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V Encontro de Gestores de Crédito e Usuários
de Serviços da CDL-Mafra e Rio Negro

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro tem a honra de convidá-lo para participar do V Encontro de 
Gestores de Crédito e Usuários de Serviços da CDL de Mafra e Rio Negro a realizar-se nos dias 19 e 20 de agosto de 

2010 a partir das 19h30min, nas dependências do Auditório anexo a CDL. Uma oportunidade de debater e aprimorar 
seu conhecimento com ênfase na gestão de crédito.

CONCESSÃO DE CRÉDITO E GESTÃO DE RISCO. 
Assuntos abordados:
• Gestão de risco
• Importância da definição das políticas de créditos;
• Utilização de Banco de Dados de Informações Comercias;
• Utilização de tecnologias e serviços para a Gestão de 

Risco

Curriculum :
Paulo Borba.
Economista, MBA em Gestão Empresarial pela FGV.
Liderou o processo de integração dos sistemas SPC’s no Estado do RS, 
desenvolveu e implantou o serviço de Garantia de Cheques e Cobrança na 
CDL de Porto Alegre
Executivo CDL Porto Alegre, ocupa o cargo de Gestor Comercial.

Dia 19/08 - 19h30min

COBRANÇA
Assuntos abordados:
        Desde a formação do crédito ao exercício do direito de cobrança, 

este workshop orientará o lojista a ter mais segurança para 
poder buscar o ressarcimento em caso de inadimplência. Com 
forte base teórica, mas também com uma proporcional carga 
prática o curso pretende capacitar o lojista a exercer grande 
parte da cobrança sem a intervenção de terceiros.

Curriculum :
Rodrigo Titericz.
Advogado, sócio da Titericz e Silva Advoogados/Campos Advocacia 
Empresarial, atuando com ênfase em defesa de ações de dano moral, sendo 
ainda acessor jurídico do SPC de grupos de discussão jurídica e, nível 
nacional sobre bancos de dados de proteção de crédito.

Dia 19/08 - 21h30min

19 e 20 de agosto

Como Reduzir a Inadimplência
Assuntos abordados:
A missão do departamento de crédito e cobrança é minimizar riscos ou atingir as metas da 
empresa?   Créditos reprovados não pagam as despesas e os custos de uma empresa.  
Mudança de paradigmas: Vendedores com visão de crédito e analistas com visão comercial.  
Criando alternativas para vender para todos os tipos de clientes.  Características necessárias 
para atuar no departamento de crédito e cobrança.  O cliente ficou inadimplente. E agora? 
 As piores abordagens e as piores respostas dos clientes inadimplentes. 
 Como enfrentar as principais desculpas apresentadas pelos inadimplentes. 
 Como não ser vítima de armadilhas de clientes mal intencionados. 
 Técnicas que levam a negociação e acordos com os devedores. 
 Cartas de cobrança: como torná-las mais eficazes.  Como lidar com clientes difíceis. 

Curriculum :
Marlos Vander de Oliveira 
Administrador de Empresas. Pós-graduado em Controladoria e gerência 
financeira. É consultor nas áreas de atendimento, vendas, crédito e 
cobrança. Foi coordenador do projeto Empreeder – Sebrae/PR. 
Responsável pela implantação do departamento de crédito e cobrança 
da Móveis Gazin, rede de móveis e eletrodomésticos, no Paraná, com 
140 lojas, onde conseguiu resultados expressivos de redução da 
inadimplência.

Dia 20/08 - 19h30min

Inscrições abertasINVESTIMENTO R$ 60,00
GARANTA JÁ A SUA INSCRIÇÃO, VAGAS LIMITADAS



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

A moda de se vestir bem.

Um mês frio e de muitas 
vendas, assim podemos 
definir o mês de junho, para 
a satisfação do comércio de 
Riomafra, além é claro, de 
toda a expectativa em 
relação à copa do mundo.

E  para  que nosso 
comércio esteja cada vez 
mais preparado, acabamos de lançar o V 
Encontro de Gestores de Crédito, onde conto 
com a participação de todos, para juntos 
capacitarmos cada vez mais os nossos 
colaboradores. É importante a presença de 
nossas empresas neste evento, vendemos 
diariamente a credito, e precisamos estar 
preparados para avaliarmos um bom 
cadastro, assim como nos precaver de golpes 
que andam assombrando o comércio.

A partir deste período damos inicio ao 
segundo semestre, onde os trabalhos e os 
projetos natalinos ganham mais evidencia, e 
estarão sob a responsabilidade municipal 
tanto de Mafra quanto de Rio Negro.

Outro fato, que vem mexendo com o 
comércio, diz respeito a Convenção Coletiva 
de Trabalho, a qual ainda encontra-se em 
dissídio, apesar de constantemente 
estarmos reunidos com o SINCOMAFRA em 
reuniões para chegar o mais breve possível 
numa negociação imparcial para ambos os 
lados. Pedimos a todos, cautela e paciência, 
pois tão logo tenhamos respostas estaremos 
encaminhando e informando a todos. 

Finalizando, é com grande satisfação que 
comunicamos a todos os nossos associados, 
que no mês de junho a nossa CDL de Mafra e 
Rio Negro conquistou uma cadeira no 
Conselho Diretor do SPC-SC, uma grande 
responsabilidade e ao mesmo tempo o 
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 
ao longo de 33 anos.

Estou ciente que mais trabalho nos 
aguarda, mas com certeza os aprendizados 
serão inúmeros.

Quero deixar registrado os meus mais 
sinceros agradecimentos a todas as CDLs 
cotistas, que confiaram o seu voto a nossa 
CDL, o meu muito obrigado!

“Na vida não existem prêmios nem castigos, ma sim 
conseqüências" Robert Green Ingersoll

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Dica de Livros e DVDs

novos 
associados

• Missbela
Paparazzy Modas e Acessórios
Athos Fly

• 
• 

MARKETING PESSOAL
(3019) Sirley Garoli 

DVDTECA CAMPEÕES DE VENDAS 
CURSO DE FORMAÇÃO DE 
VENDEDORES PROFISSIONAIS - nº 2

Neste DVD a autora aborda as 
qualidades comerciais que os 
profissionais de vendas devem ter 
para serem reconhecidos pelo 
mercado comprador. Deixa claro 
que Marketing Pessoal é a marca que o profissional 
de vendas deixa nos seus clientes, ou seja, a forma 
como é lembrado e recomendado a outros clientes. 
Segundo a autora, como só compramos de quem 
gostamos, o vendedor deve tornar-se inesquecível 
para os seus clientes, pois as vendas acontecem 
sempre através dos bons relacionamentos, fator 
determinante em um processo de fidelização.

25 minutos

10 de julho

Calendário
Reunião Plenária

JULHO - DIA 13
Em pauta:
a)Conselho SPC/SC
b)Apresentação MPE –Brasil: Gestora Sebrae –Jossiane
c)Apresentação SPC/SC: Gestor Comercial Sr. Jorge Caresia
d)Apresentação Sincomafra: Sr. Antonio Nahum – Presidente
e) Assuntos Gerais.

Uso de calculadoras em estabelecimento Comercial
Devido a varias dúvidas a respeito do uso de calculadoras, entramos em contato com a Receita Estadual 

a qual nos repassou o seguinte parecer:   
Segue abaixo:
A legislação que proíbe o uso da calculadora é FEDERAL. Trata-se da Lei 9.532, de 10/12/97, que dispõe:
"Art. 62. A utilização, no recinto de atendimento ao público, de equipamento que possibilite o registro ou 

o processamento de dados relativos a operações com mercadorias ou com a prestação de serviços somente 
será admitida quando estiver autorizada, pela unidade da Secretaria de Estado da Fazenda, com jurisdição 
sobre o domicílio fiscal da empresa, a integrar o ECF.

 Parágrafo único.  O equipamento em uso, sem a autorização a que se refere o caput deste artigo ou que 
não satisfaça os requisitos deste artigo, poderá ser apreendido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
ou pela Secretaria de Fazenda da Unidade Federada e utilizado como prova de qualquer infração à legislação 
tributária, decorrente de seu uso. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009)"

O que nossa legislação Estadual fez foi apenas replicar a Lei Federal (Anexo 5, art.149, caput), sem 
mencionar a questão da bobina, o que nos leva a conclusão que independe se a calculadora usa ou não 
bobina. 

A Lei Complementar n. 10.297 (Art. 72, III) também segue a mesma linha, porém, podendo ser aplicada a 
equipamentos com e sem bobina. 

"Art. 72-A. Possuir, utilizar ou manter no estabelecimento equipamento:
IV - para calcular ou registrar dados, dotado ou não de mecanismo impressor, quando obrigado ao uso do 

equipamento emissor de cupom fiscal:

ATENÇÃO
Esta disponível no site da CDL: 

www.cdlmafra.com.br as orientações sobre a 
situação do dissídio, relativo a Convenção 

Coletiva de Trabalho do Comércio de Mafra.
Assim como anexo a este informativo, tome nota 

destas orientações e encaminhem a seus 
contadores.

As duvidas poderão ser encaminhadas para o e-
mail: executivo@cdlmafra.com.br

Na reunião plenária dia 13/07 (terça-feira) este 
assunto será pauta da reunião. 

A Diretoria - Sincomafra

SINCO MAFRA
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MAFRA

Período: De 04 de outubro a 27 de dezembro/2010.
Prêmios: Serão 20 vales compras no valor de R$1000,00 cada

(exclusivamente gastos nas empresas participantes da  promoção).
Investimento para participar desta promoção: R$ 300,00 

o Kit contendo 3000 cupons mais material divulgativo. 
Formas de Pagamento: Poderá ser parcelado até dezembro de 2010.

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. 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 1000

PROMOÇÃO
CLIENTE NOTA

CDL RIOMAFRA

ÚLTIMO PRAZO PARA ADESÃO
16/07/2010 - NÃO PERCA!

ÚLTIMO PRAZO PARA ADESÃO
16/07/2010 - NÃO PERCA!



Siga a CDL de Mafra e Rio Negro
  no Twitter e fique por 

dentro das últimas noticias.

ESTATÍSTICAS
JUNHO 2010

Análise:

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

 MAI / 10 - JUN / 10

-8,40 %
5,93 %

-11,59 %

JUN/09 - JUN/10

-20,87 %
-21,18 %
-7,65 %

CONSULTAS – apresentaram uma queda de -
8,4% em relação ao mês anterior e -20,87% em 
relação ao mesmo período do ano anterior;

REGISTROS-apresentaram um aumento de 
5,93% em relação ao mês anterior e uma queda de -
21,18% em relação ao mesmo período do ano 
anterior;

CANCELAMENTOS-apresentaram uma queda de 
-11,59% em relação ao mês anterior e uma queda de 
-7,65% em relação ao mesmo período do ano 
anterior.

Importância da consulta ao SPC
O grande mérito que se atribui ao SPC, é o de ter tornado possível a democratização do credito, permitindo 

que todo aquele que é um bom “cumpridor de promessas” tenha acesso a bens e serviços. Há mais de 
cinqüenta anos, milhares de SPCs espalhados por todo o País vêm auxiliando o empresário na tarefa de vender 
no crediário e aceite de cheques. Adaptando-se às rápidas mudanças vividas pelo Brasil nos anos 80/90, o 
serviço diariamente oferece, de forma ágil e segura, milhares de informações sobre o comportamento de 
pessoas físicas em compras no crediário ou com uso de cheque. Seu banco de dados é o maior da América 
Latina e é atualizado em tempo real pelos seus milhares de associados (lojas, profissionais liberais, postos de 
combustíveis, redes de supermercados, etc.) Parcerias também foram formalizadas tanto para aprimorar as 
informações a respeito da pessoa física, como completar o seu mix de produtos, que hoje já inclui dados 
também sobre a pessoa jurídica.

Por tudo isto, pode-se afirmar com toda a segurança que o SPC é o serviço mais ágil, atualizado e 
economicamente viável hoje em atuação no mercado, o que se traduz pela qualidade das mais de 30 milhões 
de informações que mensalmente fornece aos seus Associados. Foi daí também que nasceu um conceito hoje 
comum de se ouvir no mercado: se a consulta ao SPC não apresentou registro de ocorrência, certamente gerará 
uma venda bem mais segura e com menor probabilidade de vir a gerar uma futura inadimplência.

Como se percebe, é de fundamental importância contar com este serviço na hora de avaliar crédito.
Aqui há um ponto que merece ser destacado: consultar o SPC, em toda e qualquer circunstância, significa 

consultar inclusive aquelas pessoas conhecidas. Dados estatísticos obtidos junto a diversos setores da 
economia comprovam que a falta deste procedimento é um dos maiores responsáveis pela inadimplência. Nos 
dias atuais, por mais que se conheça o cliente, é preciso contar sempre com dados atualizados sobre a sua vida 
comercial.

Fonte: Texto extraído do Livro Segredo do Crédito-Autor: Jorge Luiz Caresia

Ninguém é insubstituível 
Na sala de reunião de uma multinacional o CEO nervoso fala com sua equipe de gestores. Agita as mãos 

mostra gráficos e olhando nos olhos de cada um ameaça: "ninguém é insubstituível". A frase parece ecoar nas 
paredes da sala de reunião em meio ao silêncio. Os gestores se entreolham, alguns abaixam a cabeça. Ninguém 
ousa falar nada.

De repente um braço se levanta e o CEO se prepara para triturar o atrevido: 
- Alguma pergunta? 
- Tenho sim. E o Beethoven? 
- Como? - o CEO encara o gestor confuso. 
- O senhor disse que ninguém é insubstituível e quem substitui o Beethoven? 
Silêncio. 
Ouvi essa estória esses dias contada por um profissional que conheço e achei muito pertinente falar sobre 

isso. Afinal as empresas falam em descobrir talentos, reter talentos, mas, no fundo continuam achando que os 
profissionais são peças dentro da organização e que quando sai um é só encontrar outro para por no lugar. 

Quem substitui Beethoven? Tom Jobim? Ayrton Senna? Ghandi? Frank Sinatra? Dorival Caymmi? 
Garrincha? Michael Phelps? Santos Dumont? Monteiro Lobato? Elvis Presley? Os Beatles? Jorge Amado? Paul 
Newman? Tiger Woods? Albert Einstein? Picasso? 

Todos esses talentos marcaram a História fazendo o que gostam e o que sabem fazer bem - ou seja - fizeram 
seu talento brilhar. E portanto são sim insubstituíveis. 

Cada ser humano tem sua contribuição a dar e seu talento direcionado para alguma coisa. Está na hora dos 
líderes das organizações reverem seus conceitos e começarem a pensar em como desenvolver o talento da sua 
equipe focando no brilho de seus pontos fortes e não utilizando energia em reparar "seus gaps".

Ninguém lembra e nem quer saber se Beethoven era surdo, se Picasso era instável, Caymmi preguiçoso, 
Kennedy egocêntrico, Elvis paranóico. 

O que queremos é sentir o prazer produzido pelas sinfonias, obras de arte, discursos memoráveis e 
melodias inesquecíveis, resultado de seus talentos. 

Cabe aos líderes de sua organização mudar o olhar sobre a equipe e voltar seus esforços em descobrir os 
pontos fortes de cada membro. Fazer brilhar o talento de cada um em prol do sucesso de seu projeto. 
Se você ainda está focado em "melhorar as fraquezas" de sua equipe corre o risco de ser aquele tipo de líder que 
barraria Garrincha por ter as pernas tortas, Albert Einstein por ter notas baixas na escola, Beethoven por ser 
surdo e Gisele Bundchen por ter nariz grande. 
Fonte: Artigo extraído do CDL NEWS, uma publicação da CDL de Porto Alegre Autora: Celia Spangher, Diretora de Gestão do Talento da Maxim 
Consultores 

Comunique “SPC/CIDADÃO” da CDL.
• Se você foi roubado ou perdeu documentos ou cheques, registre a ocorrência na delegacia e no SPC- 

CIDADÃO da CDL de Mafra e Rio Negro.
• Imediatamente, a CDL vai inserir um “alerta” no banco de dados do Serviço de Proteção ao Credito (SPC), 

informando para todo o país a ocorrência.
• O procedimento vai evitar que pessoas de má fé façam uso impróprio de seus documentos ou cheques, seja 

na cidade ou em qualquer parte do Brasil.
• O serviço é oferecido a toda a comunidade gratuitamente.
• Para o registro no SPC- CIDADÃO, a pessoa deve apresentar o Boletim de Ocorrência e os números dos 

documentos RG e CPF. Caso a vitima recupere os documentos, também é necessária comunicação à CDL para dar 
baixa no “alerta”.

• Com o SPC- CIDADÃO, o consumidor e o lojista podem ser poupados dos golpistas e falsários que utilizam 
de documentos de outros para aplicar infrações no comercio.

FIQUE DE OLHO: 
O SPC é um serviço exclusivo das Entidades, não pode ser oferecido por empresas privadas.



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

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 • Rozalia Ziethammer Alves
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

MPE Brasil 2010
PRÊMIO DE COMPETITIVIDADE

PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Diagnóstico 
Empresarial Gratuito

A  CDL e o SEBRAE, através do MPE Brasil 2010, estão oferecendo
o serviço de Diagnóstico Empresarial Gratuito aos associados da CDL.

O preenchimento do diagnóstico é online e a resposta sai na hora.
Além de receber o diagnóstico, a empresa concorre também ao Prêmio

de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas.

As empresas com receita bruta anual superior a R$2.400.000,00
recebem o diagnóstico mas não concorrem ao prêmio.

Inscreva-se no site

www.premiompe.sebrae.com.br
até 02 de agosto de 2010.

Maiores Informações:

No SEBRAE pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo
e-mail premiompebrasil@sc.sebrae.com.br

Na  CDL pelo telefone (47) 3642 0722
ou pelo e-mail comercial@cdlmafra.com.br

Realização:

Realização:

Câmara de
Dirigentes

Lojistas de
Mafra e Rio Negro

16 de Julho - Dia do Comerciante
Esta data foi instituída pelo presidente do Senado Federal, João Café 

Filho, em 26 de outubro de 1953.
Uma homenagem ao comércio, comemorada no dia em que nasceu o 

Visconde de Cayru - José da Silva Lisboa. 
Figura histórica e político baiano, exerceu grande influência junto ao 

príncipe regente português D. João VI para que fossem abertos os 
portos brasileiros para o comércio com as nações amigas, em 1808. 

Câmara de
Dirigentes

Lojistas de
Mafra e Rio Negro

Meta do Mês Meta do Atingida


