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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

Venda
Estratégica

de Resultados
O relógio e o calendário não param. Por melhor que estejam suas vendas nos últimos meses, no fim do ano o 
faturamento dispara.  Pessoas querem presentes para suas famílias e amigos, nem que sejam lembrancinhas. 
Uma multidão que precisa ser atendida de um jeito ou de outro. Você e sua equipe estão preparados?

Objetivo: Fazer com que os profissionais participantes entendam a venda como um meio de sobrevivência, 
potencializando resultados. É prático e dinâmico, cada teoria é acompanhada de jogos para fixar o conteúdo 
aprendido.

• Preparação; 
• Abordagem como diferencial;
• Identificação de potencial de negociação; 
• Fazendo perguntas inteligentes; 
• Elementos comportamentais dos clientes; 
• Objeções, como lidar com elas; 
• 8 técnicas poderosas de fechamento; 
• Como encantar e conquistar mais clientes;
• Deixe um gostinho de quero mais;

Wanderley Cintra 
Wanderley Cintra é empresário, palestrante e consultor nas áreas de atendimento e 
telemarketing. Desenvolveu os materiais didáticos dos cursos Atendimento, Telemarketing e 
Vendas & Marketing no Varejo da Microlins, este último em parceria com a Revista VendaMais.
Desenvolveu materiais de treinamento para mais de 7 empresas. Escreve artigos para os sites e 
revista Venda Mais e Call to Call. 
Possui mais de 11000 horas de cursos e palestras ministradas em todo Brasil. 
Os materiais que desenvolveu são utilizados por mais de 85 000 pessoas por ano no Brasil.
É diretor da Evoluir Sempre, empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas.

Local: Auditório da CDL
Data: 23/11/2011
Hora:19:30h
Inscrições: R$ 10,00 (dez reais por participante)

Obs: Este workshop é subsidiado pela CDL-MF/RN 
e pela FCDL-SC - Vagas limitadas



Imprimindo a sua 
marca com qualidade!

Solicite uma visita: (47) 3643 0500
BR 116, Km 5,5 - Mafra - SC - www.futuragraf.com.br

EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

Com o final de ano, 
damos inicio a vários 
processos dentro de 
n o s s a s  e m p r e s a s .  
Planejamento de vendas, 
c o n t r a t a ç ã o  d e  
temporários, decoração 
diferenciada, horários 
mais estendidos, e por 
f i m ,  b a l a n ç o s .  U m  
período intenso e de 
varias expectativas aos 
comerciantes.

Cabe nos ressaltar que como ferramenta 
de auxilio neste aspecto, a CDL buscou trazer 
para o final deste mês, dia 23/11 no auditório 
anexo a CDL o Workshop/Palestra: Venda 
Estratégica de Resultados, com o renomado 
ministrante Wanderley Cintra. Exatamente 
neste momento que inicia com maior 
intensidade as expectativas de vendas de final 
de ano. Uma palestra impulsionadora aos 
vendedores para iniciar de forma forte e 
autêntica o processo de vendas natalinas.

Incentive sua equipe e motivem-se a 
participarem deste evento. A diferença no 
resultado positivo começa por você. Atender a 
todas as expectativas, se deve do principio da 
dedicação, do planejamento e de uma serie de 
fatores que juntos e coordenados fazem a 
diferença.

Para o final deste mês, convido a você 
associado a participar com sua família da Ceia 
de Natal da CDL. Estamos nos dedicando ao 
máximo para realizarmos um evento com todas 
as características natalinas, desde decoração e 
alimentação, e quem sabe a presença do bom 
velhinho.  O evento acontecerá na Atlética 
Souza Cruz, dia 25/11 às 20 horas. Garanta sua 
presença e compartilhe bons momentos.

05/11

Destaque deste mês de 
o u t u b r o  f o i  n o s s a  
Assessoria Jurídica que 
explanou na reunião 
p l e n á r i a  a s s u n t o s  
importantes relativos às 
questões jurídicas de SPC, 
r e g i s t r o s ,  c h e q u e s ,  

cadastros, venda para terceiro e outros.  Dr. 
Marcio Magnabosco explanou vários assuntos 
pertinentes bem como esclareceu duvidas dos 
presentes. 

5/10  Reunião Diretoria
7/10 Evento ACIRN – Dia do Empresário
8/10 VII Baile do Comércio
11/10 Reunião Plenária
14 e 15/10 Encontro de Líderes - Florianópolis
19/10 Reunião SINCOMAFRA
25/10 Lançamento - Jornal O Norte
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Novos Associados

 Entra em vigor a partir do dia 13/10 a nova 
regra que concede aviso prévio de até 90 dias 
para demissões sem justa causa, dependendo do 
tempo de trabalho. A lei foi sancionada sem 
vetos pela presidente Dilma Roussef no dia 
11/10. 
 Até então, os trabalhadores tinham 
direito a, no máximo, 30 dias de aviso prévio. 
 De acordo com o texto, o aviso prévio que 
o empregador deve conceder em caso de 
demissão passa a ser proporcional ao tempo de 
trabalho na empresa. Para quem tem até um ano 
de casa, nada muda, continuando os 30 dias até 
então previstos na Constituição.
Depois que completar um ano no emprego, o 
trabalhador ganha três dias a mais de aviso 
prévio para cada ano de serviço, podendo chegar 
a até 90 dias.

 Nova regra pode prejudicar trabalhador que 
pedir demissão 

 
          No caso em que o próprio empregado pedir 
demissão, a ampliação do prazo poderá resultar 
em indenizações menores ou em um maior 
período em que o trabalhador é obrigado a ficar 
na empresa, sem poder procurar outro emprego. 
No caso em que o próprio empregado pedir 
demissão, a ampliação do prazo poderá resultar 
em indenizações menores ou em um maior 
período em que o trabalhador é obrigado a ficar 
na empresa, sem poder procurar outro emprego. 
 O alerta é do especialista em direito 
trabalhista do Instituto dos Advogados de São 
Paulo (Iasp) João Armando Amarante.
 Segundo ele, isso decorre do fato de que o 
aviso prévio é aplicado de forma bilateral, 
onerando tanto a empresa quanto o trabalhador, 
conforme a situação. “A parte que rompeu o 
contrato terá de arcar com a indenização, seja o 
patrão que demitiu, seja o empregado que pediu 
para sair”, explica.

Aviso prévio de até 
90 dias começa a valer

Plenária

Comunicamos a todos que em virtude da 
realização da Ceia de Natal ao final deste mês, 
não estaremos realizando nossa reunião 
plenária mensal. Nossa próxima reunião 
acontecerá em fevereiro/2012 após as 
festividades de final de ano, quando na 
oportunidade estaremos em conjunto com o 
SINCOMAFRA delineando as datas do sábado da 
família 2012.

C o m u n i c a d o 

IMPORTANTE
A T E N Ç Ã O

Luis Paulo Luppa, autor de “O Vendedor Pit Bull”
Natal é prazer de compra para uns e obrigação de 
compra para outros. Definir sua abordagem de 
vendas para cada tipo de consumidor trará 
resultados práticos e objetivos na sua meta de 
vendas. Não foque na quantidade, pois é através 
da qualidade da venda que se cumpre a meta”

Pedro Luiz Roccato, autor de “A Bíblia de Canais de 
Vendas e Distribuição”
“Planejamento é a palavra-chave sempre. No caso 
de eventos sazonais como o Natal, a única saída 
para não ser pego despreparado para as vendas é 
planejar muito bem o mix de produtos, equipe de 
vendas e apoio e ações promocionais cooperadas 
com os fornecedores”

JB Vilhena, presidente do Instituto MVC
“Se você quer ser muito bem-sucedido neste Natal, 
mentalize seu sucesso e viva-o antes mesmo que 
ele aconteça. Como todos sabemos, o poder do 
pensamento positivo é muito grande. O sucesso 
começa na nossa crença nele”

Maurício Góis, palestrante
“Faça uma campanha publicitária assim: 'Neste 
Natal, dê um presente para si mesmo, afinal, você 
merece!'. Uma pesquisa mostrou que nessa data 
as pessoas não compram apenas presentes para 
parentes e amigos, elas pensam: 'Eu agüentei este 
ano difícil, me mantive em pé na dificuldade, estou 
viva e mereço essa celebração'. Então, diferencie-
se dos concorrentes e invista nos presentes que a 
pessoa compra para si”

José Teofilo Neto, educador profissional
“Ouça e argumente com o coração, feche com um 
sorriso e receba a gratidão do cliente”

Tom Coelho, palestrante
“Aproveite a expansão do crédito para apresentar 
condições de pagamento facilitadas. Estimule 
' co m p ra s  a d i c i o n a i s ' ,  i n c e nt i va n d o  o s  
consumidores a adquirirem presentes para outros 
familiares”

Adriane Werner, palestrante 
“ S e  o  v e n d e d o r  e s p e r a  a u m e n t a r  
exponencialmente suas vendas só porque é Natal, 
poderá nem atingir as metas. Prepare-se lapidando 
melhor sua comunicação, conhecendo muito bem 
seus produtos e serviços, sabendo tudo o que 
puder sobre seus clientes, sem ser invasivo ou 
deselegante”                                  Fonte: Revista Venda Mais

O que fazer para vender 
mais no Final de Ano

PRESENTES PRESENTES 
PARA VOCÊ MELHORAR 

SEU NATALSEU NATAL

26/10 Concerto de Violões-Kaiser-Schmidt (Alemanha)



Análise:

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

SET/11 - OUT/11

4,78
18,38
-18,92

OUT/10 - OUT/11

-7,29
45,65
3,17

ESTATÍSTICAS
OUTUBRO 2011

Consultas: apresentaram aumento de 4,78% 
em relação ao mesmo período do mês passado e 
uma queda de -7,29% quando comparado ao 
mesmo período do ano passado.

Registros: apresentaram aumento de 18,38% 
em relação ao mesmo período do mês passado e 
um aumento de 45,65% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Cancelamentos: apresentaram uma queda 
de -18,92% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 3,17% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Como consultar meu CPF
 
 O atendimento ao consumidor é feito 
diretamente nas Entidades Associadas ao SPC 
(Câmaras de Dirigentes Lojistas - CDLs em todos os 
municípios brasileiros.
 O consumidor que precisa saber como está 
sua situação cadastral em nossa base de dados, 
deverá comparecer até o balcão da Entidade da sua 
cidade ou da cidade mais próxima portando o seu 
CPF original para solicitar uma consulta.

Consulta Balcão

 É um "extrato" que informa em detalhes os 
registros de débitos existentes (contratos, carnês, 
duplicatas, condomínios, cartões de crédito, 
mensal idades,  anuidades,  empréstimos,  
financiamentos, prestações e outros) os registros 
de ocorrência no CCF (Cadastro de Cheque Sem 
Fundos) + Cheque Lojista (os registros de cheques 
incluídos pelos empresários usuários do sistema 
SPC ).

Como limpar o seu nome

 Procurar o SPC pessoalmente, portando 
carteira de identidade e CPF originais.
Terceiros: procuração assinada pelo solicitante, 
constando o CPF e data de nascimento do 
solicitante, com firma reconhecida pelo cartório; 
cópia do CPF e identidade do solicitante e 
apresentação do documento de identidade 
original do procurador. 
 O lojista tem 24 horas, a contar da data da 
confirmação do pagamento, para solicitar a baixa 
junto à CDL. A baixa é solicitada via internet, 
arquivo ou boleto próprio. A CDL tem 24 horas para 
baixar o registro no seu banco de dados.

Por que limpar o seu nome

Quem tem o nome no SPC: 
• não pode comprar a prazo; 
• não pode ser avalista; 
• não consegue financiamento em bancos e 
instituições financeiras.

Como o consumidor é notificado que está 
inadimplente 

 Recebe um comunicado do SPC da CDL. Ele 
tem 10 dias, a contar da data da emissão do 
comunicado, para quitar a dívida, caso contrário, o 
nome é incluído no cadastro do SPC.

Cuidados que os consumidores devem ter para 
não ficarem inadimplentes

• Privilegiar os pagamentos à vista;
• Planejamento financeiro garante até a 
aposentadoria;
• Planilha mensal dos gastos domésticos;
• Nas compras a prazo prefira um número menor 
de prestações;
• Somar os juros e calcular o preço final dos 
produtos comprados a prazo;
• Não se ater ao valor da prestação e sim ao valor 
final do produto;
• Manter sempre uma reserva financeira por 
segurança;
• Evitar fazer transações contraindo empréstimos 
bancários;
• Não comprometer toda a renda com compras, 
deixando uma reserva para eventualidades. 

O que é e o que fazer 
 Título protestado: ocorre quando o 
consumidor deixa de pagar dívida e o credor 
protesta o débito em cartório. Dirija-se ao cartório 
que registrou o protesto e solicite os dados de quem 
o protestou. Regularize o débito com o credor e 
peça uma carta atestando que a dívida foi quitada. 
Reconheça a firma da pessoa/empresa, retorne ao 
cartório e peça o cancelamento do protesto.
Dívida vencida: o consumidor com dívida existente 
e vencida, ao ter seus dados cadastrados em lista de 
devedores, será comunicado via correio, com a 
identificação da empresa/instituição credora. 
Procure-a e faça o acerto.
 Cadastro de Emitentes de Cheques sem 
fundos (CCF) do Banco Central: ocorre quando o 
cheque do correntista é devolvido duas vezes por 
falta de fundos. A primeira coisa a fazer é procurar a 
agência do banco que apresentou a ocorrência e 
solicitar informações sobre o número, o valor e a 
d a t a  d o  c h e q u e .  D e p o i s ,  p r o c u r a r  a  
pessoa/empresa para quem foi emitido o cheque, 
regularizar o débito e recuperar o cheque. De posse 
dele, vá ao seu banco e prepare uma carta, junte o 
original recuperado e recolha as taxas de devolução 
do cheque. Entregue tudo ao banco, com protocolo. 
Peça ainda a comunicação da regularização ao 
Banco do Brasil, encarregado de atualizar o arquivo 
de CCF.

Novas regras para folhas de cheque passam a 
valer 

 A resolução 3.972, publicada pelo Banco 
Central, em abril deste ano, terá validade a partir de 
sexta-feira. Dentre as mudanças, está a exigência da 
data de impressão nos talões e de B.O. para sustar 
cheques roubados ou furtados.
Os bancos com atuação no Brasil terão de incluir a 
partir de sexta a data de impressão de cheques nas 
folhas enviadas aos clientes. 
 A nova informação servirá de subsídio para a 
análise de risco dos comerciantes, já que, segundo o 
Banco Central, as fraudes são mais comuns em 
talões com mais de um ano de impressão. 
 Não há, entretanto, uma orientação 
específica. Caberá ao lojista ou à pessoa que vai 
receber o cheque a decisão de aceitar ou não as 
folhas mais antigas. 
 O dado funcionará como a informação sobre 
o tempo de conta do emissor do cheque, que hoje 
os bancos são obrigados a incluir nas folhas. 
 Na avaliação da entidade de defesa do 
consumidor ProTeste, a medida não pode ser 
motivo para que lojistas recusem a receber folhas 
com mais de 12 meses. 
“Quem tiver folhas de cheques antigas não pode ser 
impedido de emiti-las”, afirma a instituição. 
 

Regulação 

 As novas regras para o uso de cheques 
integram a resolução 3.972 do Banco Central, 
publicada em 28 de abril. 
O texto, que prevê uma série de mudanças para o 
uso dos cheques no país, exige que os bancos 
esclareçam nos contratos os critérios para a 
concessão de talões. 
 A  resolução tornou obr igatór ia  a  
apresentação de boletim de ocorrência nos pedidos 
para sustar cheques em casos de roubo ou furto. 
 Além disso, bancos serão obrigados a 
informar dados sobre o beneficiário de um cheque 
sem fundos a seu emissor caso ele queira 
regularizar a situação. 
 O Banco Central também exigirá que 
instituições financeiras disponibilizem sobre a 
situação dos cheques ao comércio, serviço 
semelhante ao prestado por instituições como o  
SPC.

SERVIÇO 
Banco Central do Brasil 
Informações sobre a resolução 3.972
Telefone: 0800 979 2345
Deficiente auditivo/fala:: 0800 642 2345 

Na programação do 
evento, que se tornou 
referência na capacitação 
e  a t u a l i z a ç ã o  d o s  
dirigentes lojistas do 
estado, tivemos atividades 
d e  p r á t i c a s  d e  

competitividade e liderança e palestra com o 
consultor Luciano Pinheiro, autor do livro 'No topo 
– Do propósito ao legado'. O tema central dos 
debates foi o desafio de liderar na era da 
mudança. Segundo Sergio Medeiros, presidente 
da FCDL, o comércio precisa estar atento e 
preparado para as transformações num mercado 
cada vez mais dinâmico e versátil.

Encontro de Líderes

Associe-se a CDL/SPC Mafra e Rio Negro Credibilidade, competência e 
abrangência garantem Bons Negócios.

O MAIOR E MELHOR BANCO 
DE DADOS EM UM SÓ LUGAR

A Minha APAE 
merece este Gol!

Adquira uma cota do Consórcio 
nacional Volkswagen na 

DIRMAVE VEÍCULOS e ao atingir 
60 cotas a APAE de Mafra será 

contemplada com um GOL. 
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Um plano de saúde cheio de vantagens para os associados da CDL-MF/RN

Entre em contato: (47) 3642-1624 - Marcio e/ou Gorete

SOLICITE UMA PROPOSTA

O Natal está chegando e trazendo todo o espírito e significado desta data tão especial. 

Além de comemorar o aniversário do nascimento de Jesus Cristo, o Natal nos remete a vários sentimentos e responsabilidades. 

Onde para uns significa dar presentes, para outros significa vender produtos, onde para uns significa o nascimento de um novo período, para outros a 
saudade de momentos que não voltam mais. 

Analisando o seu fator econômico, o Natal significa o aumento das vendas, um grande número de clientes em compras, viagens, passeios, 
confraternizações, etc. 

Mas para termos sucesso comercial neste período, precisamos nos atentar para alguns fatores importantes: 

1 – Qualidade no Atendimento no Natal: Em alguns casos as vendas de Natal fazem com que o fluxo de pessoas nas empresas se multiplique em até dez 
vezes o habitual. Isto significa um maior número de compradores, mas um maior número de pessoas que poderão ficar encantadas ou desencantadas 
com o nosso atendimento. Lembre-se que você poderá vender mais, porém poderá deixar muitas pessoas insatisfeitas com a sua desorganização, falta de 
atenção e mau atendimento. 

2 – Entre no Ritmo do Natal: Afine-se para o período, treine sua equipe, prepare-a para este grande número de clientes, entre no Ritmo do Natal. Planeje a 
quantidade de colaboradores que será necessário para garantir boas vendas com bom atendimento. 

3 – Natal é um Momento: Para os consumidores o Natal é um momento de troca de presentes, de dar e receber carinho, mimos, lembranças, é momento 
de comemoração e confraternização. Faça com que comprar de você também seja uma experiência agradável. Enfeite sua empresa, crie o clima mágico 
do Natal. Capriche no sorriso, apesar de você ter que em muitos casos dobrar seu turno de trabalho, o momento é de alegria, então transmita alegria. 

4 – O Natal é Prospecção: O verdadeiro profissional de vendas perceberá no Natal uma grande oportunidade de prospectar vendas futuras. Muitas 
pessoas irão até a sua empresa para comprar um presente para um amigo ou parente e se interessarão por um produto para si mesmo. Caso o orçamento 
do cliente não comporte a aquisição naquele instante, anote os dados deste prospect, ligue depois, visite, ofereça e garanta vendas o ano todo. 

5 – O Natal é Crer: O Natal é fé, é acreditar na vida, acreditar em Jesus, acreditar em você. Prepare-se para boas vendas, acredite nelas, lute por elas. 
Acredite em um Ano Novo de realizações, planeje estas realizações transformando-as em objetivos específicos. Abandone os pensamentos e atitudes 
negativas que lhe impedem de atingir o sucesso. 

Afine-se para o sucesso e tenha um Feliz Natal! 

Fabiano Brum: Palestrante especialista em motivação, vem destacando-se em palestras, cursos e seminários pela maneira inteligente e criativa com que 
alia seu conhecimento musical aos temas de seus treinamentos. 

E-mail: contato@fabianobrum.com.br - Site: www.fabianobrum.com.br

NATALNATAL Seu�coração�
vai�bater�neste�rítmo.

VII Baile do ComércioVII Baile do ComércioVII Baile do Comércio
O VII Baile do Comércio foi sucesso absoluto. O público presente curtiu e aproveitou ao som da Banda Sigma, bons momentos! O VII Baile do Comércio foi sucesso absoluto. O público presente curtiu e aproveitou ao som da Banda Sigma, bons momentos! 

Nossos agradecimentos a todos que participaram de mais um evento “Show” da CDL. Nossos agradecimentos a todos que participaram de mais um evento “Show” da CDL. 
O VII Baile do Comércio foi sucesso absoluto. O público presente curtiu e aproveitou ao som da Banda Sigma, bons momentos! 

Nossos agradecimentos a todos que participaram de mais um evento “Show” da CDL. 


