivo agregar maiores possibilidades de 
incrementar as vendas e fidelizar clientes. E por falar em clientes, dia 
15/09 é dia do cliente, nossa CDL estará fazendo uma grande divulgação 
de mídia para esta data nos dias 14 e 15/ setembro, convidando os 
clientes para visitarem nossas empresas e aproveitarem as oportunidades 
de compras disponíveis em nosso comércio, portanto, convido a todos 
para juntos criarmos um dia diferente, pois ocasiões especiais pedem 
presenças especiais, invista em seu cliente e o fidelize em sua empresa. 

Boas vendas e um ótimo mês para todos.

CDL EM AÇÃO
04/08 Reunião na Câmara Municipal de Mafra - projeto natalino/09

05/08 Reunião da Diretoria

05/08 Reunião sobre a III Rua da Cidadania

11/08 Reunião Prefeitura Municipal de Mafra –Projeto natalino/09

12/08 Reunião na Secretaria de Ação Social e Bolsa Família.

13/08 Reunião Conselho Municipal de Trânsito

20/08 Visita Policia Militar de Mafra

24/08 Reunião dos Gestores em Florianópolis

27/08 Evento de reinauguração das instalações do SESC Joinville

31/08 Reunião Secretaria da Cultura de Rio Negro.

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

A moda de se vestir bem.

NOVOS ASSOCIADOS
• Big Safra
• Centro da Tintas
• Paulo Roberto Witt -ME

PRÓXIMA REUNIÃO 09
SETEMBRO

HORÁRIO: 19:30h
Pauta:
Secretário Desenvolvimento Econômico de Mafra – Emerson Mass
Capitão Marcelo Pereira da Polícia Militar de Mafra

De OLHO na notícia!

Redução da jornada

Uma mobilização empresarial com industriais de todo o País tomou conta do 
Congresso Nacional na manhã desta terça-feira (25), em Brasília. Representantes de 
vários setores foram à Câmara dos Deputados acompanhar de perto o debate público 
sobre a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 231/95, que prevê a 
redução da jornada de trabalho, sem o ajuste nos salários, e o aumento do adicional da 
hora extra sobre as empresas.

O debate público está sendo promovido pela Comissão Geral da Câmara e ocorre no 
Plenário da Câmara dos Deputados. De acordo com o empresário mineiro Marcio Mourão, 
durante o debate o setor empresarial precisa deixar claro os impactos da aprovação da 
PEC 231/95, entre eles a redução dos postos de trabalho e da competitividade das 
indústrias. “As experiências de outros países mostram que esse não é o caminho. Os custos 
de produção aumentam e assim, consequentemente, há redução de empregos”, diz 
Mourão.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL/SC) preparou faixas e 
distribuiu adesivo com a frase "redução não é solução" para angariar apoio 
contra a proposta. “Acreditamos que esta medida tem, acima de tudo, forte 
apelo eleitoral. Reduzir a jornada é aumentar custo, colocar as empresas em 
risco financeiro e estimular o desemprego”, enfatiza Sergio Medeiros, 
presidente da FCDL/SC, que diz que a livre negociação é a melhor forma para 
regular as condições de trabalho e valorizar o papel dos sindicatos laborais.

“Se aprovada, a proposta afetará diretamente o processo produtivo, prejudicando o 
comércio e onerando as empresas, em especial as micro e pequenas, que não terão 
condições de absorver ou repassar a elevação dos custos”, destaca Sergio. Ele alerta ainda 
que os defensores da jornada reduzida alegam que isso abriria 2,25 milhões de empregos, 
porém esse resultado desconsidera a realidade das empresas e da economia. “Os custos 
de produção aumentarão cerca de 10%”, argumenta, rebatendo proponentes da PEC, os 
ex-deputados e hoje senadores Inácio Arruda (PCdoB/PE) e Paulo Paim (PT/RS), que dizem 
que a redução de jornada abrirá novas vagas de trabalho.

Em tramitação no Congresso Nacional, a PEC 231/95 estabelece a redução da jornada 
de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem a diminuição dos salários, e aumenta o 
adicional da hora extra de 50% para 75% do valor da hora normal trabalhada. O debate 
de hoje é mais uma etapa da tramitação da PEC 231/95 no Congresso Nacional. Ela foi 
aprovada na Comissão Especial da Câmara em 30 de junho deste ano, mas ainda precisa 
ser votada em dois turnos pelos plenários da Câmara e do Senado.

Empresários de todos os setores do País acompanham debate
 público sobre a diminuição de 44 para 40 horas semanais trabalhadas 

CDL

05
SETEMBRO

12
SETEMBRO

A CDL de Mafra e Rio Negro, agendou visita a CDL de Caçador para 
conhecer o projeto das Câmeras de segurança implementadas naquela 
cidade. Participarão da comitiva além da CDL, o Comandante do Batalhão 
da PM de Mafra e os vereadores.

A comitiva irá analisar a viabilidade da implantação do projeto em 
nossas cidades.

Tome nota!



Estatísticas Agosto/2009

Resumo do Movimento Agosto/2009
Descrição Relação

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

Julho/09 - Agosto/09 Agosto/08 - Agosto/09

-12,17 %
 -7,11%
-10,30%

-6,42 % 
-11,92 %
21,81 %

As CONSULTAS apresentaram um aumento na 
ordem de 12,17% em relação ao mesmo período 
do mês anterior e uma queda de -6,42% em relação 
ao mesmo período do ano passado.

Os  REGISTROS apresentaram um a queda na 
ordem de -7,11% em relação ao mesmo período do 
mês anterior e uma queda de -11,92% em relação 
ao mesmo período do ano passado.

Os CANCELAMENTOS apresentaram uma 
queda na ordem de-10,30% em relação ao mesmo 
período do mês anterior e um aumento de 21,81% 
em relação ao mesmo período do ano passado.

Análise:

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.

2009

Considerando uma avaliação comportamental  
para o dia dos Pais, houve uma queda nas vendas 
considerando as consultas de SPC.

Comparando o ano de 2009 em relação a 2007 
houve uma queda de -8,84% e com relação a 2008 
houve uma queda de -3,03%.

DIA DOS PAIS
Considerando Período do 1º ao 2º Sábado da Família

Merchandising: conjunto de processos, ou atividades, destinados a valorizar os produtos e serviços aos olhos 
do cliente, aumentando a possibilidade da tomada de decisão para a efetivação da compra.

Em resumo, significa ter produto no lugar, no tempo e na quantidade certas, agregando valor e técnicas de 
exposição, objetivando estimular a compra por impulso.

O "merchandising" deve proporcionar:
- máximo de vendas possível; 
- reduzir custos ao máximo; 
- diminuir riscos.
Os benefícios proporcionados com a aplicação das técnicas de "merchandising" resultam em:
- melhoria na imagem da empresa; 
- segurança na decisão de compra; 
- aumento do faturamento; 
- aumento da rentabilidade; 
- otimização da administração de estoques; 
- parceria e alianças com fornecedores; 
- satisfação de clientes internos e externos, entre outros.
Para atingir os objetivos de "merchandising", devem ser utilizados, com inteligência, os recursos disponíveis, 

como:
- decoração; 
- iluminação; 
- ambiente; 
- expositores; 
- gôndolas; 
- espaços diversos; 
- visualização, etc.
Fonte: http://www.sebraesp.com.br

Dicas práticas de merchandising II

Criatividade em Relacionamento

A Criatividade em Relacionamento deve resultar em ações para manter os clientes. Mantê-los é o mesmo 
que buscar a sua fidelização, que exigirá uma relação transparente e comprometida com eles, conforme os 
padrões de ética, moral e bons modos, obtida principalmente pela qualidade no atendimento e dos produtos.

A capacitação dos empresários, o treinamento dos funcionários é fundamental para que uma filosofia de 
trabalho, e padronização de atendimento seja mantida.

Formas usualmente aplicada para manter os clientes:
- serviços de entregas com pagamento mensal; 
- atendimento personalizado; 
- telemarketing de pós-vendas; 
- divulgação do aniversário dos clientes em luminoso interno; 
- etiquetas e embalagens com logomarca e telefone da loja, etc.; 
- prazos para pagamentos (cheques pré-datados, cartão de crédito etc.); 
- sacolas com logomarca/propaganda da loja; 
- mala direta comunicando promoções; 
- mensagem ou um pequeno brinde parabenizando o cliente pelo seu aniversário.

15/09 - DIA DO CLIENTE Dicas
Prezado Associado,
Todos nós sem exceção, somos Clientes. O Cliente é o responsável pelas relações de consumo.  Para a CDL 
de Mafra e Rio Negro é importante comemorar o “Dia do Cliente” e criar-se uma conscientização coletiva 
de homenageá-los nesta data pela sua importância gerando emprego e renda.  O Dia do Cliente está 
concebido para ser um dia de homenagens, agradecimentos e de conscientização. Por isso, nós da CDL  
estamos enviando esta mensagem aos nossos associados com a intenção de demonstrar nossa gratidão 
por ter vossa empresa como associada da nossa entidade e 
por toda esta convivência associativa.
Como comemorar o Dia do Cliente ?

DICAS:
•  Anúncios em veículos de comunicação;
• Promoção especial (desconto ou condição diferenciada de 
pagamento);
• Decoração especial;
• Realização de sorteios; Distribuição de brindes;
• Receber os Clientes com guloseimas, salgadinhos, 
refrigerantes;
• Envio de mala-direta, folders;
• Banner na home Page na Internet;
• Telefonemas e/ou torpedos através de aparelho celular;
• Homenagens através de e-mail marketing;
• Etiquetas adesivas ou cartões com alusão ao DIA DO 
CLIENTE apostas em embalagens, envelopes, 
correspondências;
 
Observação: Criador da Idéia –Profª João Carlos Rego  - 
www.joaocarlosrego.com.br  e  www.diadocliente.com.br  /  Fonte: CDL Rio Grande                      



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 • 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

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

CRC/SC 002572/O-0     -     www.alfacont.com.br

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

SINCOMAFRA recebe certidão do Ministério do Trabalho 

 
Cidadania
 
Cidadania
3ª Rua da3ª Rua da

Participe!!!
Dia 12 de setembro

das 9:00 as 16:00 hrs

Inauguração da Unidade SESC em Joinville

O Serviço Social do Comércio SESC-SC inaugurou no último dia 
27 a unidade joinvilense, com a ampliação da oferta de serviços e 
atendimentos em educação, saúde, cultura, lazer e assistência. A 
cerimônia oficial contou a presença do presidente do Sistema 
Fecomércio/SC (Federação do Comércio, SESC e Senac) Bruno 
Breithaupt e do Diretor Regional do SESC-SC Roberto Anastácio 
Martins. Nossa CDL prestigiou o evento a convite da Fecomércio 
parabenizando os Diretores pela estrutura ampla e completa que 
Joinville dispõe para os comerciários.

(Roberto A. Martins, Fátima Regina Granemann, Bruno Breithaupt, Vilmar Jaroszevski e Manoel A. P. Goudinho)

Estação Cultura 
• Testes de glicemia

• Aferição de pressão arterial
• Orientação saúde bucal

 • Odonto móvel
 • Escovódromo

• Odontologia do SESC
• Núcleo de avaliação física,

•  Índice de massa corporal
• Postura corporal.

Estação SAÚDE

• Exposição 5º RCC
• Proerd PMSC

• Feira da Família.
•  Exposição e feira de 

pequenos animais.

Estação
CIDADANIA: 

Realização: Apoio:

• Brinquedos: Cama elástica, 
piscina de bolinhas, pula-
pula, escorregador inflável.
• Brinquedos tradicionais: 
Perna de pau, chinelão.
• Jogos gigantes: Jogo da 
velha, ludo, jogo da 
tartaruga.
• Oficinas: Pintura facial, 
argila, desenhos, areia 
colorida, oficina do 
barbante.
• Exposição ciranda SESC - 
Jogos brinquedos e 
brincadeiras antigas.

Estação lazer

Maiores informações: CDL Mafra/Rio Negro (47) 3642-0722  / SESC - Joinville (47) 3433-3100

S A N T A   C A T A R I N A 
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Você e sua família não podem deixar de participar
deste grande evento


