
PALESTRA MOTIVACIONAL

Sucesso: 
A arte de realizar sonhos

Informativo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro - Março 2010 - Ano VIII  Nº 02

Palestrante: Professor Pachecão (José Inácio da Silva Pereira)
Palestra motivacional, onde Pachecão apresenta sua incrível 
história de vida e como realizou seus mais inusitados sonhos 
(ganhar dinheiro como professor, fazer novela, entre vários 

outros). Uma lição de vida emocionante e muito bem humorada. 
Uma alta dose de inspiração para levantar o astral e muita 

energia positiva para que nunca desistamos dos nossos sonhos.

Conteúdo da Palestra/ Tópicos abordados:
•A importância dos sonhos•Aprendendo com a caminhada 

A importância do amor e da alegria no relacionamento
Faça diferente, seja diferente;

•Faça mais do que os outros •Sirva o próximo •Nunca desista!

Local: Cine Emacite
Data: 13/04/2010 - 20h
Investimento: R$ 12,00 associados e estudantes / 
Ingressos a venda na CDL- 3642-0722

R$ 15,00 não associados

Câmara de
Dirigentes

Lojistas de
Mafra e Rio Negro



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

A moda de se vestir bem.

Não há nada mais 
natural do que o ser 
humano ter suas metas, 
objetivos, SONHOS, idéias. 
Querer algo é quase que 
i n e v i t á v e l .  V i v e m o s  
constantemente buscando 
algo, seja material ou 
abstrato, físico ou emocional. Traçamos 
nosso caminho com os olhos voltados a um 
horizonte vasto, promissor, FELIZ. E para que 
tudo se realize, se concretize e aconteça, é 
necessário transformar tudo em ação e 
trabalho, e você só realiza o que você 
realmente acredita. Neste sentido, quero 
desejar a todos os nossos empresários  
garra e determinação, pois estamos 
iniciando este ano com tantas situações que 
vem mexendo intensamente  com as 
estruturas de nossas empresas, a exemplo: 
pisos salariais, adequações fiscais, enfim, 
situações adversas as nossas atividades 
diárias, mas que com determinação iremos 
superar.

Neste mês de março, quero parabenizar 
a todas as mulheres, especialmente as 
comerciarias e empresarias, pelo Dia da 
Mulher, comemorado no dia 08. É uma data 
importante a todas nós. Vencemos o 
descrédito, enfrentamos o preconceito, 
superamos as dores e escrevemos nossa 
historia, como livres, independentes e 
determinadas a vencer todas as barreiras. 
Nossa entidade comemorará  esta data, com 
o III Encontro Essência de Mulher, este ano 
com o tema : Uma Nova Mulher”  

Outro evento que ira marcar neste 
semestre, será a palestra com o Professor 
Pachecão. Uma pessoa detentora de um 
g r a n d e  c o n h e c i m e n t o ,  c o m  u m a  
personalidade excêntrica, intrigante e 
contagiante, que de forma descontraída 
promete emocionar e mobilizar a todos para 
uma grande mudança interior e exterior.   
Venha participar !!! 

Se meu desejo de vencer for suficientemente forte, o 
fracasso jamais me surpreenderá.

Og Mandino

”

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

novos 
associados

- ARTE EMBALAGEM
- JOIA PARA COMERCIO 
- MERCADO DAJU
- RONEI AUTO PEÇAS
- ART CENTER
-FOLHAS DE OUTONO

Você se considera um líder? Acha que 
pode melhorar às suas qualidades de boa 
liderança, mas não sabe como? Então, 
recomendo que leia atentamente este artigo 
até o final.

Em primeiro plano, é preciso lembrar que 
há inúmeras publicações sobre como ser um 
líder eficaz. Há obras enormes detalhando o 
tema, mas a minha recomendação é para 
você não esquecer o básico, pois de nada 
adianta uma boa sobremesa se o prato 
principal não agradar.

Para ser um líder eficaz devemos nos ater 
a, pelo menos, seis pontos, os quais 
comentaremos a seguir:

1. Sintonia com metas: saber exatamente 
onde se deseja chegar e garantir que todos da 
equipe entendam a importância do projeto, 
das metas e a forma de agir para alcançá-las;

2.Não admita acomodação: uma vez que 
você sabe onde está indo, foque em como 
chegar lá. Porém, não se esqueça de certificar-
se de que todas as pessoas saibam o que é 
preciso fazer e como agir para garantir 
resultados otimizados;

3.Motive: tire o máximo de partido de sua 
equipe. Envolva-os e inspire-os a dar o seu 
melhor para conquistar o planejado;

4.Desenvolva talentos: desenvolva e 
agregue novos talentos na equipe. Agindo 
assim, você evita o comodismo e desafia o 
grupo à medida que “oxigena” a equipe;

5.Invista em você mesmo: você nunca 
deve considerar-se um líder perfeito. Encontre 
novas formas para melhorar continuamente e 
desenvolver as suas habilidades e irá se tornar 
melhor a cada dia;

6.Seja criativo. Saia da zona de conforto e 
vá em busca de novos conhecimentos de 
liderança. Leia bons livros, viaje a lugares 
ainda não visitados, recorra à prática do 
benchmarking  etc.

O sucesso é fruto de muita ação e não do 
ostracismo.

Evaldo Costa
Escritor, consultor, conferencista e professor. Diretor do Instituto 

das Concessionárias do Brasil. Autor dos livros: “Alavancando 
resultados através da gestão da qualidade”, “Como Garantir Três 
Vendas Extras Por Dia” e co-autor do livro “Gigantes das Vendas”

Site: www.evaldocosta.com
Blog: http://evaldocosta.blogspot.com
E-mail: evaldocosta@evaldocosta.com

Calendário
Reuniões Plenárias
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Dicas de livros e DVDs.
CUIDADO COM A MANIPULAÇÃO  (3026)

Luiz Marins 

Segundo o prof. Marins, 
a manipulação é o meio, 
nada ético, que algumas 
pessoas uti l izam para 
sobrepujarem as outras e 
significa fazer com que o 
outro faça o que eu quero. 
Ele explica que quando 
e s t a m o s  s e n d o  
manipulados despertamos 
3 sentimentos: culpa, ignorância e ansiedade. 
Marins dá algumas dicas simples de como 
lidar com pessoas que nos manipulam: não 
deixe a raiva entrar dentro de você, use sua 
habilidade verbal, seja assertivo e deixe o 
outro desconfortável. 19 min

BÔNUS DO DVD: Você se sente ofendido 
com muita freqüência? - 20 min. 

Campanha Recicla CDL
Iniciamos este mês em parceria com a 

FCDL-SC e demais CDLs com apoio da 
Fundação do Meio Ambiente (Fatma) a 
campanha Recicla CDL- Educação ambiental 
para um futuro melhor, onde estaremos 
recolhendo computadores, impressoras, 
p lacas  e let rôn icas ,  p rocessadores ,  
estabilizadores, celulares e baterias para a 
reciclagem correta destes materiais. 
Solicitamos às empresas que dispuserem 
destes materiais para reciclagem entrarem 
em contato com a CDL a fim de coletarmos.

Liderança eficaz
Por Evaldo Costa

ABRIL - DIA 3 e 10



Os 7 pontos da boa iluminação
Luiz Renato Roble

Você já deve ter notado ou pelo menos sentido que algumas lojas apresentam um visual 
agradável, com um poder sobrenatural que envolve e convida as pessoas a conhecê-las, enquanto 
outras aparentam ser frias ou por demais quentes, que acabam afastando o desejo de 
permanecer no interior delas, ou pior, de se entrar nelas. 

Talvez você não tenha se dado conta, mas esse poder sobrenatural, atraente ou repelente, 
atende pelo nome de iluminação. Veja a seguir sete pontos básicos que fazem a diferença entre a 
loja que apresenta um ambiente agradável e vendedor, e outra que apenas tem luzes acesas: 

1. Tão importante quanto o que se expõe é como se iluminam os produtos expostos e o 
ambiente em que eles estão expostos. Pode-se dizer que a iluminação é a grande responsável pela 
aura de uma loja ou de qualquer outro ambiente comercial. É uma pena que a maioria dos lojistas 
ainda não descobriu isto. 

2. O uso exclusivo de lâmpadas frias torna qualquer lugar uma geladeira. Isso acontece porque 
o excesso de luz branca não destaca os produtos, não valoriza suas cores e torna o ambiente 
impessoal. Existem pontos-de-venda, como farmácias, mercearias, açougues e supermercados 
que tradicionalmente abusam da utilização de lâmpadas frias, enquanto outros já evoluíram no 
quesito ambiente vendedor e arriscam algo diferente. 

3. O uso absoluto de lâmpadas quentes faz com que o ambiente seja, ou aparente ser, abafado 
e desconfortável aos olhos do público, espantando-o. Boutiques antigas e panificadoras modernas 
são as campeãs nessa categoria. Na ânsia de buscarem ser atraentes e moderninhas, exageram 
nos spots e, para que ninguém morra sufocado no seu interior, acabam sendo obrigadas a 
permanecer com metade das lâmpadas instaladas apagadas o tempo todo. 

4. Para que uma iluminação seja eficiente e agradável, ela deve apresentar uma mistura 
equilibrada de lâmpadas com tonalidades frias e quentes. Para a iluminação geral, utilize 
lâmpadas com tonalidade fria que consomem menos e iluminam áreas maiores. Já para destacar 
e valorizar pontos específicos e especiais, como os produtos expostos, vitrines, cartazes ou as 
áreas de atendimento, utilize lâmpadas com fachos pontuais e com tonalidade quente. 

5. Mostre a iluminação. Esconda as lâmpadas. As pessoas devem sentir os efeitos da 
iluminação, porém de uma forma que não consigam ver as lâmpadas. Caso não seja possível 
escondê-las, disponha-as de um jeito que não ofusquem os olhos e, portanto, não desviem a 
atenção do cliente. 

6. A iluminação natural é fundamental. Seja por meio de janelas, clarabóias ou jardim interno, 
ela é capaz de tornar um ambiente sedutor e agradável. Quando isso não for possível, deve-se 
buscar uma iluminação que, mesmo sendo artificial, como uma clarabóia, propicie uma atmosfera 
natural ao ambiente. 

7. Uma boa iluminação, assim como tudo na vida, é uma questão de equilíbrio. Uma loja ou um 
escritório não devem ser tão claros a ponto de parecer um cassino de Las Vegas e nem tão escuros 
quanto a caverna do Bin Laden. Avalie a iluminação de seu ambiente de trabalho e tente encontrar 
um meio termo. Este cuidado fará a diferença!

Luiz Renato Roble é designer, consultor de Identidade Estratégica e diretor de Criação da 
DATAMAKER

www.datamaker.com.br

ESTATÍSTICAS
Fevereiro 2010

Análise:

Resumo do Movimento
DESCRIÇÃO   Relação 
Total de Consultas
Total de Registros
Total de Reabilitações

 JAN/10 - FEV / 10

14,84 %
 10,23 %
 12,11 %

FEV FEV/09 - /10

-13,27 %
-5,30 %
8,29 %

CONSULTAS: apresentaram um aumento de 
14,84% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e uma queda de -13,27% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

REGISTROS:  apresentaram um aumento de 
10,23% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e -5,3% em relação ao mesmo período do 
ano passado.

CANCELAMENTOS: apresentaram um aumento 
de 12,11% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e 8,29% de aumento em relação ao mesmo 
período do ano passado.

3642-1417

AÇOUGUE MACHADO

O sábado da família comparativo
 de consultas:

PROMOÇÃO
CLIENTE NOTA

CDL RIOMAFRA

Período: 

Prêmios: 

Investimento para participar desta 
promoção: 

Formas de Pagamento: 

Obs: Devido as exigências da Caixa 
Economica Federal a respeito de promoções e 
sorteios a CDL tem  urgência na intenção por 
parte dos associados em participarem desta 

promoção 2010. 

De 04 de outubro a 27 de 
dezembro/2010.

Serão 20 vales compras no valor 
de R$1000,00 cada(exclusivamente gastos 
nas empresas participantes da promoção).

R$ 300,00 o Kit contendo 3000 
cupons mais material divulgativo. 

Poderá ser 
parcelado até dezembro de 2010.

Entre em contato com a 
CDL/3642-0722 ou através do e-mail: 

comercial@cdlmafra.com.br e mostre seu 
interesse em participar desta ação.

Promoção “Cliente Nota 1000Promoção “Cliente Nota 1000

Açougue MACHADO o melhor e mais bem montado açougue de carnes de nossa região. Aqui você encontra carnes de qualidade com 
preços que cabem em seu bolso, e ainda aquele atendimento personalizado que você e sua família merecem. Aos sábados e 
domingos contamos com serviços de carnes assadas e frangos, tudo isso feito com muito carinho para o almoço em família. Venha 
conhecer nossa loja e saborear nossos produtos. Av. Coronel  José Severiano Maia, 487
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