
Nosso País está vivenciando um dos melhores momentos de sua 
história, nossa economia está sob controle e bem administrada. 
Enquanto outros países considerados poderosos e “ricos” estão 
vivendo sérias crises econômicas, nós estamos a todo o vapor, com 
grande oferta de crédito e vendas aumentando mês a mês. Um dos 
fatores determinantes para este aumento de vendas é, sem dúvidas, 
o “crédito”. Podemos afirmar que hoje quem 
não vender no crediário, literalmente não 
sobrevive no mercado.
Vale lembrar que também não sobreviverão 
no mercado, as empresas que não se 
prepararem para a liberação de crédito aos 
seus clientes. Para auxiliar as empresas nesta 
preparação, formatamos um Workshop que 
envolve as três áreas fundamentais para a 
concessão de crédito, as quais chamamos de 
“Os três pilares do crédito”. 
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VII Encontro de Crediaristas 
e Usuários de Serviços 
da CDL-Mafra e Rio Negro

Dia: 28/08/2012 – 19:00 horas
Como Vender no Crediário com Segurança

Autor do livro “CRÉDITO & COBRANÇA” - Como conceder crédito com segurança e 
recuperar ativos financeiros de forma eficaz.
- Graduado em licenciatura, com Pós graduação em Administração/Gestão 
Financeira e Administrativa ; 
- Programa Avançado de Gestão Bancária ( PAGB )  – ISAD - Instituto Superior de 
Administração de Empresas do Paraná / PUC – PR ;
- Programa de capacitação empresarial – SEBRAE-SC ;
- Formação em cursos de Dinâmica de grupos, oratória e gestão de pessoas.
- 23 anos de atuação no Banco do Estado do Paraná / Itaú, 14 anos na Gerência e 
Superintendência;
- 5 anos como agente financeiro da OMNI FINANCEIRA S/A, em Curitiba PR 
e Joinville SC.
- Proprietário da empresa RJ SEBBEN COBRANÇAS E TREINAMENTOS LTDA, 
há 8 anos, desenvolvendo trabalhos de treinamentos empresariais.
- Atua como CONSULTOR empresarial nas áreas, financeira, administrativa e de 
treinamentos.
- Consultor de crédito e cobrança da CDL – Joinville, e  AJORPEME  
(Associação das micro pequenas e médias empresas de Joinville).
- Parcerias com o SENAC – Joinville, Itajaí , Jaraguá do Sul e Lages, 
CDL’s do Estado de Santa Catarina e ACOMAC (Assoc Mat. de Construção 
de Joinville), ministrando cursos e palestras de Análise de Crédito, 
Cobrando clientes inadimplentes, Fraudes e golpes comerciais, 
Finanças pessoais, Criatividade, Relacionamento Interpessoal e Motivação. 

Renivaldo Renivaldo 
José SebbenJosé Sebben

Renivaldo 
José Sebben

Palestrante

O objetivo deste workshop é apresentar, esclarecer e demonstrar os 
recursos que o Banco de dados SPC/SC disponibiliza para auxiliar a sua 
empresa no momento da analise cadastral. Abordando a importância da 
agilidade e os benefícios das consultas, analisar as informações 

disponibilizadas na consulta e outras 
abordagens pertinentes ao SPC.
Estas informações são levadas aos 
crediaristas/lojistas/associados  de uma forma 
prática, dinâmica, motivadora e bem 
ilustradas.

Dia: 30/08/2012 – 19:00 horas
Workshop 1: Banco de Dados

Juarez Carlos Juarez Carlos 
ComperComper

Juarez Carlos 
Comper

Palestrante

Coordenador Comercial da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas de 
Santa Catarina com amplo conhecimento 
em banco de dados, ministrando Workshops 
em todo o estado de Santa Catarina. 

O objetivo deste workshop é apresentar, esclarecer e demonstrar os 
recursos que o Banco de dados SPC/SC disponibiliza para auxiliar a sua 
empresa no momento da analise cadastral. Abordando a importância da 
agilidade e os benefícios das consultas, analisar as informações 
disponibilizadas na consulta e outras abordagens pertinentes ao SPC.

Estas informações são levadas aos 
crediaristas/lojistas/associados  de uma forma 
prática, dinâmica, motivadora e bem 
ilustradas.

Workshop 2: Cobrança

Rodrigo Rodrigo 
TitericzTitericz
Rodrigo 
Titericz

Palestrante

Advogado, sócio da Titericz e Silva 
Advogados/Campos Advocacia Empresarial, 
atuando com ênfase em defesa 
de ações de dano moral, sendo ainda 
acessor jurídico do SPC de grupos 
de discussão jurídica e, nível nacional sobre 
bancos de dados de proteção de crédito.

Investimento: R$ 35,00 por participante
Datas: 28 e 30 de agosto

Local: Auditório CDL
Vagas Limitadas - Inscreva-se



EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

As mudanças são 
constantes em nossas 
v i d a s ,  e m  n o s s o s  
negócios, e precisam 
de atitudes ainda mais 
rápidas. Motivo pelo 
qual valorizamos tanto 
o aprendizado, porque 
ele é permanente, pois 
não há quem tudo sabe 
q u e  n ã o  p o s s a  
aprender. Assim será 
nosso encontro de crediarista que se 
realizará neste mês, um agregar de 
conhecimento e informações. Observamos 
na mídia no ultimo mês um forte apelo 
expondo sobre o endividamento, e o 
percebemos em nossas empresas também. 
Quando vendemos a prazo é preciso 
estarmos preparados para avaliar a quem 
iremos vender e consecutivamente 
obtermos as melhores informações 
comerciais, SPC, banco de dados forte e 
presente em todo o território nacional. 
Confiabilidade, capilaridade e segurança. E 
para melhor lhe atender agora conta com as 
informações  da  SERASA ,  ou  se ja  
fortalecendo ainda mais suas informações 
para um ótima gestão administrativa das 
vendas a prazo. 

Portanto, participe deste encontro, o 
setor de credito e cobrança serão 
fortemente trabalhadas neste encontro 
c o m  p r o f i s s i o n a i s  c o m  a m p l o  
conhecimento. 

Agradeço a todos os associados que 
aderiram a Campanha Aqui é mais Natal, 
certos de que juntos faremos um natal 
especial.

Feliz Dia dos Pais, e um ótimo mês de 
vendas!

Dia 04 e 11 de AgostoDia 04 e 11 de Agosto

CDL EM AÇÃO

Novo Sistema CTP
+ +Agilidade Qualidade

04/07 Reunião Diretoria
11/07 Reunião Plenária
18/07 Evento ACIM
25/07 Reunião Consegma
26/07 Reunião Regional Gestores
24/07 Reunião Grupo em Prol à Mafra
30/07 Reunião Gestores
30/07 Reunião Grupo em Prol à Mafra

 Desafios complicados podem entrar em sua vida quando você menos espera e, muitas vezes, 
quando você menos tem condições de enfrentá-los. Mas lá estarão eles, forçando a porta para entrar em seu 
mundo. Se você ignorar ou negar a existência deles, esses desafios simplesmente ficarão maiores e mais 
problemáticos. Quanto mais você se preocupar e ficar deprimido, mais esses problemas irão atrapalhá-lo.
 Uma vida cheia de desafios é geralmente estressante e desconfortável, mas é muito melhor do que a 
outra opção: uma vida cheia de nada. Seus próprios desafios pessoais podem parecer extremamente injustos- e 
provavelmente sejam mesmo. Mas isso não os torna menos reais nem faz que você fique livre da obrigação de 
confrontá-los e vencê-los.
 Aceite os desafios quando eles aparecerem e você já terá meio caminho andado para superá-los. 
Embora problemas tragam desconforto e dor, eles também trazem crescimento e poder. Muitas vezes, o que é 
melhor para nós não é exatamente o caminho que escolheríamos por vontade própria. A vida é difícil, e nela 
encontramos alegrias inimagináveis. Aceite tudo e dê a esses momentos o valor que a vida merece.

Palestra Desafiando o Futuro

Com mais de 30 anos de experiência profissional, onde atuou nos mais diversos 
segmentos empresariais, desde indústrias de transformação, comércio varejista, 
distribuidoras, sempre com foco para captação de resultados. Atuação comprovada na 
Área Comercial de Micro a grandes empresas. Facilidade no trato com pessoas. Grande 
habilidade motivacional. Professor de Técnicas de Vendas e Marketing.

Aroldo Vales 
Conceição

CONSTRUINDO RESULTADOS 

SUPERIORES

Artigo editado. Por Soeli de Oliveira.

Após deixar de lustrar os bancos escolares, quase 
sempre estamos tão preparados para a vida 
profissional quanto uma barata para dançar tango. 
Notas altas na escola não são necessariamente 
sinônimas de sucesso profissional. Na vida, não 
somos medidos pelo que sabemos, mas sim pelo que 
fazemos com o que sabemos. Ou acreditamos em 
nossa capacidade de realização e colocamos em 
prática os conhecimentos à medida que 
aprendemos, ou, inevitavelmente, perderemos 
grandes oportunidades. Na hora da verdade, o que 
faz a diferença é ter aproveitado as oportunidades de 
praticar o que se aprendeu.

Não é o que não sabemos que nos impede de vencer, 
mas o nosso maior obstáculo, muitas vezes, é 
justamente o que já sabemos. Para o filósofo 
dinamarquês Soren Kierkegaard (1813 - 1855) "A vida 
só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas 
deve ser vivida olhando-se para frente".

O conhecimento tem prazo de validade. Também é 
situacional, tem validade em certo contexto histórico 
que nem sempre se repete. Situações novas exigem 
novas soluções. Os novos mercados são altamente 
compet i t ivos ,  os  concorrentes  são mais  
competentes, os clientes estão mais bem 
informados, os produtos e serviços estão cada vez 

mais parecidos e com preços semelhantes. O maior 
desafio não é mais concluir uma faculdade de 
primeira linha com distinção, mas assegurar 
resultados para a empresa, clientes e para si mesmo 
ao enfrentar o rigoroso teste de mercado.

Você está satisfeito com a vida que está levando ao 
ponto de não querer melhorar?
Decida-se a:

1 - Trabalhar com metas.
2 - Fixar as ações e os prazos para concretizá-las.
3 - Ser ambicioso e ajudar os clientes a satisfazerem 
as suas ambições, o que é diferente de ser 
ganancioso.
4 - Ser feliz e gostar do que faz.
5 - Gostar de se relacionar com pessoas (gostar de
 gente).
6 - Ser criativo e audaz.
7 - Ser capaz de evoluir de acordo com o mundo que o 
cerca.
8 - Assumir responsabilidades.
9 - Ter visão empresarial.
10 - Ser capaz de pensar.
11 - Trabalhar em Equipe.
12 - Cumprir com a palavra empenhada.

Fomos dotados de livre arbítrio. Da capacidade de 
fazer escolhas. O que somos hoje é fruto das decisões 
tomadas no passado. Seremos no futuro o que 
decidirmos ser a partir de hoje.

PENSE E FAÇA
 Não é suficiente apenas pensar sobre nossos objetivos e visualizá-los. Só pensar não vai levá-lo a 
lugar algum, a não ser que seja combinado com ações. Também não adianta só agir. Sem foco e inteligência suas 
ações podem ser inúteis e até mesmo destrutivas.
 É essa combinação de pensar e fazer que produz a grandeza. O pensamento e a clara visualização 
tornam suas ações eficazes, e suas ações servem para transformar em realidade seus pensamentos.
 O pensamento não é um substituto para a ação, assim como a ação não é substituto para o 
pensamento. Embora as duas coisas sejam necessárias, a maioria das pessoas tem uma inclinação mais forte 
para apenas uma delas.
 Muito do esforço necessário para conseguir algo está justamente na superação dessa tendência 
natural de fazer sem pensar, ou pensar sem fazer. Para aqueles que fazem esse esforço e se superam, qualquer 
coisa é possível. 
    Fonte: Ralph Morston – Revista Venda Mais – Agosto 2012

“A vida de sabedoria deve ser uma vida 
de contemplação combinada com ação”

                          (M. Scott Peck)

Convite Especial - REUNIÃO PLENARIA - Quarta - Feira 08 de agosto - 19h30mConvite Especial - REUNIÃO PLENARIA - Quarta - Feira 08 de agosto - 19h30mConvite Especial - REUNIÃO PLENARIA - Quarta - Feira 08 de agosto - 19h30m

                    Filosofia - Universidade São Judas Tadeu - SP
               Administração - Uniasselvi - SC
          Complementação Pedagógica: Faculdade Avantis - SC
     Pós-Graduação em Marketing - FURB - SC
Pós-Graduação em Administração - Uni Santa. - SPF
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Análise:

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

JUL/12 - JUN/12

3,98
-17,10
9,98

JUL/11 - JUL/12

2,33
-26,17
3,06

ESTATÍSTICAS
JULHO 2012

As CONSULTAS apresentaram um aumento de 
3,98% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 2,33% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS apresentaram uma queda de       
(-17,10%) em relação ao mesmo período do mês 
passado, e uma queda de (-26,17%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram um aumento  
de 9,98% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 3,06% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

A SAÍDA É O INVESTIMENTO 
Após a divulgação do fraco crescimento no primeiro 
trimestre, várias análises apontaram para a 
insuficiência do investimento, especialmente do 
governo federal, como causa desse resultado. Será 
que a saída para a recuperação econômica está no 
investimento? Vejamos.
1. Investimento – Cerca de 90% dele é feito pelas 
empresas e 10% pelo setor público (3% governo 
federal e 7% Estados e municípios), destinado 
principalmente para creches, escolas, postos de 
saúde, hospitais e vias públicas. Assim, pensar que o 
deslanche econômico seja feito só pelo investimento 
do governo federal é olhar a formiga de 3% e não ver o 
elefante de 90% das empresas.
Além disso, o setor público não tem primado pela 
pontualidade e pela eficácia na alocação de recursos 
para obras, dado o cipoal burocrático que é obrigado a 
cumprir para atender às exigências legais de uso do 
recurso público, nem sempre corretamente usado. 
Quando faz concessão, falha no controle e na 
fiscalização da operação.
Resta o investimento das empresas (estatais e 
privadas). Nas estatais o destaque é a Petrobrás, que 
vem cumprindo com atraso seu programa de 
investimento para abrigar o crescimento na 
produção, transporte e refinação do petróleo do pré-
sal. Exigências de conteúdo nacional podem estar 
dificultando o cumprimento do cronograma das 
obras. Além disso, o congelamento dos preços dos 
combustíveis enfraquece o caixa da empresa, 
atrasando mais ainda o seu cronograma.
O investimento das empresas privadas só irá 
deslanchar após a redução dos estoques e a absorção 
da capacidade ociosa delas. E isso poderá demorar, 
ainda mais com o espectro do fantasma da recidiva da 
crise internacional, que está paralisando o 
investimento em todo o mundo.
De qualquer forma, o empresário cuidadoso só toma 
a decisão de investir quando prevê a elevação do 
consumo do seu bem ou serviço. Há, no entanto, um 
fator favorável com a queda prevista para a Selic, que 
pode encostar em 5%, como nos países emergentes. A 
perda do ganho em títulos do governo pode empurrar 
as empresas para a retomada dos investimentos. Isso 
fica mais fácil caso o consumo dê mostra de evolução 
crescente.
2. Demanda – Para crescer é necessário a expansão da 
demanda, composta 60% pelo consumo das famílias, 
20% pela despesa do governo (federal, estadual e 
municipal) e 20% pelo investimento. A demanda é 
atendida pela venda interna (88%) e pela importação 
(12%). A despesa do governo depende do nível do 
superávit primário (receita menos despesa exclusive 
financeira) e da arrecadação, e esta depende do 
crescimento econômico. Assim, parece mais eficaz 
expandir o consumo das famílias, que responde por 
60% da demanda, e reduzir o superávit primário do 
que optar pelo investimento com os problemas 
citados.
3. Estímulo ao consumo – Feito nos últimos anos pelo 
salário mínimo acompanhando o crescimento, por 
programas sociais (educação, saúde, habitação, 
assistência e previdência social) e de renda e pela 
expansão do crédito a taxas de juros elevadas.
Essa expansão pode levar ao endividamento 
crescente das famílias, o que amplia a inadimplência e 
esgota o orçamento doméstico. Ocorre que parte 
importante desse endividamento é com juros dos 
financiamentos. Assim, a política recente de estímulo 
ao consumo visa à redução do comprometimento 
doméstico com os juros pela redução das suas taxas. É 
a forma mais eficaz para ampliar o potencial de 
consumo sem aumentar a massa salarial, 
possibilitando reduzir o nível de endividamento das 
famílias, bem como a inadimplência causada pela 
agiotagem bancária.
O governo pode, no entanto, contribuir um pouco 
mais para ampliar a demanda caso decida reduzir o 
superávit primário, uma vez que poderá economizar 
com juros pela queda da Selic, o que não afetaria a sua 
meta de déficit público decrescente.
Em síntese, a saída para o crescimento pode estar na 
ampliação do estímulo ao consumo e na redução do 
superávit primário. O investimento, com ou sem 
regulação e/ou concessão, é consequência natural da 
expansão do consumo. Vale acompanhar.Fonte: O 
Estado de S. Paulo - 15/06/2012. 

   Autor: Amir Khair

CURIOSIDADE
O índice de inadimplência do Estado SC no mês de 
junho estava em 2,25, em Mafra/Rio Negro nosso 
índice é 1,03%, bem positivo comparando a media do 
estado.

CHEQUE CONTINUAÇÃO
UMA FERRAMENTA DE GESTÃO DE CRÉDITO

No mês anterior postamos sobre o cheque como 
ferramenta de Gestão de credito, neste mês 
faremos  sequencia apresentando as consultas que 
você pode fazer ao receber cheque e evitar perdas.
Numa analise recentemente feita pela FCDL-SC, 
demonstrou que muitos empresários não tem o 
habito de consultar os cheques no ato da venda, 
mas o fazem após  tê-lo recebido por alguma alínea, 
na grande maioria a 12 (Cheque sem Fundos). 
Curiosamente, este dado poderia se remeter a uma 
questão de custo, mas não seria o ponto 
fundamental. Considere que no nosso SPC você 
dispõe de uma opção com custo acessível, onde 
recebe nela as informações essenciais, e se você 
considerar que dificilmente você recebe um cheque 
menor que 100,00 este valor representa muito 
pouco perto do capital investido seja (produto ou 
serviço, mão-de-obra operacional, sistema 
operacional, impostos de demais taxas pela 
atividade comercial que qualquer venda que você 
faz em seu estabelecimento exige. 
Portanto, chamamos a atenção de todos os 
empresários/associados que façam a consulta de 
cheque no ato da venda, e evite perdas 
desnecessárias. E se você já tem um grande numero 
de cheques devolvidos insira os no sistema do SPC, 
pois em Mafra e Rio Negro, nosso banco de dados é 
acessado em média mais de 18 mil consultas mês, 
totalizando no estado um numero muito mais 
expressivo, dando o poder de capilaridade 
infimamente forte e atuante na recuperação deste 
credito. 
Nenhuma conta guardada em gaveta trará 
resultado de cobrança a você sozinha, as suas ações 
de eficácia é que darão resultados positivos a sua 
empresa.

Confira abaixo algumas sugestões para consulta:

Pessoa Física:
12 - CHEQUE NACIONAL - Base de SC - Alertas, 
Cheques Pré-Datados, Referências Comerciais e 
Cheques Devolvidos . Cadastro de Cheques sem 
Fundos (CCF) do Banco Central. Base do SPCBrasil - 
Registros de Cheque Lojista. Base de SERASA - 
Informações de Chequenet, Achei Recheque 
(Cheques Roubados, Sustados, Cancelados ou 
Extraviados e Cheques sem Fundos, Cadastrados 
pelo Varejo)e Confirmei.

62 - SPC PLUS MASTER - Base de SC - Alertas, 
Referências Comerciais, Inadimplências Relativas a 
Crediário, Cheques Pré-Datados e Cheques 
Devolvidos. Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF) 
do Banco Central. Base do SPCBrasil - Referências 
Comerciais, Registros de Cheques e Crediário. Base 
da SERASA - PEFIN (Pendencias Financeiras) dos 
Estados do PR e SP e das cidades de Porto Alegre e 
Rio de Janeiro. Informações de Chequenet, Achei 
Recheque (Cheques Roubados, Sustados, 
Cancelados ou Extraviados e Cheques sem Fundos,

Pessoa Jurídica:
26 - SPC JURÍDICA MASTER - Base de SC - Alertas, 
Cheques Pré-Datados, Cheques Devolvidos, 
Referências Comerciais, Inadimplências Relativas a 
Crediário. Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF) 
d o  B a n c o  C e nt ra l .  B a s e  d a  S E R A SA  -  
PEFIN,(Pendências Financeiras) REFIN (Pendências 
bancárias), Confirmação do Consultado, Protestos, 
Ações Judiciais, Participação em Falências, 
Chequenet, Achei Recheque (Cheques Roubados, 
Sustados, Cancelados ou Extraviados e Cheques 
sem Fundos Cadastrados pelo Varejo) e Confirmei.
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Câmara de 
Dirigentes 

Lojistas

de 5 de Novembro de 2012 
a 7 de Janeiro de 2013 

Prêmios: 
01 (uma) “TV 32” LCD com Entradas HDMI 

e USB e Conversor Digital

01 (um) Notebook AMD Dual Core, Gravador de DVD, 
HDMI, Wireless, Webcam, LED 14"

3 Vales Compra de R$ 1.000,00
8 Vales Compra de R$ 500,00

AQUI É AQUI É 
NATAL!NATAL!

MA SMA S

Sorteio dia 7 de Janeiro de 2013 às 16h no Auditório da CDL.Sorteio dia 7 de Janeiro de 2013 às 16h no Auditório da CDL.
Informações: Fone: (47) 3642-0722 – comercial@mafra.rionegro.cdl-sc.org.br - www.cdlmafrarionegro.com.br
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Papelaria Mafra - Wisan Calçados - Piu Bella Confecções - Zoe.com - Com. Tecidos Jorge Saliba (Cedrus - Veneto - Garragem) - Torrefelle - Brunatto Materiais de 
Construção - Pedroso Materiais de Construção - Retifica Guimorvan - Belmiro Witt - Tecidos Maristela - Taisa Calçados - Herkon - Tecmecanic - Mauricio Corretor - 
Ahazzo Modas - Pet Cursos - Loja Avenida - O Boticário Mafra - Farmácia Vital - Agricar - Meias Mil - Estilo H - Trajekto Modas - Mat. Construção Nossa Senhora 
das Graças - Dual Master Informática - JRC Auto Peças - Passo da Moda - Greinert Com. Roupas - Lojas kinder - Lojas Susin - Bigpasso - Spasso Sport Wear - 
Starpasso - Modelar Moveis - Loja Pano Pra Manga - Alessandra Puchalski Corretora de Imóveis - Sar Encanto Confecções - Dula Calçados - Linda Lee - Loja Bom 
Preço - Soli Confecções - Cravo e Canela - La Mode Confecções - Kaklaus Confecções - Izza Modas - Zaine - Garden - KCL Presentes - Real Materiais de 
Construção - Auto Show - Crie Bem - Lojas Schumann Certo - Sá Ribas & Jair Beninca Corretores de Imóveis - Slonyn Confecções - Reiko Sport Wear - New Sport.

PROMOÇÃO

Confira as empresas que já confirmaram a participação na promoção:

Participe você também!Participe você também!
CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GRATUITO
Iniciam neste mês de agosto os Cursos de qualificação profissional gratuito de 
Vendedor e Crédito e Cobrança para os jovens inscritos na Secretaria da Criança e 
Ação Social de Mafra.
Os empresários que tiverem interesse e/ou necessidade de mão de obra para o final 
de ano, poderão entrar em contato com a secretária, para acompanhar o 
desempenho deste jovens e fazer seleção para o mercado de trabalho.

Câmara de 
Dirigentes 

Lojistas de 
Mafra e Rio Negro


