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Bacharel  em Administração de 
Empresas, Pós-graduado em Marketing, Pós-
graduado em Propaganda, Especialista em 
Consumo, ex-professor da PUC – Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, ex-professor 
da FESP – Fundação de Estudos Sociais do 
Paraná. Conveniado com a American 
Marketing, possui extensão em Atendimento e 
Vendas na GM University (Detroit-EUA) e 
também na ASE Automotive Service 
Excellence (New Jersey-EUA). Já proferiu cerca 
de 600 seminários por todo o Brasil, África e 
América Latina e para aproximadamente 
180.000 profissionais. Atua como colunista e 
articulista de Vendas e Marketing com 
inúmeros artigos publicados em conceituadas 
revistas e jornais do país. Colunista da Rádio 
Band New's sobre vendas e negócios. Dirige a 
Tekoare Vending e aplica treinamentos e 
consultorias nas mais destacadas companhias 
do país. É o autor do sucesso editorial 
“V.E.N.D.E.R. Mais e Melhor”, co-autor do livro 
“POSSO AJUDAR? As 31 Dicas Para NÃO 
Vender” e autor no booklet “101 Dicas de 
Gerenciamento”. 

P re sta  c o n s u l to r i a ,  p a l e st ra s ,  
treinamento para executivos, líderes e equipes 
comerciais em inúmeras companhias, como: 

Unibanco AIG (SP), HSBC (PR), 
Eurofarma (SP), Serasa (SP), O Boticário (PR), 
Masisa (PR), Lojas Salfer (SC), Citroën do Brasil 
(SP), Flexiv (PR), Volkswagen do Brasil (PR), 
Banco Itaú (SP), Algar (MG), Ponto Frio (RJ), 
Nutrilatina (PR), Mundo Verde (RJ), Cervejaria 
Germânia (SP), Klin (SP), Saccaro (RS), Nextel 
(SP), Tim (SP), Bunge Alimentos (SC), Yazigi 
(SP), Syngenta (SP), Fiat Automóveis (MG), 
Sukest (SP), Eletrolux (PR), Conmcenter (SP), 
Urbi et Orbi (RJ), Claro (PR), Banco do Brasil 
(RJ), Caixa Econômica (DF), Volkswagen 
Caminhões (RJ), Coca-Cola (PR) entre outras.

BENEFÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES
• DESCOMPLICADO 
    De fácil assimilação; 

• PRÁTICO 
    Baseado no dia-a-dia das vendas; 

• OBJETIVO 
    Falamos a linguagem do vendedor; 

• MOTIVADOR 
    Levanta a poeira da equipe de vendas; 
• INESQUECÍVEL 
    A forma lúdica reafirma conhecimentos. 

• Incrementa realmente o volume de vendas; 
• Muda a atitude de atendentes a vendedores; 
• Auto-motiva de forma positiva a equipe; 
• Incentiva à criatividade e iniciativa; 
• Vendedores comprometidos 
    em vender mais e melhor; 
• Capacita profissionais para um 
    mercado super competitivo

incule objetivos 
Saber viver é saber vender. 
• Viver positivamente. 
• Preparando-se para ser vencedor. 
• Administrar objetivos. 

stude seu cliente 
Conhecendo os desejos do cliente. 
• Conhecendo o cliente. 
• Descobrindo o que ele realmente quer. 
• As perguntas certas na hora certa. 

avegue em benefícios 
Encantando clientes. 
• Descoberta dos benefícios. 
• Provando tudo que se diz. 
• Tornando-se especial aos olhos do cliente. 

edique-se às objeções 
Neutralizando objeções. 
• Preparando-se para todo tipo de objeção. 
• Como descobrir objeções dos clientes. 
• Desmistificando a objeção “preço”. 

steja sempre vendedor 
Fechando vendas. 
• Vendedor ou tirador de pedidos ? 
• Técnicas que funcionam para fechar. 
• A venda adicional. 

ealize manutenção 
Fidelizando clientes. 
• Mantendo seu produto e sua empresa 
vivos na mente do cliente. 
• Buscando novas formas de manutenção 
de clientes. 
• Capitalizando trocas e reclamações. 
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FONE:47 3642-1286

MAFRA    -   SC
E-MAIL: cmo@cmoeletro.com.br

No mercado desde 1994, a CMO Materiais Elétricos trabalha com atendimento 
completo e ampla linha de produtos das principais marcas do mercado.

Materiais Elétricos

CLAUDIO 
DIOGO 

CONFERENCISTA

PALESTRAPALESTRAPALESTRA
I M P E R D Í V E L

CONTEÚDO

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA

A palestra “V.E.N.D.E.R.” faz com 
que as pessoas participem de uma 
palestra marcante e motivacional que 
também fornece técnicas de como agir 
de forma produtiva em vendas e 
técnicas de negociações eficazes. 

Os participantes receberão uma 
palestra que fala a linguagem do dia a 
dia da equipe comercial, fornecendo 
exemplos e trabalhando com sua 
realidade. 

A metodologia e a dinâmica da 
palestra desenvolvem-se de forma 
que técnicas de vendas já utilizadas 
pelos participantes agreguem-se às 
que são apresentadas.

Local: London Clube (Rua Marechal Floriano Peixoto, 166 - Centro)
Data: 09/05/2013 Horário: 19:30 horas
Ingressos a Venda na CDL - 3642-0722
Associado e Estudantes: R$ 20,00 
Não Associado: R$ 25,00
Obs: Cada associado terá gratuitamente 01 ingresso retirado na secretaria da CDL.

Dia 9 de Maio



EDITORIAL
Fátima Regina Granemann 

A nossa CDL de 
Mafra e Rio Negro, 
participa  ativamente da 
e x p a n s ã o  d o  
m o v i m e n t o  l o j i s t a  
catarinense, que  não 
acontece por acaso. Os 
s e r v i ç o s ,  a t u a ç ã o  
p a r l a m e n t a r ,  
c a m p a n h a s  
c o m u n i t á r i a s ,  
c a p a c i t a ç ã o ,  
treinamento e o SPC, 
maior banco de dados do Brasil para análise e 
concessão de crédito estão inteiramente à 
disposição dos associados. E nos próximos dias 
teremos mais novidades em serviços aos 
nossos associados, procurando sempre trazer 
subsídios que atendam aos interesses da classe 
lojista. 

Estamos participando ativamente em 
nossas cidades de eventos, reuniões, 
conselhos, e também, estamos traçando 
metas, para uma grande proximidade com 
nossos associados, com representatividade, 
serviços de qualidade e comprometimento 
com as causas de nosso comercio. 

Também realizamos em março o curso 
de vendas em parceria com o Senac, 
ministrado pelo competente  instrutor LÚCIO 
STEIN, onde as avaliações do  curso superaram 
as expectativas, e é assim, que nossa CDL vai 
trabalhar, focando principalmente na 
qualidade. Com certeza quem ganhou foram as 
empresas que se dispuseram a participar e 
trazer seus colaboradores, pois estamos em 
uma época que as mudanças são rápidas 
demais e não podemos ficar perdendo tempo, 
cada dia é um novo preparo, um novo 
aprendizado.

No próximo dia 13 de abril, ocorrerá no 
espaço do Willner Plus, ás 19.30  horas  a posse 
festiva da nova diretoria gestão 2013/2014, 
onde reforço o convite a todos nossos 
associados para participarem deste momento, 
onde estaremos reunidos com as autoridades 
locais, além da diretoria da FCDL/SC, e para 
que este evento seja coroado de sucesso conto 
com a participação de todos os associados, 
única razão da nossa CDL estar ativa e atuante

AGENDA ABRIL/2013

DIA 03 DE ABRIL

02/04 - Reunião Prefeito Mafra
02/04 - Reunião CODEM
03/04 - Reunião Diretoria
12/04 - Reunião Em SBS - Diretoria FCDL-SC
13/04 - Posse Diretoria Bienio 2013/2014
25/04 - Reunião Distrital

NOVOS ASSOCIADOS
• FOTO SANDY LTDA - OTICA PONTO VISUAL

• AUTO PEÇAS MARGOTI LTDA ME - AUTO PECAS MARGOTI

• ROSICLER J.SENF GRANEMANN 
     DE SOUZA E CIA LTDA-ME - LR2 DISTRIBUIDORA

• TEIXEIRA E BECKER COM DE CONFECÇÕES 
     ELETRONICOS LTDA EPP - MONISA STORE

Desejo um mês promissor a todos, com ótimas vendas!

Na quinta-feira dia 21, membros da Diretoria 
da CDL de Mafra e Rio Negro esteve em visita a 
Prefeitura de Rio Negro onde foi recebida pelo 
Prefeito Milton Paizani e o vice-prefeito Professor 
James.

Na pauta da reunião, assuntos importantes 
como quais as ações da Prefeitura no sentido de 
aquecer o comércio local, onde o Chefe do 
executivo apresentou seus projetos de fomento da 
indústria, agricultura e prestação de serviços, que 
irão incrementar a atividade comercial.

O Prefeito também confirmou a Presidente da 
CDL Fátima Regina Granemann que a importante 
obra do SESC e SENAC deverá ser iniciada ainda este 
ano ao lado da obra já iniciada do SESI e SENAI, o 
que também vai propiciar um desenvolvimento ao 
comércio de Rio Negro.

Foram tratados também assuntos relacionados 
a segurança e educação.

No final da Reunião a Presidente e Diretores 
convidaram o Prefeito e o vice-prefeito para o ato 
solene de posse da nova Diretoria dia 13 de abril no 
Wilner Plus.

DIRETORIA DA CDL VISITA 
PREFEITO DE RIO NEGRO

REUNIÃO DIRETORIA

Madre Teresa

“As palavras de amizade e 
conforto podem ser curtas e sucintas, 

mas o seu eco é infindável.”

Dia 06 de Abril Dia 06 de Abril 

REUNIÃO PLENÁRIA
Devido a Posse da nova Diretoria CDL no dia 13/04 
(sábado) não estaremos realizando nossa Reunião 
Plenária deste mês.  No entanto contamos com a 
presença de todos na cerimônia de posse 
conforme convite enviado. 

ATENÇÃO!

ATENÇÃO!

• CASA DA EMBREAGEM LTDA-ME - CASA DA EMBREAGEM

• PRIMAZ FRIGORIFICO LTDA - PRIMAZ FRIGORIFICO

• RONIE EDSON GREIN ME - ELETRÔNICA GREIN

• COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO 
     CONCORDIA – COPERDIA

• AMC FIOR MATERIAIS CONSTRUÇÃO E MOVEIS 
     IDEALLE MATERIAIS CONST E MOVEIS

Favor confirmar presença e retirada de passaporte 
até o dia 05/04 pelo contato: comercial@cdlmafra.com.br  |  47 3642 0722

Prezado(a) Senhor(a), a 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Mafra e Rio Negro tem a 
honra de convidar Vossa 
Senhoria, para a solenidade 
de posse da Nova Diretoria 
Gestão 2013/2014 e a entrega 
do Troféu “Parceiros da CDL”.

Horário: 
19h30m - Recepção dos Convidados 
20h - Cerimônia de Abertura 
21h - Jantar de Confraternização
Traje: Passeio

Dia 13 de Abril de 2013, Sábado
Local: Salão de Eventos Willner Plus
Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 985

Presidente                                                   

Fátima Regina Granemann

1 Vice-Presidente                                     

Marcos Grossl

2 Vice-Presidente                                      

Henrique Kondlastch

1 Diretor Secretário                             

Gabriel Santo Suzin

2 Diretor Secretário                      

Marcelo Sallai

Diretor de Aperfeiçoamento 

Profissional  

Lourival Sá Ribas Junior

1 Diretor Tesoureiro                                

Iraldo Wisnieski

2 Diretor Tesoureiro                                 

Rubens Estica

Diretor Institucional

Ivan Machado

Diretora de SPC e Outros Serviços

Rozalia Zeithammer Alves

Diretor Social e Eventos

Sergio Correia de Siqueira

Diretora de Patrimônio

Ana Maria Witt

Coordenadora CDL Jovem

Angelina Zippel Hirt

Conselho Fiscal Titular

Claudete Kahlow 
Leonor Greinert

Cidival Meurer de Oliveira 

Conselho Fiscal Suplente

Vitor Susin
Valério Daniel Ranghetti

Celso Kohler 

Convite



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

Análise:

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

MAR/13 - FEV/13

15,59
4,07
2,80

MAR/13 - MAR/12

4,84
0,44
5,27

ESTATÍSTICAS
MARÇO 2013

As CONSULTAS apresentaram um aumento de 
15,59% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um amento de 4,84% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS por sua vez, apresentaram um 
aumento de 4,07% em relação ao mesmo período do 
mês passado, e um aumento de 0,44% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram um aumento 
de 2,80% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 5,27% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Porque confiar no SPC/Serasa 
como ferramenta segura e completa 

para a análise de crédito?

• Informação ágil e segura
• Abrangência nacional das informações de cadastro e cheques.
• Redução no índice de inadimplência da empresa
• Concentração de dados de pessoas físicas e jurídicas
• Acesso gratuito do sistema
• Acesso facilitado (internet, telefone)
• Atendimento 24 horas
• São sete dias por semana de disponibilidade do Sistema 
• Credibilidade e confiabilidade do Sistema
• Há 37 anos no mercado de Mafra e Rio Negro

 A perda ou roubo de documentos e cheques é um verdadeiro 
transtorno que muitas vezes leva ao prejuízo. Para quem foi vitima desse 
problema a CDL de Mafra por intermédio da FCDL/SC disponibiliza o 
serviço para alerta de extravio ou roubo de documento pelo fone: 0800-
7298888. Esse serviço de utilidade pública é gratuito, visa proteger o 
consumidor de ter seus documentos utilizados indevidamente no 
comercio em qualquer lugar do Brasil.

 O departamento do Serviço de Proteção ao Crédito de Santa Catarina 
- SPC desenvolveu uma ferramenta prática denominada de calculadora 
lojista de fácil entendimento e utilização para auxiliar no controle e 
agilidade no atendimento aos clientes. A medida também atende as 
exigências da legislação que regulamenta a exposição de preços e 
condições de pagamentos.

CALCULADORA LOJISTA

Emissor 
de Nota Promissória

A FCDL/SC e seu departamento de SPC 
colocam à disposição dos associados das 
CDLs, mais uma importante ferramenta 
para utilização em suas atividades, o 
emissor de NOTA PROMISSÓRIA e de forma 
GRATUITA.

A ferramenta proporciona a geração 
de documento (NP), quando da venda a 
prazo. O acesso a esse aplicativo já está 
d i s p o n í v e l  n o  e n d e r e ç o  
www.cdlmafra.com.br – Banner Nota 
Promissória e dar-se-á através de login e 
senha do associado. 

PERDA DE DOCUMENTOS

Outros Serviços

A CDL Mafra/Rio Negro conta com o maior e mais 
completo Banco de Dados da América Latina. Informações de 
pessoas físicas (SPC) e jurídicas (Serasa) à disposição dos 
associados diariamente.

O SPC e a Serasa uniram-se com o propósito de 
minimizar custos ao empresariado. Com a união dos 
serviços, o banco de dados passa a ser mais completo e 
amplo no sentido de troca de informações para dar suporte 
ao lojista na tomada de decisão.



Comitê Editorial
Fátima Regina Granemann 
Cirene Schvendtner
Vilmar Jaroszevski

Gráfica Futura - 47 3643-0500

EXPEDIENTE

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

Presidente • Fátima Regina Granemann 
1º Vice Presidente • Marcos Grossl
2º Vice Presidente • Henrique Kondlastch
1º Diretor Secretário • Gabriel Santo Suzin
2º Diretor Secretário • Marcelo Sallai
1º Diretor Tesoureiro • Iraldo Wisnieski
2º Diretor Tesoureiro • Rubens Estica
Diretor Institucional • Ivan Machado
Diretora de SPC e Serviços • Rozalia Zeithammer Alves
Diretor Social e Eventos • Sergio Correia de Siqueira
Diretora de Patrimônio • Ana Maria Witt
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional • Lourival Sá Ribas Junior
Coordenadora CDL Jovem • Angelina Zippel Hirt

Acordou o meu sorriso adormecido
Trouxe um brilho diferente ao meu olhar
Fez meu mundo acontecer mais colorido

Coisas que só a mulher nos faz enxergar...

(Milionário e José Rico)

VI EncontroVI Encontro

“Essência de Mulher”“Essência de Mulher”“Essência de Mulher”

Realizado no restaurante BLESS o VI Encontro 
Essência de Mulher da CDL MF/RN primou mais um ano 
em uma noite especialmente dedicada as mulheres. 
Com a palestra “Bem estar e qualidade de vida começa 
com boas escolhas” ministrada pela nutricionista 
Versiane Janaina Heinze, expondo assuntos de bem 
estar, viver bem e estar bem, além de um jantar 
maravilhoso e com sorteio de duas jóias, no qual as 
ganhadoras foram Junyara Nunes Pereira e Sandra 
Mara Hantens, além do sorteio de vários brindes às 
participantes, assim podemos definir este momento, 
único e exclusivo as mulheres.

Momentos assim, se eternizam e permanecem 
sempre. Sua presença foi maravilhosa, e te esperamos 
no próximo ano, para mais uma noite cheia de alegrias, 
Obrigada pela sua participação!!!

Loja Kaclaus, Loja Pano Pra Manga, Izza 
Modas, Vivi Natura Cosméticos, Modelar 

Moveis, Lojas Susin, Rian Calçados, Loja Reiko, 
Loja Piu Bella, Loja Sallai, Vidraçaria Vidrolin, 
Forli Estetic Hair, Loja Maria Joao, em especial 

a relojoaria RECORD que disponibilizou um 
anel em ouro, e outro cedido pela CDL.

Aos parceiros que dispuseram de brindes para 
sortear no evento nosso  MUITO OBRIGADO!!! 

 Informatizar o processo de vendas e preparar a equipe são fatores essenciais e se você não cuidar do seu consumidor, 
o concorrente cuidará.  Com muita interatividade, troca de experiências e um excelente conteúdo foi realizado o curso 

“Qualidade no Atendimento” ministrado por Lúcio Stein de 04 a 07 de março. 

CURSO QUALIDADE NO ATENDIMENTO

Interessados, favor entrar 
em contato com a CDL 

(47) 3642-0722


