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Palestra: Palestra: IMPERDÍVEL

A Força do A Força do 
Conjunto! Conjunto! 
A Força do 
Conjunto! 

Motivação, Atendimento e VendasMotivação, Atendimento e VendasMotivação, Atendimento e Vendas

Palestrante: Gilclér Regina é bacharel em Administração de Empresas e 
Marketing. Um dos palestrantes mais procurados para convenções de 

empresas e programas internos de motivação no Brasil.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Indicado 
para todas 
as áreas 
profissionais

APROVEITE 
ESSA 

OPORTUNIDADE
Venda de Ingressos: na CDL-MF/RN e/ou pelo fone: 3642-0722
Investimento: R$ 20,00 (associado e estudante)
                         R$ 25,00 (não associado)
Obs: Associados da CDL terão direito a um ingresso gratuito que poderá ser retirado na secretaria da entidade. 

Data: 
10 / Abril / 2012

(terça-feira)

Horário: 
20:00h 

Local: 
Cine Teatro 

Emacite 

• Motivação em Vendas - Construindo Caminhos para Vender Mais e Melhor 
• 100% Vendedor - Motivação em Vendas para Vencer o Mercado e Bater a Concorrência

• Motivação na Construção do Sucesso
• Atendimento de Excelência - Conquistando e Fidelizando Clientes

• Qualidade e Produtividade
• Motivação - Satisfação Pessoal e Sucesso Profissional

• Qualidade não Começa com Algo... Começa com Alguém
• Vendedor Inteligente e Sobrevivente
• Vender é o Negócio Mais Fácil do Mundo se Você der Duro... E é o Negócio 
mais Duro do Mundo se Você der Mole
• Atendimento: A Primeira Impressão é a que Fica
• Você pode Vencer Qualquer Coisa
• Planejamento - A Força Motivadora das Metas
• Clientes podem Demitir Vendedores Comprando em Outro Lugar

• Metas Foram Feitas para serem Batidas
• Transforme Oportunidades em Resultados

• Foco e Persistência - Alcançando Metas e Superando Expectativas
• Vendedor Motivado é Vendedor Bem Remunerado

• Capacitação Profissional

Câmara de
Dirigentes

Lojistas de
Mafra e Rio Negro

CREC -SCI 8029
Fone: 47 3642.0153

Rua Marechal Floriano Peixoto, 534
Centro  - Mafra-SC

3642-1286(47) 

www.cmoeletro.com.br Fone/Fax: (47) 3642 0264
Rua Felipe Schmidt, 396 - Mafra - SC

Acredite no nosso POTENCIAL!
Rua Bom Jesus, 325

Rio Negro | PR
47 3642.9201

Realização Apoio

Praça Hercílio Luz, nº 157/ Centro

Mafra – SC / CEP: 89300-000

Fone/Fax: (47) 3642 – 3711

e-mail: vsusin@hotmail.com



EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

Olhar para o todo, 

e sintonizar-se com 

todas as perspectivas 

que encontramos em 

nosso dia a dia, tornou-

se um desafio constante. 

Um comércio forte, 

inovador e atuante se 

forma baseado nas 

tendências da moda, e dos desejos de nossos 

clientes, mas em especial em um ótimo 

atendimento. E diante destes aspectos vamos 

renovar nossas forças, direcionando, nossas 

equipes ao supra sumo em atendimento, 

comprometimento e envolvimento aos 

nossos negócios, participando da Palestra “ A 

Força do Conjunto” , com Gilcler Regina, uma 

palestra que agregará as três bases de nosso 

trabalho, “Motivação, Atendimento e Vendas. 

Conto com a presença de você empresário em 

conjunto com sua equipe.

Já estamos formalizando novas 

parcerias com o SENAC e Sincomafra para logo 

trazermos novas opções de cursos de 

capacitação, em especial a Vendedores. Tão 

logo estaremos divulgando novas propostas.

Em especial este mês, desejo a todas as 

M U L H E R E S ,  S u c e s s o ,  C o r a g e m  e  

Determinação, pois representamos e vivemos 

diariamente a “Força da Mulher” em todos os 

segmentos sociais, políticos e  profissionais de 

nossa sociedade. 

Um abraço a todos e boas VENDAS!!!

CONHECENDO A
 CALCULADORA LOJISTA

REUNIÃO DIRETORIA

REUNIÃO PLENÁRIA

Dia 10 de Março

Dia 07 de Março

Dia 14 de Março

CADASTRO DE CLIENTES: 

Em meio a toda essa mudança no cenário de 
oferta  e  concessão  de  créd i to,  temos  
acompanhado agora a implantação do Cadastro 
Positivo, que, certamente, dará nova roupagem às 
relações comerciais entre cliente e fornecedor. 
Ainda neste cenário é fundamental entender a 
importância de tratarmos “com carinho” a nossa 
carteira de compradores e entendê-los para que 
possamos prever seu comportamento.

Entender as preferências, a sazonalidade, o 
perfil de consumo, o estágio de vida, entre outras 
tantas variáveis, será o grande diferencial nas 
relações comerciais. O cliente gosta de carinho, de 
ser bem tratado, de receber uma correspondência 
com seu nome correto, de ter “mimos no 
atendimento“. Afinal, quem não gosta de sentir-se 
realmente especial e “notado”?

Por isso, a Ficha Cadastral é o ponto de partida 
para conhecermos bem quem é nosso cliente. Nela, 
devem estar contidas as informações que 
permitirão a correta avaliação do perfil de quem 
está comprando. Este arquivo deve ser elaborado 
de maneira objetiva, fazendo com que o 
preenchimento seja simples e rápido.

Todas as informações devem ter uma 
utilidade, ou seja, se a informação não vai servir 
para auxiliar a correta identificação do perfil do 
cliente, não deve estar na ficha cadastral.

É comum vermos em algumas fichas espaços 
mínimos para o proponente e/ou avalista 
preencherem. O que deve ser revisto, já que faz 
com que estes tenham que abreviar palavras e as 
reduções nem sempre obedecem regras da língua 
portuguesa, o que dificulta o entendimento.

Devemos ser o mais claro possível, 
escolhendo bem os termos que darão nomes aos 
campos que serão preenchidos. Exemplo: Filiação: 
Pai/Mãe.

Sempre que um termo utilizado na ficha 
cadastral possa dar margem a erros de 
interpretação, devemos substituí-lo por um 
sinônimo adequado. A clareza e objetividade são 
fatores primordiais para o entendimento e melhor 
aproveitamento dos dados.

Nas empresas/instituições que utilizam as 
"propostas eletrônicas", aqueles sistemas 
informatizados que registram os dados da ficha 
cadastral, a ordem de distribuição dos campos na 
tela do computador deve ser mais próxima possível 
da ordem apresentada na ficha cadastral em papel, 
para facilitar o trabalho de digitação. Isto quando os 
dois tipos de propostas (papel e eletrônica) 
existirem.

Os benefícios de um cadastro correto são 
inúmeros, tanto para a empresa que o faz, quanto 
para o comércio. Veja algumas dicas para ter um 
bom cadastro:

• Acesso rápido à informação;
• Atualização periódica das informações;
• Geração de novos dados a partir das 

informações armazenadas no Banco de Dados;
• Armazenar, gerenciar e interagir dados e 

informações de natureza cadastral;
• Monitoramento da carteira;
• Diagnóstico de limite de crédito;
• Planejamento e gestão de atuação;
• Relacionamento com o cliente. 
 Afinal, só se pode oferecer algo a quem tem 

interesse. Por isso, conhecer seu cliente é o 
primeiro passo para fidelização.

Tenha o Cadastro Positivo como primeiro 
passo e veja no acesso às informações o caminho 
das pedras para conhecer quem faz sua empresa.

Esta nova ferramenta está disponível a 
todos os associados da CDL Mafra e Rio Negro 
através do site www.cdlmafra.com.br e auxilia no 
cálculo de juros e de valores para vendas a prazo. 
“A calculadora lojista oferece seis módulos para 
operações financeiras: parcela, taxa de juros, 
atraso, adiantamento, quitação e etiquetas”.

Operações:

No módulo “parcelas” está disponível 
cálculo para financiamentos/empréstimos, 
através do sistema Price, com opção prazo 
carência e sem carência. Através da quantidade 
de prestações, taxa de juros mensal e o valor 
financiado obtêm-se o juro pago e o saldo 
devedor da amortização.

Na opção “taxa de juros” é possível 
desenvolver operações para retornar a taxa de 
juros de um financiamento, através de parcelas 
fixas, quantidade de prestações e valor 
financiado, de acordo com equação de Newton 
Raphson (raízes e tangentes).

No sistema de “atraso” do financiamento é 
utilizado o método Hamburguês para que o 
usuário saiba qual o valor da multa, juros, 
montante total a pagar referente à parcela 
atrasada.

Através do módulo “adiantamento” é 
possível efetuar o cálculo para saber qual o valor 
da parcela e também o desconto e taxa diária. Na 
opção “quitação” de todo o financiamento de 
forma antecipada obtêm-se o valor a ser pago, 
inserindo taxa de juros ao mês, quantidade de 
prestações restantes e valor da parcela.

A “impressão de etiquetas” foi agregada à 
ferramenta para possibilitar ao lojista imprimir 
etiquetas que podem ser afixadas no produto ou 
expostas na área de vendas.

Por Alcides Ortiz

Alcides Ortiz é executivo da Credify, empresa de 
tecnologia da informação voltada em soluções ao 
marketing direto e de relacionamento. 

E-mail: alcides.ortiz@credify.com.br.

às 20h
08/03/12

Adquira seu convite e participe!

Adquira seu 
convite e 
participe!



Análise:

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

FEV/12 - JAN/11

-11,08
13,04
-1,44

FEV/11 - FEV/12

-2,55
-22,33
-2,77

ESTATÍSTICAS
JANEIRO 2012

CONSULTAS: apresentaramum aumento de 
11,08% em relação mesmo período do mês 
anterior, e um aumento de 2,55% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

REGISTROS: apresentaram uma queda -
13,40% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e de -22,33% em relação ao mesmo 
período do ano passado;

CANCELAMENTOS: apresentaram um 
aumento de 1,44% em relação ao mesmo período 
do mês anterior e uma aumento de 2,77% em 
relação ao mesmo período do ano passado;

Imprimindo a sua 
marca com qualidade!

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

"Quem se entrega ao desânimo vira um reclamão que só vê defeitos e não enxerga 
um terreno fértil que estava esperando para o plantio.” 

                                    

A Assembléia Legislativa de Santa Catarina 
aprovou por unanimidade, na sessão ordinária desta 
quarta-feira (29), o reajuste de cerca de 10% no 
salário mínimo regional, fixando entre R$ 700,00 e 
R$ 800,00 os valores para as quatro faixas salariais 
previstas na Lei Complementar nº 459/09. A 
proposta apresentada pelo Executivo é resultado de 
um acordo entre as centrais sindicais, empresários e 
o governo. Além de Santa Catarina, somente Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul adotam 
a política de salário mínimo regional.

Os novos valores são válidos a partir da data da 
publicação da Lei e retroativos ao mês de janeiro, 
ficando assim definidos:

Piso de R$ 700,00 - Trabalhadores da 
agricultura, pecuária, indústria extrativista e 
beneficiamento, pesca e aquicultura, empregados 
domésticos, turismo e hospitalidade, construção 
civil, instrumentos musicais e brinquedos, 
estabelecimentos, empregados motociclistas, 
motoboys, no transporte de documentos e 
pequenos volumes;

Piso de R$ 725,00 - Os trabalhadores da 
indústria do vestuário e calçado, fiação e tecelagem, 
artefatos de couro, indústria do papel, papelão e 
cortiça, empresas distribuidoras e vendedoras de 
jornais e revistas e empregados em bancas, 
vendedores ambulantes de jornais e revistas, 
empregados em estabelecimentos de serviços de 
saúde, empresas de comunicações e telemarketing e 
indústria mobiliária.

Piso de R$ 764,00 - Trabalhadores das 
i n d ú s t r i a s  q u í m i c a s  e  f a r m a c ê u t i c a s ,  
cinematográficas, alimentação, agentes autônomos 
do comércio empregados no comércio em geral;

Piso de R$ 800,00 - Trabalhadores das 
indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material 
elétrico, gráficas, de vidros, cristais, espelhos, 
cerâmica de louça, porcelana, de artefatos de 
borracha, empresas de seguros privados e 
capitalização e de agentes autônomos de seguros 
privados e de crédito edifícios e condomínios 
residenciais, comerciais e similares, joalheria e 
lapidação de pedras preciosas, estabelecimento de 
cultura, processamento de dados auxiliares em 
administração escolar, e motoristas do transporte 
urbano. 

Fonte: Fecomércio-SC-01/03/2012

POR QUE ASSOCIAR-SE
  À CDL?

Através de nossas promoções e eventos 
podemos proporcionar altos resultados de 
vendas. Já os serviços de consulta nacional ao 
SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e de 
assessoria jurídica, entre tantos outros, têm a 

finalidade de baixar 
d e s p e s a s  c o m  a  

inadimplência, encargos 
trabalhistas, planos de 

saúde, etc. Mais receita e 
menos despesas. Associar-

se à CDL significa firmar 
uma sólida parceria com o 

lucro. Se você, empresário, 
autônomo ou profissional 

liberal deseja conhecer mais as 
vantagens de ser um associado da CDL, solicite já 
uma visita, pois será uma satisfação estar ao seu 
lado. 

O SPC – Serviço de Proteção ao Credito – é 
um banco de dados, mantido pela CDL, que possui 
caráter público e tem como finalidades 
disponibilizar informações seguras para melhor 
análise do empresário na concessão do crédito. 

 Como associado da CDL, o empresário pode 
registrar seus clientes devedores assim que 
constatada a inadimplência (atraso no 
pagamento). O registro ficará ativo no sistema por 
5 (cinco anos), a contar do vencimento da dívida.

Se, primeiramente, o lojista se propuser a 
fazer a cobrança diretamente ao consumidor 
devedor, deverá se atentar ao fato de jamais expô-
lo ao ridículo, nem submetê-lo a qualquer tipo de 
constrangimento ou ameaça.

Poderá ser registrado no SPC títulos 
executivos, contratos, dentre outros (Registro de 
SPC), e os cheques devolvidos pelos motivos 11, 
12 e 13. Os cheques devolvidos pelo motivo 21 
também podem ser incluídos, desde que não 
tenha havido desacordo comercial alegado pelo 
consumidor para a sustação do referido título.

O repasse fiel de informações e cadastros 
sobre a própria empresa, sobre o devedor e 
também da dívida a ser inscrita em SPC é de suma 
importância, pois estes dados servirão para a 
not i f i cação  prév ia  env iada  pe la  CDL ,  
comunicando o consumidor do débito existente, 
bem como os contatos da empresa credora, para 
que possa dar efetuado o pagamento em tempo 
hábil, de modo que não seja inscrito em SPC.

A responsabilidade pela inclusão e exclusão 
de registros em SPC, bem como o fornecimento 
do endereço completo e atualizado do devedor, é 
do lojista associado, cabendo tão somente à CDL 
armazenar estas informações e emitir a 
notificação prévia ao consumidor. Desta forma, 
após a quitação da dívida, o lojista deve 
imediatamente solicitar a exclusão deste registro, 
sob pena de ser responsabilizado, judicialmente, 
por danos morais.

PISO MÍNIMO REGIONAL 
É APROVADO PELO 
LEGISLATIVO EM SC

• Informação ágil e segura;
• Abrangência Nacional das informações;
• Concentra dados de pessoa física e jurídica;
• Atendimento 24 horas
• 7 dias por semana;
• Acesso facilitado (internet, telefone)
• Diminui o índice de inadimplência da sua empresa
• Credibilidade
• Maior  Capilaridade,  através  da  maior  rede  de
   relacionamento;

Gilclér Regina 

O máximo em segurança na Proteção, Concessão 
e Recuperação de Créditos de sua Empresa.

O Alerta Cidadão tem como 
objetivo bloquear o uso indevido 

de documentos roubados, 
perdidos ou extraviados. 

O cidadão comunica 
pessoalmente o 

o c o r r i d o  n a  
secretaria da 
CDL ou pelo 

0800 ao lado, 
solicitando a inserção do 

alerta no banco de dados. 
Assim, sempre que o associado efetuar 
uma consulta, será alertado de que os 
documentos estão bloqueados.

Alerta Cidadão



Comitê Editorial
Ana Maria Witt
Cirene Schvendtner
Márcio Magnabosco da Silva
Vilmar Jaroszevski

Gráfica Futura - 47 3643-0500

EXPEDIENTE

|   comercial@cdlmafra.com.br
site: www.cdlmafrarionegro.com.br

Presidente • Ana Maria Witt
1º Vice Presidente • Cidival Meurer de Oliveira
2º Vice Presidente • Claudete Kahlow
1º Diretora Secretária • Rubens Estica
2º Diretora Secretária • Valério Daniel Rangheti
1º Diretor Tesoureiro • Fátima Regina Granemann
2º Diretora Tesoureira • Rozalia Ziethammer Alves
Diretor de Relações Públicas • Ivan Machado
Diretor de SPC e Serviços • Lourival Sá Ribas Jr.
Diretor Social e Eventos • Marcos Grossel
Diretora de Patrimônio • Henrique Kondlatch
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional • Sérgio C. Siqueira

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

QUAL DESSES VENDEDORES
VOCÊ QUER NA SUA EMPRESA?

Ele acha que sabe vender.
Vangloria-se de conhecer os clientes 

como a palma da mão e repete sempre: ”Mas, 
quá... não dá pra vender sem desconto e sem 
fazer agrado”.

E l e  r e c l a m a  d a  s i t u a ç ã o ,  d o s  
concorrentes e do governo, em vez de 
prospectar corretamente.

Ele acha que vender é uma guerra e faz a 
empresa perder clientes e negócios.

E no fim de todo mês, é você que paga o 
“pato”.

Em contrapartida, ela se desafia 
constantemente, sabe que vender é uma 
ciência e uma arte e, como tal, deve ser 
estudada e praticada todos os dias.

Ela não dá desconto, em vez disso, aplica 
seus conhecimentos para aumentar o valor 
recebido.

Ela conhece a fundo o que vende e sabe 
bem para qual público-alvo oferecer seus 
produtos.

Para ela, vender só funciona se todas as 
partes se beneficiarem.

E todo mês, negócios descobertos com 
seus olhos de “águia” fazem sua empresa 
ganhar mais.

x

A vendedora Andrea da Loja Avenida em 

Rio Negro foi a felizarda e levou para casa um 

Notebook da Promoção “Cliente Feliz”. O 

sorteio aconteceu na reunião plenária de 

fevereiro na presença de vários empresários e 

participantes. Na foto o empresário Silvestre 

Kotoviski (Loja Avenida) e sua esposa fazem a 

entrega do notebook a sua colaboradora.

SEJA SETA, E NÃO ALVO! 

Você tem trinta anos de experiência ou 29 de 
repetição? Avalie! Não se ofenda. No início de 
minha carreira falei isso a um empresário tentando 
fechar negócio e quase apanhei dele. Mais tarde 
me agradeceu e fechou negócio comigo. Mostrei a 
ele o que os outros mascaravam.

Não se apaixone demais por seu produto a 
ponto de não ver que ele está ficando obsoleto.

Lembre-se, o fax matou o telex, a internet 
matou o fax. E quem vai matar seu negócio? E se 
você não tem um negócio, apenas um trabalho, 
faça dele a sua marca.

Resista à paixão pelos produtos e comece a se 
apaixonar pelos clientes, são eles que pagam para 
ter o que você fabrica, o que você vende.

O equilíbrio é importante. Não se deixe levar 
por conceitos como achar que o marketing é uma 
varinha mágica que faz o lucro surgir do nada ou, 
pelo contrário, que não tem importância nenhuma.

Se não puder ser o primeiro, invente algo em 
que possa se destacar. Se você não é o líder de 
mercado, pode ser o primeiro em economia de 
energia ou no desenvolvimento de um produto 
mais leve. Mas seja o primeiro em alguma coisa, 
corra na frente, seja seta.

Faça de cada falha um degrau para ir além do 
topo ou um trampolim para mergulhar no sucesso. 
Seja seta, e não alvo.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com 
Deus!

Oferecer ao mercado o 
que você gostaria que ele 
quisesse, e não realmente o 
que ele deseja, é um erro.

É suicídio não perceber 
que o mundo está mudando 
cada vez mais rápido e não 
enxergar os defeitos do seu 
negócio ou do seu trabalho 
pode custar caro ou a vida 
dele.

GANHADORAGANHADORA

Fonte: Prof. Glicér Regina

PARCERIAS
No ultimo dia 29/02 a CDL-MF/RN, Sincomafra e Senac-SC 

mantiveram reuniões com a Secretaria de Ação Social de Mafra 
e a SDR, para viabilizar um grande projeto de aperfeiçoamento 
e formação profissional voltado ao varejo local,  para jovens de 
nossos municípios. 

Para o Diretor de aperfeiçoamento Profissional da CDL-
Mafra/Rio Negro este projeto é de suma importância, pois há 
falta de mão de obra qualificada na atividade comercial e este 
projeto tem vários cursos da área comercial dando 
oportunidade aos jovens riomafreses de fazerem um curso 
completo e totalmente gratuito, concluiu Sergio Siqueira. 

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


