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6° Baile do Comércio

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

Ingressos somente antecipados na CDL  R$ 15,00 / Mesas para 4 pessoas R$ 40,00
Mapa das mesas disponível no site www.cdlmafrarionegro.com.br / Associados tem direito a um ingresso gratuito - Retirar na CDL
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A moda de se vestir bem.

Uma ponte para a 
inovação... Este foi o tema 
da 51° Convenção Nacional 
e 42° Convenção Estadual 
r e a l i z a d a  d e  2 6  a  
29/09/10 em F lor ia -
nópolis, onde tivemos o 
p r a z e r  d e  p a r t i c i p a r  
juntamente com 25 lojistas 
de Riomafra.

 Foram momentos de aperfeiçoamento 
empresarial, onde aumentamos nossas 
referências, trouxemos subsídios para 
nossas empresas e também fizemos amigos 
de todas as partes do Brasil, juntamente com 
mais de 5.000 convencionais.

Palestras de renomes nacional e 
internacional, com temas que servirão tanto 
para nossas empresas como também para 
nossa vida pessoal, posso destacar James 
Hunter, onde defende um novo padrão de 
liderança, ao mesmo tempo firme e flexível. 
Ângela Hirata, destacou que o Brasil tem 
produtos de qualidade e potencial para 
competir além fronteiras, o maestro João 
Carlos Martins nos emocionou com sua 
trajetória de vida e superação, Jim 
Cunningham,  nos relatou como manter uma 
equipe mot ivada e  entus iasmada,  
enfatizando em primeiro lugar as pessoas. 
No encontro da mulher empreendedora nos 
foi relatado a trajetória de trabalho e sucesso 
de dona Adelina Hess de Souza, fundadora 
da empresa Dudalina.  E assim, muitos 
outros cases de sucesso foram relatos.

O movimento Cedelista, através da CNDL, 
FCDLs e CDLs, vem galgando significativas 
conquistas para o empresariado brasileiro, 
sendo o verdadeiro porta voz do varejo 
brasileiro e com certeza muitas novas 
conquistas estão por vir, convoco a todos os 
nossos associados para não ficarem de fora, 
pois já somos o movimento mais forte e mais 
atuante em todas as esferas.

Outubro é um mês bastante especial para 
nossas lojas, com a comemoração do dia das 
crianças, o aquecimento das vendas é ainda 
maior e devemos estar preparados para 
recepcionar de maneira especial nossos 
clientes, com mimos para os pimpolhos e 
condições especiais aos papais.

Também, esta próxima a data do nosso já 
tradicional baile do comércio, vamos 
comemorar esta data com muita alegria, 
convido a todos, pois juntos, comerciários e 
comerciantes é que fazemos a diferença.

Um mês de muitas vendas a todos.

“Se Jesus tinha tanta influência sobre as 
pessoas, nós devemos prestar atenção no 
que ele tinha a dizer sobre liderança. Porque 
ele era muito bom nisso” James C.Hunter 

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL
OUTUBRO - DIA 14

09 de outubro
06 de novembro

01/9 Reunião Diretoria
02/9 Reunião sobre Escore –TAN/SPC /SC
15/9 Reunião Plenária
12-13/09 Reunião Conselho SPC-SC
10/9 Reunião CONDEMA
16/9 Reunião Distrital – Campo Alegre
17/9 Inauguração Novas Instalações da 

Unidade de terapia Intensiva –UTI
21/9 Evento alusivos aos 10 anos do Planorte 

–Canoinhas
26 a 29/09 51º Convenção Nacional do 

Comercio Lojista em Florianópolis;

CDL EM AÇÃO

Luiz Marins 
Segundo o prof. Marins, a 

manipulação é o meio, nada 
ético, que algumas pessoas 
utilizam para sobrepujarem as 
outras e significa fazer com que 
o outro faça o que eu quero. Ele 
explica que quando estamos 
sendo 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 frequência? - 20 min.

Dicas de Livros e DVDs
CUIDADO COM A 
MANIPULAÇÃO  (3026)

A ARTE DE ENCANTAR

Vendas é uma ciência, mas encantar o cliente 
é uma arte. É quando efetivamente notamos que 
o cliente está em outro estado emocional, 
quando recebemos um agradecimento 
entusiasmado ou quando somos recebidos com 
alegria no coração. É isso! Encantar o cliente é 
atingir o seu coração! Não se fala em preço, mas 
em valor. Não se comenta o custo, mas sim o 
investimento. Passamos para outro estágio, 
acertamos além do alvo. Na linguagem popular 
encantar é tudo de bom! Mas encantar exige 
trabalho, dedicação e persistência. Na verdade 
para encantar o cliente:

Estude a fundo quais são as suas 
necessidades. Todos nós vendemos soluções. Na 
hora da apresentação do seu produto não deixe 
de fazer as perguntas certas. Esqueça o famoso 
"Em que posso ajudar?" e passe para a proativa 
postura "Sou a pessoa certa para resolver o seu 
problema!" Descubra o que o cliente realmente 
deseja, perceba o cliente, decifre os sinais que 
ele envia, sua postura corporal, seu tom de voz, o 
estilo de roupa, como é a decoração da sala, qual 
a forma de atuação da empresa compradora, 
enfim são "n" as alternativas. 

Cumpra o prometido. Essa simples ação já vai 
fazer a alegria de muitos clientes. Só prometa o 
que pode cumprir, é uma das máximas de vendas 
menos obedecidas no mundo corporativo. O voo 
atrasa, o produto não chega na data estipulada, o 
conserto prometido não é feito da forma e nem no 
tempo correto. Caso fosse possível medir o custo 
do "prometeu e não cumpri" eu aposto que as 
perdas seriam enormes. 

Não mate sua lucratividade. Um bom 
desconto ajuda, mas não é só isso que encanta o 
cliente. Aliás, se for para encantar e dar prejuízo 
para a empresa, comprometer o seu negócio ou o 
seu emprego melhor nem vender. Fique em casa 
e não gaste sola de sapato. Empresa existe para 
ter lucro. Cliente existe para dar lucro. Não é 
capitalismo selvagem, mas sim responsabilidade 
social. Qual o custo para a sociedade de uma 
empresa falida? 

Encantamento ganha-ganha. Cliente 
encantado só vale quando o vendedor também 
está encantado com a venda que fez. Digo mais: 
é quando a empresa como um todo tem algum 
ganho com isso. Não deve ser uma relação 
mesquinha de ganha e perde ou com alguém 
com o sentimento que levou vantagem em tudo. 
Não há nada mais fora de moda do que a Lei de 
Gérson. 

Encantar o cliente exige um trabalho sério, 
uma vontade imensa em extrapolar o seu índice 
de satisfação. Encantar de verdade é quanto 
todos os envolvidos no processo podem dizer de 
coração aberto: - UAU! 

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

Contando com a participação das CDLs que 
compõe o 13° distrito,  Itaiópolis, foi realizado no 
ultimo dia 16/09 na cidade de Campo Alegre a 
reunião bimestral do distrito. Dentre os temas 
discutidos esteve em pauta à candidatura para o 
próximo diretor distrital e a inclusão para o distrito 
das CDLs de Papanduva e Monte Castelo. 

13° Distrito



Análise:

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

AGO/ 10 - SET/ 10

-6,36 %
6,22  %
6,92 %

SET/09 -SET/10

- 2,85 %
- 12,59 %

6,00 %

CONSULTAS: Apresentaram uma queda de -
6,36% em relação ao mesmo período do mês anterior 
e uma queda de -2,85% em relação ao mesmo 
período do ano anterior;

REGISTROS:  Apresentaram um aumento de 
6,22% em relação ao mesmo período do mês anterior 
e uma queda de -12,59% em relação ao mesmo 
período do ano anterior;

CANCELAMENTOS: Apresentaram um aumento 
de 6,92% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 6% em relação ao mesmo 
período do ano anterior;

ESTATÍSTICAS
SETEMBRO 2010

novos 
associados

- Amilton Auto Peças
- Madeireira Ecotropica

Credenciadoras de cartão perdem recursos
com o fim da exclusividade - Lojistas devem
negociar contratos para obter vantagens

Um elo importante da indústria de cartões de 
crédito vai sofrer um forte baque no faturamento. As 
credenciadoras Cielo e Redecard devem perder 
aproximadamente R$ 3 bilhões com o fim da 
exclusividade no uso das maquininhas. O cálculo é da 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e, 
na convenção nacional da categoria, virou um dos 
principais argumentos para que os comerciantes 
renegociem seus contratos a fim de obter redução de 
custos.

Passados três meses do fim da exclusividade das 
credenciadoras, a concorrência no setor se acirrou e as 
empresas focaram todo o esforço de marketing no 
lojista. Com a possibilidade do comerciante operar 
todos os cartões em uma única máquina, a CNDL estima que, na média, as taxas cobradas em cada 
operação de venda ficaram 35% mais baratas — uma redução que está sendo obtida por quase todos que 
optaram por renegociar os contratos. “O aluguel das máquinas também está com os dias contados”, 
afirmou Roque Pellizzaro, presidente da confederação.

Na disputa para não perder mercado, a primeira ação das credenciadoras para atrair os comerciantes 
foi a de liberar os terminais eletrônicos sem custo. Com as empresas abdicando do aluguel, a CNDL estima 
que a indústria de cartão deixará de lucrar R$ 1,5 bilhão por ano. Com a concorrência e as taxas de 
desconto por operação em queda, outros R$ 700 milhões a menos deixarão de entrar nos cofres desse 
segmento. “Em uma pequena empresa, com faturamento de até R$ 5 mil, por exemplo, essa economia 
significa o 13º salário do empregado. Em uma grande, o montante pode superar até a verba de publicidade 
e marketing do ano”, calculou Pellizzaro.

Quando um cliente paga com cartão de crédito, o comerciante demora até 30 dias para receber aquele 
dinheiro. Para antecipar essa receita, é preciso pagar uma taxa e, com a forte concorrência, elas também 
começaram a recuar. Pelos cálculos de Pellizzaro, os lojistas deixaram de pagar mais R$ 600 milhões à 
indústria de cartões. “Com toda essa economia, podemos dizer que essa é a maior injeção de recursos 
simplificados no varejo”, disse ele.

TOME NOTA
Conforme a Lei n° 12.291 de 

20/07/2010 , que determina a 
obrigatoriedade da disposição em 
balcão de atendimento do CDC, a 

CDL esta encaminhando a todos os associados um 
exemplar anexo ao informativo. 

A CDL de Mafra e Rio Negro, em parceria com seus associados, com o objetivo de suprir as necessidades das 
empresas e diminuir a inadimplência  estará promovendo a 1ª edição da Campanha de Recuperação do 
Crédito, que acontecerá do dia 01 de novembro a 20 de dezembro de 2010.

O Objetivo:
- Aumentar a participação das empresas para as negociações com os consumidores;
-  Estimular o consumidor inadimplente a procurar seus credores com fins a negociação e quitação de seus 
débitos;
- Reduzir números de inadimplência;
- Garantir a novação da divida, permitindo que a mesma fique registrada por mais cinco anos no banco de 
dados do SPC;
- Possibilitar um maior resultado para o comércio, que neste período pode usufruir do rendimento de 13º 
salário como alternativa de negociação dos inadimplentes;
- Re-inserir maior rendimento as empresas, através de valores que estavam parados ou perdidos;
- Gerar um fluxo maior de consumidores ao comércio novamente;

Negociação:
Durante a campanha, todos os débitos registrados no SPC poderão ser quitados juntos as empresas credoras, 
sendo que as negociações são livres, embasadas somente na cobrança de juros e correções legais, 
respeitando a condição do devedor  e a aceitação do credor quanto o parcelamento. 

Incentivo:
A empresa que tiver o maior índice de negociação neste período, como parâmetro será utilizado o número de 
cancelamentos no SPC do ano de 2009 neste período compreendido entre 01/11/10 à 20/12/2010, terá 
como bonificação um credito de 25 consultas na opção 62 gratuitamente por 6 meses. Obs. As consultas não 
serão cumulativas, servem para cada mês apenas.

Política de Divulgação:
 Como incentivo a negociação e recuperação de crédito, será elaborado:
•Confecção de folhetos que serão distribuídos na rede escolar municipal e estadual de nossos municípios, 
•36 horas de som rua;
•66 divulgações em spot de rádio;

CAMPANHA DE RECUPERAÇÃO DO CREDITO 2010
RECUPERE SEU CRÉDITO E VIVA BEM COM SEU NOME LIMPO!!!!

Participe! Valorize esse investimento!!!
Vamos juntos reduzir a inadimplência, dando alternativas de negociação

à recuperação do crédito!!!



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

Capital nacional do varejo durante quatro dias, Florianópolis reuniu um público recorde para a 51ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, que 
encerrou quarta-feira (29) com a participação de mais de 5 mil pessoas de todos os estados da Federação. “A Convenção fortaleceu o movimento 
lojista, nossos pleitos e também o principal produto, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)”, definiu Roque Pellizzaro Junior, presidente da 
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL). 

Workshop
A Excelência do Atendimento
Identifique adequadamente cada tipo de cliente, aumentando assim seus resultados e diminuindo a inadimplência.
A necessidade das empresas hoje é aumentar as vendas e ter lucratividade (resultados), para que isso aconteça é preciso 

analisar corretamente cada tipo de cliente (características e comportamentos). Desta forma teremos como consequência 
natural uma satisfação das necessidades especificas de cada cliente , como consequência redução de inadimplência. 
Abordamos os seguintes itens:

Conhecer os diferentes tipos de clientes;
Aprender a identificar Perfis de clientes;
Interagir de forma adequada com cada tipo identificado.
Palestrante: Daniel Fonseca
Com MBA em Gestão de Projetos, tendo estudado Direito, Administração de Empresas (no Brasil) e Marketing (na Alemanha), Daniel Fonseca 

atuou nos últimos 15 anos em grandes empresas, recebendo dois importantes prêmios ADVB Top de Marketing (2000 e 2005). Autor de diversos 
artigos de Marketing, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, é frequentemente convidado a ministrar aulas (nos últimos dois anos lecionou 
doze disciplinas em sete cursos), treinamentos e palestras em eventos nacionais e internacionais (mais de vinte mil pessoas treinadas, nas mais de 
100 empresas atendidas nos últimos dez anos).

Investimento: R$ 10,00 (Vagas limitadas)
Data: 29/11/2010 - 19:30h
Local: Auditório anexo ao CDL

29 Nov

Com mais de 5 mil participantes, 51ª Convenção Nacional Lojista
em Florianópolis encerra com recordes

Encontro debateu situação econômica do varejo, liderança, qualificação e motivação para empreendedores


