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Realizada com grande sucesso no último dia 10 de abril, a Palestra 
“Motivação, Atendimento e Vendas” A Força do Conjunto -  Gilclér Regina

trouxe a reflexão e a necessidade do comprometimento com a empresa, tão necessário 

para o sucesso das vendas e ainda navegou por assuntos como família e fé que emocionou 

a todos. A sua apresentação, sua presença de palco, seu conhecimento e seu dinamismo 

fizeram de sua palestra algo motivante, que deixou todos os presentes surpreendidos, 

a satisfação era visível no rosto das pessoas. A participação do público tornou a 

palestra mais interessante e, neste ponto, Gilclér Regina, com o seu conhecimento 

trabalhava a expectativa dos presentes de forma magistral. 
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Crédito e Cobrança – Vamos entrar a 
fundo nestes dois temas de extrema 

relevância para o sucesso de sua empresa. 
Aguardem nas próximas edições estaremos 

repassando a programação deste importante evento.

Por vezes sentimos que aquilo que fazemos 
não é senão uma gota de água no mar. 

Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.

Madre Teresa de Calcuta



EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

O mês de Maio 
celebra o mês das 
mães, a segunda data 
mais importante para o 
comércio varejista. 
Pesquisas indicam que 
o consumidor vem com 
boa disposição para as 
compras, o que deverá 
exigir do lojista uma 
atenção especial ao fluxo de clientes, com 
uma boa infraestrutura de loja, sortimento 
de produtos e atendimento diferenciado, 
visando à fidelização. Dados da Federação 
das Câmaras de Dirigentes Lojistas SC 
indicam um aumento nas vendas na ordem 
de 4,5% e no intuito de mantermos e se 
possível elevarmos este percentual nossa 
CDL já vem realizando uma mídia forte para 
evidenciar ainda mais esta data, bem como 
fará uma divulgação consistente no som de 
rua nestes dois Sábados da Família.

Este mês estaremos colocando à 
disposição de nossos associados e 
contadores dos municípios de Mafra e Rio 
Negro a CERTIFICAÇÂO DIGITAL, daremos 
início a mais este serviço a partir de nossa 
reunião plenária do dia 09, onde na ocasião 
estaremos esclarecendo as dúvidas e 
apresentando o profissional que fará este 
trabalho.

A capacitação profissional de 
qualidade é uma referencia forte de nossa 
entidade, temos realizado nesses últimos 
anos palestras com renomes nacionais, a 
participação de nossos associados e 
comunidade em geral garantem o sucesso 
desses eventos e nos motivam a inovar 
sempre. Não poderia deixar de agradecer 
ao grande público que participou da 
palestra com Gilclér Regina “A Força do 
Conjunto”, nosso muito obrigado pelo 
sucesso e parceria de todos.

Durante o mês de abril nossa 
entidade esteve presente em várias 
reuniões, nos fortalecemos com parcerias 
importantes para buscar o melhor para o 
nosso setor bem como para a sociedade 
como um todo. Sempre estaremos de 
portas abertas para buscarmos soluções, 
debater, avaliar e questionar situações que 
impliquem no fortalecimento de nossas 
cidades. 

Quero fazer aqui um convite especial 
para que todos participem de nossa reunião 
plenário do dia 09 de maio (quarta-feira), 
apresentaremos e debateremos assuntos 
de extrema relevância para o nosso setor, 
conto com sua participação!

Um carinhoso e fraterno abraço a 

todas as mamães!

A SEMENTE

Nós estamos sempre cheios de energia, em 
busca de uma direção. Quando essa energia é 
direcionada para conquistas criativas, os 
resultados podem ser espetaculares. Plante uma 
semente de motivação no solo fértil da vida de 
uma pessoa, e ela certamente crescerá de maneira 
magnífica.

  Todos nós temos a capacidade de realizar 
grandes trabalhos, mas pouquíssimas pessoas 
sabem ou acreditam nisso. Não importa o quanto 
seja fértil um solo, se nenhuma semente for 
plantada, nada crescerá. Quantas vidas foram 
tristemente desperdiçadas e destruídas por nunca 
terem recebido nem mesmo a menor semente 
possível de motivação?

  Uma semente é pequena. Mas, quando 
plantada no lugar certo, na época certa e cuidada 
com carinho pode transformar-se em uma colheita 
abundante e virtualmente infinita.

  Pense nas vidas ao seu redor – aquelas em 
que as sementes da motivação podem brotar e 
crescer. Pense na diferença que você pode fazer 
quando encoraja a sim mesmo e quando oferece 
sua motivação aos outros. Pense nas sementes 
que você tem a oportunidade de plantar. Espalhe 
suas sementes de motivação pela maior área que 
puder e delicie-se com a colheita farta que 
certamente virá.

Fonte: Ralph Marston

REUNIÃO DIRETORIA

CALENDÁRIO DE REUNIÕES

Dia 08 de MaioDia 08 de Maio

REUNIÃO PLENÁRIA
Dia 09 de MaioDia 09 de Maio

Dia 05 e 12 de MaioDia 05 e 12 de Maio

CDL EM AÇÃO
4/4 Reunião Diretoria
9/4 Reunião ACIM e demais entidades;
9/4 Reunião CDL Rio Negrinho;
10/4 Palestra Gilclér Regina 
          “A Força do Conjunto”;
11/4 CODEM;
12/4 Evento Policia Militar de Mafra;
12 a 15/4 Seminário Nacional SPC;
19/4 Reunião entre entidades 
          “Momento Político em Mafra;
20/4 Reunião Distrital em Mafra;
23/4 Reunião Gestores Estadual;

CUIDADOS COM ENVELOPES
Quando você se comunicar 
com seus clientes por 
correspondência ou estiver 
fazendo campanhas de 
prospecção com mala 
direta, tome os seguintes 
cuidados com o envelope 
escolhido:
 
• Envelopes pardos só devem ser usados para amostras.
• Use bons envelopes brancos.
• Se a correspondência for pequena, um selo atraente 
dará à carta melhor oportunidade de ser aberta e lida.
• Considere enviar a correspondência de outro 
município, estado ou pais – com freqüência, isso 
aumenta o interesse de quem a recebe.
• Coloque no envelope apenas nome, endereço e 
código postal. Não é necessário indicar o remetente, 
para evitar que a carta vá direto para lixo sem nem ao 
menos ser aberta.

(Extraído e adaptado do livro Administração de vendas 
e marketing, de Len Rogers (Makron Books)

Parabéns CDL de Mafra e Rio Negro. 
Parabéns empresários do comércio. 

Vocês fazem parte desta história.

Três décadas de 
luta pelo 

desenvolvimento 
da classe lojista de 
Mafra e Rio Negro. 

4 de maio

Novo Sistema CTP
+ +Agilidade Qualidade



Análise:

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

ABR/12 - MAR/12

1,28
-19,11
-1,00

ABR/11 - ABR/12

-5,28
-21,88

6,30

ESTATÍSTICAS
ABRIL 2012

As CONSULTAS apresentaram um aumento de 
1,28% em relação ao mesmo período do mês anterior 
e uma queda de (-5,28%) em relação ao mesmo 
período do ano passado;

Os  REGISTROS  apresentaram  uma  queda  de  
(-19,11%) em relação ao mesmo período do mês 
anterior e uma queda de (-21,88%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram uma que da 
(-1%) em relação ao mesmo período do mês anterior e 
um aumento de 6,3% em relação ao mesmo período 
do ano passado. 

1.  Não  acredite  em  
anúncios que prometem 
tirar você do SPC de forma 
rápida e fácil e sem pagar as 
dívidas. Isto não existe! São 
apenas alguns espertos 
a p r o v e i t a n d o - s e  d a  
inocência e desespero dos 
endividados e querendo 
ganhar em cima disso.
2. “NUNCA” faça dívidas 
em seu nome para outras 
pessoas! Se você comprar 

algo, emprestar seu cheque, usar seu nome para outra 
pessoa, a dívida será cobrada de você! São inúmeros os 
casos de pessoas que fizeram dívida para parentes e 
amigos e agora estão com o nome sujo.
3. Se você está endividado tenha muita calma e 
paciência, pois você se endividou ao longo de meses e 
não vai ser do dia para a noite que sua situação vai 
melhorar. Com calma, paciência e uma boa dose de 
organização, em alguns meses você vai conseguir 
resolver seus problemas e limpar seu nome.
4. Não adianta limpar o nome e começar a gastar 
novamente, seja consciente com o quanto você ganha 
e o quanto pode gastar, tenha os pés no chão e nunca 
“dê o passo maior que a perna”, assumindo algo que 
não poderá pagar sem folga no orçamento e viva bem, 
sem preocupações, sem desespero e sem dúvidas.

SAIBA MAIS
Recuperação do Crédito
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.
Sempre que realizar alguma compra e for identificada 
alguma restrição de crédito, o consumidor poderá 
solicitar diretamente ao lojista a identificação da 
empresa que procedeu a inclusão do registro de débito, 
ir ao local e saldar a dívida.
Atendimento
Caso não seja possível identificar junto ao lojista qual 
empresa realizou registro de negativação de seu nome, 
o consumidor deverá dirigir-se a uma Entidade (Câmara 
de Dirigentes Lojistas - CDL)  portando seu CPF 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.

Para outras informações acesse o Código de Defesa do 
Consumidor. 

DICAS IMPORTANTES !

O objetivo deste serviço é proteger o consumidor que 
teve seus documentos roubados, furtados ou 
extraviados, registrando um alerta no Serviço de 
Proteção ao Crédito–SPC, no entanto solicitamos 
atenção de nossos associados quando realizarem 
consultas para verificarem se não há restrições  neste 
caso. 

Para registrar o alerta no SPC a pessoa deve o mais 
rápido possível dirigir-se a uma delegacia de policia e 
efetuar um Boletim de Ocorrência, em seguida levar 
ao balcão da CDL mais próxima ou ligar no 0800 729 
8888, o serviço é oferecido gratuitamente.

CURIOSIDADES
A Páscoa este ano caiu dia 08/abril, sendo o sábado dia 07/abril, 
ano passado foi dia 24/abril, sendo o sábado dia 23/abril. 
Considerando este mês ter caído no inicio do mês, ocorreu que 
neste sábado dia 07/04/2012 em relação ao dia 23/04/2011 houve 
um aumento de 29,4% nas consultas neste sábado que antecedeu 
a Páscoa. Um resultado positivo às vendas e ao comércio.

ALERTA 0800

SPC e SERASA numa única consulta?
SÓ A CDL TEM

Numa única consulta, o associado obtém informações do banco de dados do SPC  e 

da Serasa, as duas maiores empresas de informações de crédito do mercado. Para o 

associado é uma solução muito mais em conta, pois não terá que pagar por dois 

serviços para ter acesso a todas essas informações. Informe-se na CDL-Mafra/Rio 

Negro e /ou pelo fone 3642-0722.

Parceria entre o SPC e Serasa 
reduz custos para associado CDL

O programa Senac Varejo proporciona a você, gestor e colaborador do mercado O programa Senac Varejo proporciona a você, gestor e colaborador do mercado 
varejista a possibilidade de aperfeiçoar suas práticas diárias por meio da varejista a possibilidade de aperfeiçoar suas práticas diárias por meio da 
implementação de ferramentas de gestão aplicáveis ao seu negócio. Inscreva-se implementação de ferramentas de gestão aplicáveis ao seu negócio. Inscreva-se 
no site  e no site  e http://portal.sc.senac.br/senac/WebForms/interna.aspx?secao_id=42http://portal.sc.senac.br/senac/WebForms/interna.aspx?secao_id=42
participe de cursos gratuitos. participe de cursos gratuitos. 

O programa Senac Varejo proporciona a você, gestor e colaborador do mercado 
varejista a possibilidade de aperfeiçoar suas práticas diárias por meio da 
implementação de ferramentas de gestão aplicáveis ao seu negócio. Inscreva-se 
no site  e http://portal.sc.senac.br/senac/WebForms/interna.aspx?secao_id=42
participe de cursos gratuitos. 
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Gráfica Futura - 47 3643-0500
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|   comercial@cdlmafra.com.br
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Presidente • Ana Maria Witt
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2º Vice Presidente • Claudete Kahlow
1º Diretora Secretária • Rubens Estica
2º Diretora Secretária • Valério Daniel Rangheti
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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

      Ou você faz, ou você deixa que as coisas 
aconteçam. Deixar que as coisas aconteçam é 
fácil. Não é necessário nenhum esforço da sua 
parte. O problema é que, dessa forma, quase 
nunca as coisas vão ser do jeito que você 
gostaria que elas fossem.
      A outra opção é fazer. Isso requer o seu 
envolvimento de forma ativa. Você vai 
precisar de esforço, bem de como um foco, 
dedicação, disciplina e persistência. Parece 
difícil, e é mesmo. Mas só porque é difícil não 
significa que você deva fugir.
      Quando você faz o que é necessário para 
realizar algo, você vai conseguir os resultados 
que quer. A única maneira de você conseguir 
o que quer da vida é investir nela o que você 
tem de melhor. E a única forma de fazer isso é 
mediante seu esforço e suas ações.
É claro que você pode arriscar e deixar as 
coisas acontecerem. É capaz mesmo de você 
ter sorte, embora isso raramente aconteça. 
Ou você pode dar um passo à frente, dar o 
melhor de si todos os dias e fazer. Essa é a 
única maneira garantida de construir a vida 
que você quer.

Fonte: Ralph Marston

O ser humano possui duas escolhas na vida: ficar onde está, sem evoluir um único centímetro, ou ir em 
busca de suas conquistas e alcançar objetivos pessoais e profissionais. 
Para alguns, isso é chamado de “livre arbítrio”, para outros “arregaçar as mangas e correr contra o 
tempo”.
Não importa que denominação receba a força que move as pessoas. A motivação é algo que se 
alimenta do interior de cada indivíduo, e cabe a cada um de nós fazer o seu papel.
Por outro lado, vale lembrar que no campo organizacional, as empresas também possuem uma 
importante parcela de colaboração para motivar os profissionais.
A questão em si não é o quanto investir, mas que ações realmente fazem os indivíduos sentirem-se 
parte da realidade corporativa e não apenas serem meros espectadores de algo que acontece sem 
suas efetivas participações.
A empresa quer motivar, mas geralmente não pergunta o que motiva!
O ser humano naturalmente é motivado e vencedor, vindo de uma fusão de equipe, o pai e a mãe, 
cada um entrando com 23 cromossomos numa fusão maravilhosa onde acontece uma verdadeira 
explosão de 300 bilhões de genes. 
Nasce aí o ser mais motivado do mundo, vencendo uma concorrência em genes equivalente a 
cinquenta populações do planeta Terra.
O ser humano nasce, cresce e vive num ambiente global e competitivo onde uns têm mais sucesso que 
outros. É a competição da vida. 
Alguns são até mais felizes que outros. Assim, no universo corporativo, penso que o que vai definir o 
resultado é essa junção das duas situações, ou seja, da parte da empresa, criar mecanismos que 
trabalhem o estímulo das pessoas.
E da parte da equipe de trabalho entender que ela pode buscar suas diferenças se estiver motivada 
para a preparação, buscando conhecimento. É isso que constrói uma carreira de sucesso no mercado.
O conhecimento destrói incertezas. E conhecimento com motivação constrói resultados. E vivemos 
fundamentalmente de resultados.
A pergunta que se faz é: Como trabalhar a motivação nas empresas? O líder deve saber trabalhar com 
duas situações. Em primeiro lugar, perceber que ele estará diante de pessoas e estas são na sua 
essência muito diferentes, com reações e perfis diferentes.
As pessoas não têm apenas sentimentos lá fora e pensamentos aqui dentro! O que fazer? Saber aceitar 
as diferenças individuais e ao mesmo tempo trabalhar o potencial de cada um. 
Em segundo lugar, reconhecer o que a maioria de todas as lideranças no mundo reconhece, isto é, 
entender que o grande desafio para se atingir metas e objetivos passa por uma equipe motivada. 
Não se pode construir uma empresa 100% em excelência e resultados com uma equipe 50% em 
comprometimento com metas, em qualidade ou na aceitação dos desafios.
Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

Fonte: Gilclér Regina

O LÍDER, A EQUIPE E A ESSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO! VOCÊ TEM OPÇÕES

Dia 09 de maio (Quarta Feira) em nossa reunião plenária estaremos fazendo o lançamento e esclarecendo 
duvidas referente a certificação digital, apartir desta data estaremos oferecendo este serviço aos nossos 
associados e contadores. 
COMO FAZER O CERTIFICADO DIGITAL?
Para fazer o seu CERTIFICADO DIGITAL, bastara ligar na CDL de Mafra/Rio Negro (47) 3642-0722 agendar um 
horário e apresentar a documentação solicitada em conformidade com o certificado requerido.
A CDL desenvolve todo processo do seu certificado desde o preenchimento do requerimento a análise e 
validação presencial.
Caso queira a CDL vai até sua empresa para emitir seu certificado digital.

UM NOVO SERVIÇO DA CDL MAFRA/RIO NEGRO


