
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”. 

Presta consultoria, palestras, 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.
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C O
El ae ct iro n ôE rl te

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

PALESTRAPALESTRA
IMPERDÍVEL!

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. 

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.

CLAUDIO 
DIOGO

C O N F E R E N C I S T A

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

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA

Local: 
(Rua Marechal Floriano Peixoto, 166 - Centro)

London Clube 

Horário: 19:30 horas
Ingressos à Venda na CDL - 3642-0722

Associado e Estudantes: | Não Associado: R$ 20,00 R$ 25,00
Obs: Cada associado terá gratuitamente 01 ingresso retirado na secretaria da CDL.

dia 9 de maiodia 9 de maio



EDITORIAL
Fátima Regina Granemann 

E s t a m o s  á s  
vésperas do dia das 
Mães, data esta com 
grande movimentação no 
comércio. As intenções 
de compras são as mais 
variadas, com destaque 
p a r a  o  v e s t u á r i o ,  
a c e s s ó r i o s ,  f l o r e s ,  
cosméticos, perfumes, 
entre outros, e para que 
nossos consumidores se 
s i nta m  a co l h i d o s  é  
necessário que estejamos preparados, pois a 
expectativa de vendas é muito boa, e além da 
variedade de produtos, uma vitrine chamativa, 
uma decoração diferenciada são de suma 
importância, outro fator  relevante e que não 
deve ser esquecido é o atendimento, portanto 
devemos nos preparar   para encantar o cliente, 
treinando e capacitando nossa equipe, pois um 
atendimento de qualidade acaba  fidelizando  o 
cliente.

E como um de nossos esforços está voltado 
à capacitação, convidamos a todos para 
p a r t i c i p a r e m  j u n t a m e n t e  c o m  s e u s  
colaboradores da palestra com o titulo “VENDER” 
ministrada pelo conferencista nacionalmente 
reconhecido Claudio Diogo. A fim de colaborar e 
incentivar nossas empresas a participarem desta 
capacitação a CDL esta viabilizando um ingresso 
gratuito para cada empresa associada, dada a 
importância e excelência desta palestra.

Como forma de primar pela segurança das 
empresas, em nossa reunião plenária deste mês, 
contaremos com a presença do Sr. Arnaldo, que 
ira expor sobre “fraudes”, assunto importante, 
considerando o numero de situações que vem 
ocorrendo em nossas cidades, portanto convoco 
a todos para participarem pois, além da 
importância do assunto o conhecimento de causa 
é  i m p o r t a n t e  p a ra  p re v e r  s i t u a ç õ e s  
desnecessárias em nossas empresas. 

No setor de novos serviços a CDL esta 
disponibilizando aos seus associados o XML-SPC, 
sistema para arquivamento de notas fiscais 
eletrônicas, conforme determina a lei nº 
10.297/2006. Para maiores esclarecimentos 
estamos enviando junto ao informativo CDL um 
folder com informações referente a mais esta 
obrigação fiscal. 

Fortalecendo nosso SPC estaremos 
convocando todos nossos crediaristas neste mês 
para treinamento do novo Site do Sistema do SPC, 
serão três datas distintas para que todos se 
agendem e participem desta apresentação, onde 
na ocasião será apresentado novos recursos e 
novo layout de consulta o que será imprescindível 
a participação dos responsáveis pelo crediário de 
nossas lojas.  

Outrossim,  agradeço  a todos que 
participaram da solenidade de posse da nova 
Diretoria da CDL de Mafra e Rio Negro, ocorrida 
no último dia 13, um evento onde reunimos 
associados, amigos, executivo e legislativo, 
dirigentes lojistas de nossas CDLs e FCDL-SC, 
mostrando a força do movimento lojista de 
nossas cidades, segmento este que segundo 
dados do IBGE foi o principal empregador em 
2012. O evento foi maravilhoso, onde a CDL teve o 
privilegio de homenagear parceiros de nosso 
movimento lojista.

Para finalizar quero parabenizar todas as 
mães, e um abraço especial a minha mãe, a quem 
devo muito nesta vida. 

AGENDA MAIO/2013

DIA 08 DE MAIO

02/05 - Inauguração das instalações do 
            Odonto SESC Movel
08/05 - Reunião Diretoria
09/05 - Treinamento SPC –SC
09/05 - Palestra
15/04 - Reunião Plenária
16/05 - Reunião Distrital
23/24 e 25/05 - Convenção Estadual SC 
                         em Blumenau

NOVOS ASSOCIADOS
• VALMIR SCHMIDT E CIA LTDA - MERCADO SCHMIDT

• AFT BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO 
    DO VESTUARIO LTDA ME - AFT BRASIL

• M.B LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 
   MASTERCRED

REUNIÃO DIRETORIA

O amor de mãe por seu filho é diferente de 
qualquer outra coisa no mundo. Ele não obedece 
lei ou piedade, ele ousa todas as coisas e 
extermina sem remorso tudo o que ficar em seu 
caminho.

Dia 4 e 11 de MaioDia 4 e 11 de Maio

• POLTRONIERI PRESENTES LTDA ME 
     MISSBELLA PRESENTES

Agatha Christie

Reunião Plenária ESPECIAL

dia 15 de 
maio

Arnaldo Arnaldo 
Ferreira Ferreira 
dos Santosdos Santos

Ministrante

Prevenção Prevenção Prevenção 
a Fraudes a Fraudes a Fraudes 

e Segurança e Segurança e Segurança 
Patrimonial Patrimonial Patrimonial 

Palestra 

A palestra iniciará 
pontualmente às 19:30h. 

Após, faremos uma 
homenagem às mães 

que estiverem presentes, 
e então estaremos 

servindo nosso jantar 
especial alusivo ao 

dia das mães.

Motivos Para Sua Equipe 
Participar de Treinamentos

Acredito que 
u m a  e m p r e s a  s ó  
consegue avançar  
mais quando todos os 
seus membros passam 
por treinamentos que 
os incentivem a serem 
mais motivados e 
comprometidos.

Mas ainda existem líderes que arranjam 
desculpas para não treinarem suas equipes, alguns 
pensam que treinamento é jogar dinheiro fora, 
outros simplesmente ignoram a importância dessa 
atividade, outros acham que se treinar seu 
profissional ele será assediado pelo seu concorrente. 
São pensamentos fracos como esses que fazem a 
empresa ficar parada no tempo e no espaço.

A seguir listo alguns motivos para que sua 
empresa promova treinamentos constantes para 
seus colaboradores, pois treinamentos bem 
preparados podem melhorar:

Observe bem o quanto sua equipe pode 
melhorar o desempenho profissional simplesmente 
com treinamentos ministrados por um profissional 
qualificado e com bastante experiência. 

Sua empresa só tem a ganhar. 

Equipe treinada é equipe vitoriosa.

por: Eugênio Sales Queiroz

·A autoestima e a motivação 
 de cada funcionário.

·O relacionamento entre os mesmos.

·O compromisso de cada membro.

·A proatividade.

·A consciência que um trabalho 
 precisa ser feito e bem feito.



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

ABR/13 - MAR/13

3,44
15,25
19,65

ABR/13 - ABR/12

7,08
43,11
27,22

ESTATÍSTICAS
ABRIL 2013

As CONSULTAS apresentaram um aumento de 
3,44% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um amento de 7,08% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS por sua vez, apresentaram um 
aumento de 15,25% em relação ao mesmo período 
do mês passado, e um aumento de 43,11% em 
relação ao mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram um aumento 
de 19,65% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 27,22% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

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. 

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina e o Conselho Diretor do SPC 
Santa Catarina, vem informar que em reunião realizada em 15/04/2013 aprovou  alterações na 
Planilha de Produtos e Serviços, reajustando seus valores, considerando o INPC acumulado no período 
março/2012 a março/2013 + reajuste de insumos desses serviços. O reajuste passam a ter vigência a 
partir de 01/06/2013. 

COMUNICADO
Prezados(as) Senhores(as) ,

NOVO SISTEMA SPC - TREINAMENTOS
A partir do dia 15.06.2013, ao acessar o nosso Sistema do SPC você verá uma nova versão, muito 

mais dinâmica, clara e principalmente funcional do sistema.
Devido ser um sistema totalmente reformulado com nova tecnologia, convocamos a todos os 

responsáveis pelo departamento de crediário para participarem conforme calendário abaixo, do 
treinamento para capacitação e liberação do novo sistema.

Os treinamentos serão realizados por equipe técnica da CDL, nas datas abaixo:

Calendário de treinamento:

16/05 vespertino  das 13:00 as 15:00 horas
16/05 noturno das 19:00 as 21:00 horas

17/05 vespertino  das 13:00 as 15:00 horas
17/05 noturno das 19:00 as 21:00 horas

21/05 noturno das 19:00 as 21:00 horas

De acordo com a legislação vigente, todos os arquivos XML 
provenientes da emissão ou recebimento de Notas Fiscais Eletrônicas 
devem ser armazenados de forma a estar á disposição de auditoria 
fiscal sempre que solicitados, sob pena de notificação e multa. Da 
mesma forma, como era com os antigos blocos de notas fiscais, o 
arquivo eletrônico da NFe, o chamado XML, deve, obrigatoriamente, ser 
guardado pelo período de 5 anos + o ano corrente, de acordo com a Lei 
10.297, de 26 de dezembro de 1996.

·Validação do documento junto á Sefaz;
·Visualização de documentos emitidos e/ou recebidos;
·Recepção e armazenamento de documentos emitidos por fornecedores;
·Armazenamento de documentos;
·Disponibilização automática de documentos para matriz, 
 filial ou contabilidade;
·Filtragem por produtos, fornecedores, clientes, datas etc;
·Impressão ou visualização da Danfe em pdf ou txt;
·Redução de custos para o associado. 

Você Sabia?

XML-SPC
Armazenamento de NFe

SEGURANÇA E VALIDAÇÃO FISCAL 
A SOLUÇÃO SIMPLES E DE BAIXO CUSTO 
PARA ARQUIVAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.

Principais vantagens do XML-SPC

Consulte-nos, planos especiais para associados CDL-Mafra/Rio Negro

Todas as empresas que participarem receberão 
certificado.

Lembrando da necessidade de todos 
participarem, para evitar questões desnecessárias 
quando da migração ao novo sistema. 

Inscreva-se!Inscreva-se!



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

Interessados, favor entrar 
em contato com a CDL 

(47) 3642-0722

Posse Nova Diretoria CDL-Mafra e Rio Negro 2013/2014

Homenageados com o Troféu “Parceiros da CDL” 
Destacando-se como maior Consulente de Serviços do SPC na CDL-Mafra/Rio Negro 

o Sr. Luiz Claudio Saliba, proprietário da empresa Comércio Tecidos Jorge Saliba;
Pela expressiva participação ativa na CDL de Mafra e Rio Negro, os senhores: 

Henrique Kondlatsch, proprietário da empresa Herkon Comércio e Representações 
Ltda e Gabriel Santo Suzin, proprietário da empresa Hotel Suzin.

Ocorreu no dia 13 de abril (sábado) a posse da nova 
Diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Mafra e Rio Negro  no salão de eventos Willner Plus. 

O evento contou com a presença de associados, 
autoridades e convidados. 

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 Outros 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 
Conselho Fiscal - Titular
Claudete Kahlow 
Leonor Greinert 
Cidival Meurer de Oliveira 
Conselho Fiscal - Suplente
Vitor Susin 
Valério Daniel Ranghetti 
Celso Kohler 


