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

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.

Gosto de gente com a 
c a b e ç a  n o  l u g a r,  d e  
conteúdo interno, idealismo 
nos olhos e, os dois pés no 
chão da realidade... Recebi 
esta mensagem e não sei 
quem é o autor, mesmo 
assim, decidi compartilhar 
essa reflexão, para que 
juntos possamos analisar o que vem 
acontecendo em nosso país, estados, 
municípios, entidades e até mesmo em 
nossas empresas e lares. 

Vamos começar a colocar as coisas em 
seus devidos lugares, ter atitude, quando 
fizer uma promessa, mantenha!  Muitas 
pessoas só sabem criticar, mas na hora de 
colocar as mãos na massa caem fora, acham 
uma desculpa. Assim, o futuro de nossos 
filhos com certeza estará comprometido. Por 
favor, vamos pensar nisso!

Voltando ao nosso trabalho, do qual 
temos muito orgulho e sempre procuramos 
dar o melhor de nós para toda a família 
C e d e l i s t a  e  c o n s e qu e n te m e n te  a  
comunidade de Riomafra, quero convidar 
todos os nossos associado para que 
inscrevam seus analistas de crédito para o 
nosso V Encontro de Gestores de Crédito e 
Usuários de Serviços da CDL de Mafra e Rio 
Negro, muitas novidades serão apresentadas 
neste encontro, que acontecerá nos dias 19 e 
20 deste mês. As mudanças são constantes e 
nossos colaboradores devem estar 
preparados pois, mais importante que ganhar 
dinheiro é não perder dinheiro.

O dia dos pais está chegando, outra data 
signif icativa para o comércio, com 
criatividade podemos incrementar nossas 
vendas,  não deixe de reunir  seus 
colaboradores e juntos montarem idéias 
inovadoras que trarão benefícios a todos. 

O que me preocupa não é o grito dos maus.
É o silêncio dos bons... (Martin Luther King)

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

07 de Agosto

Calendário
Reunião Plenária

AGOSTO - DIA 11

Ponto de venda deve ter 
Código de Defesa
do Consumidor 

Todos os estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços do País estão obrigados, a 
dispor de pelo menos um exemplar do Código de 
Defesa do Consumidor, (CDC) - Lei 8.078/90 - nas 
dependências de seus pontos de comércio 
viabilizando a consulta dos cidadãos no local de 
compras aos seus direitos nas relações de consumo 
com fornecedores. A Lei em vigor estabelece que o 
CDC deve ser disponibilizado para consulta em local 
visível e de fácil acesso ao consumidor. A intenção do 
legislador é promover a popularização do CDC, Lei 
criada há quase 20 anos que constitui um marco na 
concretização dos direitos dos consumidores e visa 
garantir a qualidade e segurança de produtos e 
serviços comercializados no mercado brasileiro. O 
C D C  e s t a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  d a  C D L :  
www.cdlmafrarionegro.com.br 

Seja vendedor 
A atividade profissional de vendas é uma das 

mais antigas do mundo. O comércio mundial sempre 
foi motivo para novas conquistas e até guerras. A 
profissão de vendas é uma mistura de arte e ciência. 
Arte pelo aspecto comportamental onde atributos 
como carisma, persistência e entusiasmo são 
reconhecidos como fundamentais para quem quer se 
dar bem nessa área e ciência porque requer o uso de 
técnicas de gestão, como o planejamento, marketing 
ou softwares específicos.

Mas como muitos já perceberam, goste ou não, 
todos somos vendedores. Para conquistar aliados 
precisamos vender nosso peixe, inspirar confiança e 
literalmente efetivar a venda. 

Vamos ver como algumas técnicas de venda 
podem ajudar a sua carreira independente da sua 
área de atuação. 

Conheça seu cliente. Todo vendedor que se preze 
conhece o seu cliente. Na hora do trabalho esqueça 
um pouco o lado da amizade e pense em seu próximo 
como um cliente que precisa ser bem atendido. 
Procure ter certeza e de forma clara o que o seu 
cliente interno necessita. Use e abuse da 
comunicação, levante da cadeira e vá conhecer a 
realidade do seu cliente. Faça com que todos de sua 
equipe tenham a mesma mentalidade e transforme o 
seu setor em um fornecedor de primeira linha. 

Pesquise o seu cliente. Uma experiência muito 
válida seja ela individual ou em equipe é ir perguntar 
ao cliente o que ele espera ou do que precisa. 
Conheça os prazos do cliente, para quem ele está 
fornecendo, enfim, procure ter uma visão do todo. É 
uma rede e quanto mais você conhecer sobre ela 
melhor. Sugiro que você crie na sua empresa a 
Semana do Cliente. Uma semana onde todos possam 
visitar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho 
alheio. Será ainda melhor se puderem conhecer o 
cliente externo também. 

Faça o pós-vendas. Não basta entregar, tem de se 
certificar se ficou a contento. Tenha o hábito de após a 
entrega do trabalho ou produto perguntar se está tudo 
bem ou o que pode ser melhorado. Dê um show no 
atendimento e deixe claro que o seu cliente pode 
sempre contar com você. 

Faça parte da solução e não do problema. Não 
complique as coisas e seja maleável. Aprenda a 
negociar e a ceder também, não fique o tempo todo 
querendo implementar somente a sua ideia. Dê 
sugestões de melhoria e seja ativo no processo. 
Integre sua equipe com a do seu cliente, faça com que 
todos se conheçam melhor, inclusive com atividades 
de integração e lazer. Quando as pessoas se 
conhecem tudo fica mais fácil e aquele chopinho de 
sexta-feira faz milagres na solução de problemas. 

Surpreenda o cliente e tenha entusiasmo. Dê ao 
seu cliente o que ele não espera. 

Não faça somente o básico. Pense em como 
aprimorar o trabalho, ajudar de forma efetiva. 
Demonstre entusiasmo por estar participando desse 
projeto ou por estar ajudando. Mostre que você se 
importa e seja o maior exemplo. O entusiasmo é 
altamente contagiante é vai fazer com que todos de 
sua equipe tenham a mesma visão. Evite rixas ou 
briguinhas tolas com o cliente. Caso não dê para 
atender diga a razão de forma clara e mostre a ele os 
seus problemas para não fazer determinada tarefa. 
Aprender a dizer não é uma forma de ser honesto com 
o próximo. 

O cliente existe para todos. Sempre fornecemos 
algo para alguém e a empresa moderna é aquela que 
tem o foco no cliente e do cliente. Este processo tem 
que começar de dentro para fora da empresa. Faça a 
sua parte. Você vai ver que logo, logo será um expert 
em vendas. 

Paulo Araújo - Administrador de Empresas, pós-graduado em 
Marketing e em Gestão pela Qualidade e Produtividade, escritor e 
conferencista. 

novos 
associados

Lanchonete do Zico

Sonrios

05/7 -Treinamento Conselheiros SPC-SC 
–Florianópolis;

07/7 - Reunião Diretoria;
07/7 - Reunião Consegs;
09/7 - Reunião Sincomafra e Fecomercio em 

Mafra;
12/7 - Reunião Conselho SPC –SC 

–Florianópolis;
13/7 - Reunião Plenária;
19/7 - Visita CDL POA ;
20/7 - Reunião Distrital-Mafra;
26/27 -  Reunião Gestores-Florianópolis;
28/7 - Reunião CODEM;
28/7 - Reunião Conselho Trabalho e Emprego;
30/7 - Evento comemorativo aos 50 anos CDL 

Florianópolis;

CDL EM AÇÃO



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

dentro das últimas noticias.

ESTATÍSTICAS
JULHO 2010

Análise:

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

 JUN/ 10 - JUL / 10

3,33 %
-3,58  %
19,22 %

JUL/09 - JUL/10

2,49 %
-7,18 %
2,46 %

As CONSULTAS apresentaram um aumento de 
3,33% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 2,49% em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

Os REGISTROS apresentaram uma queda de -
3,58% em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de -7,18% em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

Os CANCELAMENTOS apresentaram um 
aumento de 19,22% em relação ao mesmo período 
do mês passado e um aumento de 2,46% em relação 
ao mesmo período do ano anterior.Dica de Livros e DVDs

A ARTE DE 
SABER PERGUNTAR

Neste DVD o Prof. Marins 
mostra que um dos maiores 
s e g r e d o s  d o  s u c e s s o ,  
principalmente em vendas, é 
saber perguntar.  Fazer as 
perguntas certas, no momento 
c e r to  e  p r e p a r á - l a s  c o m  
antecedência formam a receita do 
sucesso.

Este DVD é especialmente 
recomendado a vendedores que queiram saber qual 
a verdadeira razão do sucesso dos grandes 
vendedores e que desejem fazer suas vendas 
aumentarem com qualidade.

Duração: 19 minutos

Reunião 13° Distrito

No dia 20/07 a CDL de Mafra e Rio Negro 
recebeu a reunião do 13° distrito das CDLs que 
compõe as cidades de Campo Alegre, São Bento do 
Sul, Rio Negrinho, Mafra e Rio Negro e Itaiópolis. Na 
ocasião esteve presente o candidato a Deputado 
Federal Marcelino Campos, representante do 
movimento lojista a cadeira na câmara de deputados.  
Marcelino vem percorrendo o estado visitando as 
CDLs e expondo seu projeto junto aos lojistas. Fátima 
Regina Granemann, presidente da CDL Mafra e Rio 
Negro deixou claro que a entidade não tem vinculo 
partidário, mas sempre estará aberta a escutar todos 
os candidatos que se proponham a trazer benefícios 
para nossos municípios. 

Treinamento:
a sua empresa precisa

Nos últimos anos as coisas se modernizaram rapidamente 
e as informações ficaram muito mais acessíveis. O que acontece 
do outro lado do mundo, quase que imediatamente, se sabe 
aqui. No setor empresarial não é diferente. As empresas têm que 
estar atentas ao que acontece ao seu redor e preparadas para 
qualquer situação.

Atualmente a maior parte dos trabalhadores do comércio já 
concluíram o ensino médio e estão cursando ou concluíram um 
curso universitário. Apesar disso, grande parte dos funcionários 
não estão preparados para atender o consumidor, que está cada 
dia mais preparado e respaldado juridicamente para as 
situações que venham a surgir nas transações comerciais.

As práticas comerciais devem vir acompanhadas de 
treinamento. A rotatividade que existe de funcionários nas 
empresas exigem isso. Quando um consumidor vai até a 
empresa para comprar um produto ou um serviço, surge uma 
obrigação bilateral, que é a de entregar o objeto, sem defeito ou 
vício e a obrigação de pagar.

O funcionário tem que estar preparado para saber como e 
quando é mais vantajoso negociar com o cliente. E para isso ele 
precisa de treinamento. Saber o que está vendendo é muito 
importante, mas de igual importância é saber de que forma 
vender. Desse modo, a empresa realizará vendas mais seguras, 
correndo menos risco de inadimplência.

E o empresário que não investe em treinamento para seus 
funcionários fica cada vez mais distante de um empreendimento 
lucrativo. Atender bem e atender corretamente faz com que a 
empresa corra menos risco de ser demandada judicialmente e 
de pagar indenizações.

Uma ficha cadastral de cliente bem elaborada e atualizada, 
saber qual o título de crédito que melhor satisfaça as 
necessidades da empresa, saber como fazer a novação de 
dívida ou um contrato de prestação de serviços, são algumas 
das noções básicas que o funcionário dever saber, porém 
observando o direito do consumidor.

Noções básicas sobre direito do consumidor é objeto 
indispensável e constante para treinar funcionários. Para isso as 
empresas têm que contar com uma assessoria jurídica 
empresarial, não só para uma defesa ou cobrança judicial, mas 
sim na elaboração de um contrato, auxiliando nas atividades 
diárias, tirando dúvidas, contribuindo na solução contendas.

Ensinar, informar, treinar o funcionário não deve ser 
considerado um gasto, mas sim a certeza de que ele estará mais 
habilitado para trabalhar na sua empresa que o funcionário do 
seu concorrente. Sua empresa torna-se mais eficiente, ganha a 
confiança do consumidor e ainda torna-se muita mais sólida.

Greciane Luciana Maria Paes. CDL de Cacoal-RO. 
Advogada.  Formada em Direito pela UNIR – Universidade 
Federal de Rondônia. Pos Graduada em Direito Constitucional 
pela UNESC – União das Escolas Superiores de Cacoal.

Ao receber uma notificação de que está com 
pagamentos em atraso, o consumidor poderá 
regularizar o seu crédito a qualquer momento, 
bastando procurar a empresa credora e realizar o 
pagamento do débito pendente.

 Atendimento
Para verificar quem realizou o registro de 

negativação de seu nome, o consumidor deverá 
dirigir-se a uma Entidade (Câmara de Dirigentes 
Lojistas - CDL)  portando seu CPF e RG original e 
solicitar a consulta. Nessa consulta constarão as 
ocorrências: se a pendência é no SPC, com cheque 
lojista ou no Cadastro de Cheques sem Fundo (CCF) 
do Banco Central.

Quitando a dívida
Com um extrato em mãos, o consumidor deverá 

dirigir-se ao estabelecimento que está em débito e 
pagar a conta no local ou no banco que o comerciante 
indicar. Após o pagamento, o estabelecimento 
comercial irá acessar o sistema do SPC  e efetuar a 
baixa do registro naquele documento. Dependendo 
do sistema de comunicação utilizado, o prazo de 
reabilitação do crédito do consumidor pode ser 
imediato, em 24 horas ou no máximo 72 horas.

Aviso de Notificação
Antes da inclusão do registro de débito no banco 

de dados do SPC, o consumidor que contraiu a dívida 
é notificado previamente, de acordo com o disposto 
no Artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n.º 8.078/90) , ou seja, é remetido 
um comunicado avisando que a informação da dívida 
será incluída no banco de dados do SPC.

A notificação também informa o nome do 
estabelecimento comercial que comandou a inclusão 
do registro, a fim de que o consumidor recorra a essa 
empresa para quitar sua dívida e regularizar o seu 
crédito.

Recupere seu Crédito
As configurações tecnológicas do SPC , que 

cruzam informações de crédito de todo o país, são 
modernas e ágeis, possibilitando ao consumidor em 
débito ter seu nome fora do banco de dados e, 
portanto, sem restrição para compras a crédito em, 
no máximo, 72 horas, após saldar suas dívidas.

O tempo dependerá do sistema de comunicação 
utilizado pelo lojista que fez o registro e a Entidade 
(Câmara de Dirigentes Lojistas - CDLs  à qual é 
associado, pois é através dessas que acontecem as 
consultas ao SPC.

Fonte: http://www.spcbrasil.org.br/consumidores/credito

Recuperação do Crédito



ALFA ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA
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PROMOÇÃO
CLIENTE NOTA

CDL RIOMAFRA

Empresas participantes da Promoção

OFICINA MECANICA AGRICAR
PASSO DA MODA
PASSOFLEX.
PERSONALIZE.
PIU BELLA CONFECCOES
REIKO SPORT WEAR.
RONEI AUTO PECAS
SLONYN CONFECCOES
SOLI CONFECCOES
SUPERMERCADO HILARIO FUCHS
TAISA CALCADOS
TECMECANIC.
TEEL T.EQ.ESCRITORIO
ZIP FECHADURAS
ZOE.COM

 

AÇOUGUE MACHADO
AGRICOL MAT. DE CONSTRUÇÃO
AUTO POSTO JD AMERICA
AVANTE SUPERMERCADO
BELMIRO WITT C
BELMIRO WITT.
BIKE 10 BICICLETARIA
BRUNATTO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
CASA AGROPECUARIA CRIE BEM
CENTRO DAS TINTAS
CETEC MATERIAIS ELETRICOS
FURTADO CIA LTDA
HOTEL EMACITE FLEX
IBOPE MODAS
INCRIVEL PRESENTES
IZZA MODAS LTDA
JK PRESENTES
JRC AUTO PECAS LTDA.

KACLAUS CONFECCOES
KCL PRESENTES
LIDER PISOS CERAMICOS
LOJA AVENIDA
LOJA BOM PRECO
LOJA PANO PRA MANGA.
LOJAS CERTO
LOJAS DO ZE
LOJAS SALLAI
LOJAS SUSIN
MARCOS VEICULOS.
MARIA JOAO
MARIA RITA CONFECCOES
MARKOFIO
MERCEARIA BOSCHETTO
MODELAR MOVEIS
O BOTICARIO MAFRA
O BOTICARIO RIO NEGRO

6° Baile do Comércio

Dia: 06/11/2010 - Local: Sociedade União Fuchs 


