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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

Trabalho motivacional direcionado
Uma palestra vibrante comprovada por muitos clientes agregando valor ao seu treinamento.

Uma palestra que faz a diferença. Nesta palestra, a platéia constantemente chega às gargalhadas, e não se 
usa do expediente de palavras grotescas. Um trabalho que oferece inspiração, energia e impacto para 

aqueles que buscam crescimento, resultados e qualidade.
Conteúdo motivacional de atitudes que transformam a visão do trabalho e a visão da vida. Gilclér Regina 
trabalha o foco que o cliente tem como expectativa. Uma palestra que mostra também alguns benefícios 
de momentos de crise, entre eles, nos obrigar a pensar diferente.

Impulsionar o desenvolvimento e o crescimento individual através do conjunto, integração e 
comprometimento.

Despertar o desejo de aprender, fazer mais e melhor, alcançar metas, superar limites, obter resultados de sucesso 
e satisfação profissional e pessoal. Criar uma nova visão, onde as dificuldades são oportunidades de crescimento e a 

mudança é cada vez mais constante, é preciso estar preparado para elas e adaptar-se ao novo. Sobretudo, mostrar 
que a motivação é o primeiro impulso, que permite que tudo se realize.

De maneira simples, objetiva e muito descontraída, Gilclér Regina realiza uma apresentação interativa com o público, o conteúdo abordado está 
sempre em pauta. Utiliza histórias e exemplos do cotidiano em comum para melhor compreensão e aplicação do conteúdo na prática. Ao mesmo 
tempo concilia conhecimento com criatividade. O trabalho é áudio-visual com auxílio de PowerPoint.
Palavras chave: Conhecimento + Comprometimento + Motivação = Resultados!

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
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.
É formado em dinâmica humana pelo The National Value Center (Texas / EUA) e em 
TQM – Total Quality Manager pela American Society for Quality Control (Wisconsin / 
EUA). Graduado em Tecnologia de Desenvolvimento Humano pelo The Graves 
Technology (EUA).
É consultor de empresas nas áreas de vendas, motivação, gestão e recursos humanos 
há mais de 20 anos. Presidente da empresa CEAG - Desenvolvimento de Talentos e 
Editora. Tem na motivação de pessoas a sua bandeira e vocação. Site da Empresa: 
www.ceag.com.br

OBRAS:
Livros: ''No Topo do Mundo'', ''Você Pode Mudar sua Vida'', ''Sua Vida Não é uma 
Questão de Sorte'', ''A Arte de Saber Viver'', ''Idéias que Nascem do Nada para o 
Estrelato'', ''A Essência dos Vencedores'' e ''100% Vendedor''.
CDs: "Motivação & Sucesso'' – Volumes I ao V e ''CD Reflexões''.
DVDs: "Motivação: A diferença das Pessoas de Sucesso", ''Motivação Gestão & Vendas 
– Construindo seu Sucesso Profissional'' e ''Motivação & Vendas: Vencendo Crises''.

“A motivação é remédio contra a acomodação e a boa atitude é remédio para 
combater a arrogância."   Gilclér Regina

PALESTRANTE:

A PALESTRA

OBJETIVO

DIDÁTICA DA PALESTRA

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

AGENDE-SE
10 de Abril 2012



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

Mudança de ano 

para ano, por si só não é 

capaz de realizar tudo o 

q u e  i m a g i n a m o s ,  

precisamos de muitos 

outros ingredientes, 

entre os principais uma 

boa dose de motivação, 

determinação e ação.  

Precisamos nos esforçar dia após dia, 

determinar nosso objetivos, cultivar boas 

amizades, dividir idéias e sonhar muito, pois 

quem sonha alimenta a alma e fortalece o 

espírito.

Ser empreendedor é acreditar nos 

seus sonhos e os fazê-los tornarem se 

realidade, e será assim que queremos 

nossas atividades frente a CDL em 2012. 

Tenho muito a agradecer pelo apoio neste 

primeiro ano de nossa gestão. Primamos 

em fazer o melhor, e cremos que assim 

tenhamos conseguido. É muito difícil 

contemplar aos anseios de todos e dizer 

fielmente que tenhamos conseguido ao 

longo do ano passado, que todas as nossas 

ações tenham alcançado êxito a todos os 

nossos associados, mas temos a certeza 

absoluta que nos dedicamos muito para 

realizar dentro do mais próximo da 

satisfação.

Inúmeras situações aconteceram, 

mudanças houveram, mas passamos fortes 

e cada vez mais dedicados em oferecer 

serviços de ótima qualidade aos nossos 

associados, enaltecemos e fortalecemos 

nosso banco de dados de SPC, que hoje 

conta com parceiros que vieram a somar, 

proporcionando a nos oferecer o que já era 

muito bom, ficar melhor ainda, reuniões 

que trouxeram assuntos de interesse da 

classe, aproximando lojistas e demais 

participantes, criando elos de amizade e 

reciprocidade. Valorizamos nossos clientes 

“consumidores” com a promoção “Cliente 

Feliz”, que com expressiva participação de 

nossos consumidores que preencheram os 

cupons e pelo rápido aceite de retirar o 

premio os ganhadores demonstraram a 

importância de valorizar nosso comércio e 

nossos clientes.

E dentro de tantas experiências, 

podemos reafirmar nosso compromisso de 

fazermos mais e melhor, durante este ano 

de 2012. 

Conto com vocês!

O FEEDBACK QUE DÁ AOS  
SEUS COLABORADORES 
É APROPRIADO?

Freqüentemente, os vendedores têm de 
fazer uma venda espetacular para serem 
reconhecidos pelo gerente. Alguns fazem seu 
trabalho de forma correta, mas não conseguem 
nenhum reconhecimento a menos que tenham 
um desempenho extraordinário. Outros são 
mais fracos, mas mostram melhora gradual e 
consistente, contudo, nunca veem seu progresso 
reconhecido.

Todos os vendedores necessitam de 
estímulo e reconhecimento para se sentirem 
motivados a continuar se aprimorando. Assim, 
tente fazer com que o feedback em sua loja seja 
uma ação freqüente e apropriada. Nele, a 
informação deve destacar áreas específicas de 
desempenho dos profissionais que tenham valor 
significativo para a loja e não para o gerente, 
pessoalmente.

Por isso, antes de dar um feedback, pense no 
que é realmente importante. Se houver um 
problema maior a ser resolvido, dê prioridade a 
ele. Não se desgaste com pequenos detalhes. 
Veja o feedback como uma maneira de 
incentivar, corrigir ou melhorar o desempenho 
de sua equipe.

CALCULADORA LOJISTA

Mês Dia 
Fevereiro 01 
Março 07 
Abril 04 
Maio 02 
Junho 06 
Julho 04 
Agosto 01 
Setembro 05 
Outubro 03 
Novembro 07 

 
 

REUNIÕES DIRETORIA

Mês Dia 
Fevereiro 08 
Março 14
Abril 11
Maio 09 
Junho 13
Julho 11
Agosto 08
Setembro 12
Outubro 10
Novembro 14

 
 

Mês Dia 
Fevereiro 11
Março 10
Abril 07
Maio 05 e 12
Junho 02 e 9
Julho 07 
Agosto 04 e 11 
Setembro 01 e 08 
Outubro 06 e 13 
Novembro 03 e 10 

 
 

REUNIÕES PLENÁRIAS

Fonte: http://www.varejista.com.br

CALENDÁRIO
DE REUNIÕES

Visando atender as necessidades de controle e 
agilidade no atendimento aos clientes, auxiliando o 
lojista no cálculo de juros e multa, débitos atrasados 
e antecipação de pagamentos, foi desenvolvida uma 
ferramenta prática e de fácil utilização, a Calculadora 
Lojista.

 Esta ferramenta também tem o objetivo de dar 
cumprimento à legislação que regulamenta a 
exposição de preços e condições de pagamentos, 
com a possibilidade de confecção de etiquetas para 
anexação e/ou exposição das mercadorias.

 O acesso a este serviço é realizado pelo site da 
CDL de Mafra e Rio Negro www.cdlmafra.com.br 
utilizando o login e senha de consultas ao SPC.

 Esperamos que essa ferramenta seja de grande 
utilidade e facilite o dia a dia dos lojistas.

 Importante também ressaltar que antes de 
utilizar o serviço, leia-se o manual de orientação da 
calculadora. 



ESTATÍSTICAS
DEZEMBRO 2011

Análise:

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

JAN/12 - DEZ/11

-44,38
8,13

-26,66

JAN/11 - JAN/12

-5,47
2,40

-10,02

ESTATÍSTICAS
JANEIRO 2012

CONSULTAS: tiveram uma queda de -44,38% 
em relação ao mesmo período do mês passado e 
de -5,47% em relação ao mesmo período do ano 
passado;

REGISTROS: tiveram umaumento de 8,13% 
em relação ao mesmo período do mês passado e 
de 2,40% em relação ao mesmo período do ano 
passado;

CANCELAMENTOS: tiveram uma queda de -
26,66% em relação ao mesmo período do mês 
passado e de -10,02% em relação ao mesmo 
período do ano passado;

Resumo do Movimento
DESCRIÇÃO   Relação 
Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

DEZ/2010

26063
1313
1724

DEZ/2011

25127
1304
1898

%

(3,59)
(0,68)

10,09

Por Revista VendaMais
Em pesquisa coordenada pela equipe 

editorial da Técnicas de Venda e realizada pela IN 
Pesquisa & Marketing, quase 50% dos 
entrevistados (47, 3%, para ser mais exato), 
afirmaram que no seu mercado a inadimplência é 
baixa (menos de 5%). Para 23,4% a inadimplência 
é considerada alta, sendo ''alta''definida até 35%, 
mas em alguns casos pode chegar a mais (nosso 
recordista foi 65% - ou seja, de cada 3 vendas, ele 
perde duas por falta de pagamento).

5% - O número mágico
Por algum motivo, independentemente do 

tamanho da empresa, o número 5% surgiu como o 
mais esperado em termos de níveis de 
inadimplência. Para a imensa maioria das pessoas, 
mais do que 5% de inadimplência é muito - menos 
do que 5% está ótimo.

E porque isso acontece? Como diria 
Humphrey Bogart em Casablanca, poderíamos 
mandar prender os suspeitos de sempre:

INADIMPLÊNCIA: 
VENDER É UMA COISA, 
RECEBER É OUTRA

• Má administração financeira
• Falta de estabilidade econômica (desemprego) 
• Vendas forçadas 
• Falta de compromisso (vendedor/comprador)

• Consultar SPC/SERASA/SCI (37,77%) 
• Acompanhar de perto os pagamentos (16,49%) 
• Manter o cadastro dos clientes sempre   
atualizado (15,43%) 
• Verificar dados cadastrais (13,3%) 
• Fazer análise de crédito (10,64%)
• Selecionar clientes (10,11%)

Essas são as principais causas para uma 
empresa ter altas taxas de inadimplência. Já de 
cara podemos notar que, das quatro, três são de 
r e s p o n s a b i l i d a d e  d a  p r ó p r i a  
empresa/departamento de vendas - e os próprios 
empresários sabem disso. Ou seja: são coisas que 
estão completamente dentro da sua área de 
controle e influência. E para melhorar isso não 
precisa fazer passeata em Brasília.

E quem tem inadimplência baixa, o que está 
fazendo de diferente? Basicamente, selecionar 
clientes. Para essas empresas, é muito melhor 
vender menos, mas com segurança, do que 
parecer que vende muito, e depois não receber. 
As ações práticas mais comuns de quem têm 
inadimplência baixa:

21/02 - HORÁRIO NORMAL

FECHADO

Convite Especial

Local: Restaurante Dom Pedro – anexo ao Hotel Allys – Salão Nobre
Convite: R$ 25,00 (por pessoa, não inclui bebidas), adquirido diretamente na CDL -3642-0722 Horário:�20hHorário:�20h

Dia:�08/03/12Dia:�08/03/12Adquira seu convite e participe!

Você Mulher! É nossa convidada especial para o jantar em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que se realizara dia 08 de 
março de 2012. Preparamos para você uma noite super agradável, com apresentação musical, sorteio de duas jóias em ouro 
branco e um delicioso jantar. 



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

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

Entre os fatores que podem levar à 
desmotivação das pessoas e das equipes de 
trabalho estão: as poucas perspectivas de 
crescimento, de carreira, de salários baixos, 
conflitos e desentendimentos com o chefe.
Geralmente, a caça às bruxas, isto é, a busca 
pelos culpados começa com as pessoas 
infelizes com a liderança, e esta acaba 
sendo o principal alvo. Igual a uma equipe de 
futebol, quando os resultados não aparecem, 
logo crucificam o treinador e está provado 
que nem sempre este é o melhor caminho.
Percebe-se aí que a motivação não vem dos 
outros. O bom chefe gera estímulo para que sua 
equipe tenha motivos para agir. E quem tem 
motivos, levanta cedo para fazer melhor 
o que pode fazer melhor.
Mas o chefe não pode especificamente fazer 
algo por alguém de sua equipe. Isso porque a 
motivação é da pessoa, e esta deverá ser o 
grande responsável por sua vida, seus atos, suas 
atitudes, sua motivação mesmo. O chefe 
deve ser exemplo e apontar caminhos.
Mesmo sabedor de que o baixo salário e a falta 
de perspectivas estão incomodando a equipe, 
gerando desmotivação e insatisfação, o chefe 
deve ser consciente e não tomar nenhuma 
decisão precipitada e pensar com mais foco 
no assunto e nas possibilidades reais de 
melhoria.
O profissional que também está insatisfeito no 
trabalho deve ser consciente de suas 
virtudes ou limitações. Se tem virtudes, 
deve lutar por elas dignamente e se tem 
limitações, deve ter humildade suficiente para 
buscar o aprendizado para fazer a sua 
diferença. 
Fundamental nesse processo é identificar e 
mostrar os valores da empresa e entender 
os valores que cada um tem na vida e estas 
escolhas serão fundamentais para a felicidade 
das pessoas e para os resultados da empresa.
Penso que é muito importante conversar com 
a equipe sobre o futuro da carreira, identificar 
oportunidades, treinar, educar, criar 
perspectivas e nesse conjunto, o sucesso de 
todos, vencendo a guerra da desmotivação.
Afinal motivação não é satisfação. 
Motivação é tudo aquilo que não temos e 
satisfação é aquilo que já temos.
Pense nisso, um forte abraço e esteja com 
Deus!

ARTIGO
DESMOTIVAÇÃO: 
DE QUEM É A CULPA? 

GANHADOR ENDEREÇO EMPRESA VENDEDOR 
VALE 

COMPRA 
Mafra Sá Ribas& Jair Beninca Edimilson R$ 1000,00

Mafra Piu Bella Patrícia R$ 1000,00

Mafra Zaine Daiana R$ 1000,00

Rio Negro Afubra RN Silvana R$ 300,00

Mafra Zaine Cleide R$ 300,00

Rio Negro Pano Pra Manga Marcela R$ 300,0 0

Rio Negro O Boticário MF Cleide R$ 300,00

Rio Negro Loja Avenida Andrea R$ 300,00

Rio Negro Garden R$ 300,00

Rio Negro Original Naiara R$ 300,00

Rio Negro Estilo H Poliana R$ 300,00

Rio Negro Afubra MF Carlos R$ 300,00

Rio Negro Lojas Susin R$ 300,00

Mafra La Mode Samara R$ 300,00

Mafra Afubra MF Patricia R$ 300,00

Rio Negro Pano Pra Manga Marcela R$ 300,00

Mafra Agricol Adriana R$ 300,00

Mafra Zoe.com Fabi R$ 300,00

Mafra Soli Confecções Salete R$ 300,00

Rio Negro Afubra RN Thiago R$ 300,00

Rio Negro Original Naiara R$ 300,00

Mafra Lojas Susin R$ 300,00

Vani do Livramento Silva 

Norma Lindner 

Adneia Terezinha Wagner 
Schnoveber 

Iranel T. Ziegzer 

Dirlei Santos Kobezinski

Maria Carmen Fuchs Teixeira 

Ismael Drapala 

Ana Claudia Ribeiro 

Fabiane L. Berger 

Sheron Fuchs 

Nicole Carlin Naldolny

Janete Portes 

Geanne Rebelo 

Tereza dos S. de Paula

Margarete Sconieczny de 
Miranda 

Maria Rosilda H.F Schute 

Maria Rosa Rochinski 

Thayna Martins de Oliveira 

Scheila Patrícia Lúcio 

Israel Waldemiro P Ramos 

Rosilda Elias Portela 

Raiany Aliury Alves 

Sidiomar Palhano Rio Negro Slonyn Clarice R$ 300,00

 
Gilclér ReginaJimmy Deam 


