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

Materiais Elétricos

· Validação do documento junto à 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. 

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

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.

Você Sabia?Você Sabia?
do XML-SPCdo XML-SPC

Principais vantagens Principais vantagens 

Workshop Gratuito
data: 20/06/13 

Horário: 19:30 Horas

Local: Auditório CDL

Quinta Feira

VERDE NATAL E  DE MAFRA E RIO NEGRO
UMA SELEÇÃO DE PRÊMIOS PRA VOCÊ!
VERDE AMARELO

Vem aí mais uma Promoção

- 02 TVS Led 40”
- 01 TV LED 32”
- 08 Vale Compras de R$ 500,00
- 05 Camisas Oficiais Seleção Brasileira
- 10 Bolas Futebol Of. Adidas
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PREPARE-SE!PREPARE-SE!
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7 EDITORIAL
Fátima Regina Granemann 

T e m o s  u m a  
grande conquista a ser 
comemorada neste mês 
de maio, a revogação do 
decreto  1357/2013  
a n u n c i a d a  p e l o  
governador Raimundo 
Colombo na abertura da 
45° Convenção Estadual 
do Comércio Lojista 
realizada em Blumenau 
de 23 a 25 de maio. 

Com o tema “Inovando o Varejo”, a 
45° Convenção Estadual do Comércio Lojista 
movimentou e fortaleceu o movimento lojista, 
quero agradecer aos lojistas de Mafra e Rio 
Negro que nos acompanharam neste evento, 
tenho certeza que trouxemos uma bagagem de 
conhecimentos, informações que farão a 
diferença para as novas perspectivas de nosso 
comércio, palestrantes de renome nacional 
fizeram abordagem de assuntos importantes a 
todos, confira na ultima página um resumo dos 
temas apresentados no evento.

O frio chegou, momento bom para 
aquecermos nossas vendas, teremos datas 
como dia dos namorados (12/06) e o dia da vovó 
(26/07) que podem promover e aquecer ainda 
mais as vendas, precisamos incentivá-las. 
Valorizar nossas vitrines e promover nossos 
produtos.  

Chamo a atenção de todos para nosso 
serviço XML-SPC que já esta disponível em 
nossa entidade, as empresas que emitem notas 
fiscais eletrônicas e recebem, poderão dispor de 
um arquivamento que valida a NFe junto a Sefaz 
e dá maior segurança para você e sua empresa, 
maiores informações podem ser obtidas junto 
ao nosso departamento comercial. 

Por fim, saliento que em virtude do dia 
12/06 ser dia dos namorados nossa reunião 
mensal será transferida para o dia 13/06 
Quinta-feira, conto com a presença de todos, 
pois esta reunião estará sob o comando dos 
Diretores Angelina Z. Hirt e Marcelo Sallai.

Um mês aquecido pelas vendas!!!

AGENDA MAIO/2013

04/06 - Reunião CODEM
05/06 - Reunião Diretoria
12/06 - Reunião COPAM
13/06 - Reunião Plenária 
20/06 - Apresentação XML

NOVOS ASSOCIADOS

DIA 05 DE JUNHO
REUNIÃO DIRETORIA

“Os únicos limites do homem são: 
o tamanho das suas idéias e o grau da 
sua dedicação.”

Dia 8 de JunhoDia 8 de Junho

T. Veiga

DIA 13 DE JUNHO
REUNIÃO PLENÁRIA

Quinta-feira

• CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 
   NATALIA CATARINA LTDA ME - CENTRO FORM. 
   COND. TANIA 
• FGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 
   ME - BRANDALISE MATERIAS CONSTRUÇÃO
• TIOEPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
• ROSE MODAS E CONFECÇÕES LTDA–ME 
• CLAUDIA DA COSTA SCHELBAUER
• AGRO AMIGO COMÉRCIO DE 
   INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
• SELUMA - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 
   DE MAFRA LTDA
• JOSIANE APARECIDA MOREIRA 
   JORNAL DO DIA–JDNEWS
• STARPASSO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA 
   BIGPASSO CALÇADOS

DICAS DE RELACIONAMENTO

Vender pode ser uma atividade triste, ao menos 
que você desenvolva e conserve boas relações 
com clientes e colegas. Abaixo você encontra 
algumas dicas para um bom relacionamento 
entre as pessoas:

?Trate os outros como gostaria de ser tratado.
?Seja generoso em seus elogios.
?Seja sincero.
?Mantenha a palavra. Se prometer fazer algo, 

faça-o.
?Chame as pessoas pelo nome (aprenda os 

nomes dos chefes e subordinados).
?Sorria.
?Escute com atenção e demonstre que está 

realmente escutando.
?Preocupe-se com os outros e demonstre-o.

Fonte: Extraído e adaptado do livro 123 Atitudes positivas em 
vendas, de Robert F. Taylor (Nobel) Revista Venda Mais Junho 
2013
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Entenda qual é o ciclo de compra de seu produto 
ou serviço. De quanto em quanto tempo um 
cliente compra? A partir de que momento ele 

pode ser considerado um cliente inativo?

Saiba quem são seus clientes inativos (nome, 
empresa, contato, etc). Muitas companhias 
sabem que os têm, mas não fazem a mínima idéia 

de quem são. Assim, fica difícil recupera-los.

Lembre-se sempre dos clientes “menores”, e não 
apenas dos “grandes”. A maioria das empresas 
fica tão focada em fechar grandes vendas que se 

esquece de prestar atenção nas possíveis pequenas-
que, somadas, dão um montante interessante.

Tenha sempre um banco de dados confiável e 
atualizado com as informações de seus clientes.

Comunique-se constantemente com seus 
clientes, tanto ativos como inativos. Não deixe 
que toda a atenção fique centralizada apenas no 

momento da venda, mas sim durante todo 
relacionamento. Você se surpreenderá com a 
quantidade de clientes que valorizam isso.

Ao manter esse relacionamento, relembre seus 
clientes das vantagens de continuar comprando 
ou de voltar a comprar de você.

Escute seus clientes inativos. Descubra porque
eles deixaram de fazer negócios com você e tente 
superar as objeções. Desse modo, poderá 

descobrir que algumas reclamações são mais 
freqüentes e, assim, promover mudanças e melhorias 
na empresa ou no produto e/ou serviço oferecido.

Dicas 
para recuperar 
Clientes Inativos

Fonte: Extraido e adaptado do livro Desafios de Vendas – Os 30 
maiores desafios de vendas e 90 ferramentas para você superá-los, 
organizado por Raul Candeloro e Marlus Jungton (editora 
Intellimax) Revista Venda Mais Junho 2013.

Na manha de sexta-feira, 10 de maio,  
reuniram-se no auditório do Centro Empresarial as 
entidades que compõem o Grupo de Trabalho em 
Prol de Mafra, com o Prefeito Municipal Roberto 
Agenor Scholze, para o “Café  da Manhã com 
Prefeito”, reunião esta que já havia sido ajustada 
anteriormente dando continuidade a intenção 
comum entre o poder executivo municipal e as 
entidades no sentido de compartilhar ideias, 
projetos e ações comuns com as entidades que 
compõe o grupo. Tais reuniões ocorrerão 
mensalmente e trata-se de um marco na relação 
entre a sociedade e administração municipal.  Na 
oportunidade o Prefeito Roberto  fez um breve 
relato das ações que já vem sendo realizadas nos 
primeiros meses de governo, e as que estão sendo 
projetadas e por sequencias as entidades se 
manifestaram com assuntos diversos, que vem ao 
encontro dos objetivos da sociedade.  O evento 
contou com as entidades: ACIM, CDL, UnC, Dnit, 
Rotary –Mafra, Sincomafra, FAESC, Sindiserv, 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares do Planalto Norte de Santa Catarina, 
ABO-Mafra, OAB Mafra, CRESCI/SC e  Prefeito 
Municipal de Mafra  Roberto Agenor Scholze.

Café  da Manhã com Prefeito



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

MAI/13 - ABR/13

13,01
-12,74
-11,28

MAI/13 - MAI/12

-3,05
11,61
13,95

ESTATÍSTICAS
MAIO 2013

As consultas apresentaram um índice de 
13,01% maior em relação ao mesmo período do 
mês passado e um índice de -3,05% menor em 
relação ao mesmo período do ano passado;

Os registros apresentaram uma queda de -
12,74% quando comparado com o mesmo período 
do mês passado e um aumento de 11,61% em 
relação ao mesmo período do ano passado;

Os cancelamentos apresentaram uma queda 
de -11,28% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 13,95% 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. 

Dentro de alguns dias já estará disponível o 
novo sistema de consultas ao SPC, moderno e com 
uma linguagem de fácil acesso aos usuários. Quem 
ainda não participou do treinamento de 
apresentação poderá fazê-lo diretamente no 
atendimento do SPC, marcando horário na agenda 
disponível, fone 3642-0722.

CARTAZ COM INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

- Sistema de rastreamento
de inadimplentes do SPC 
Santa Catarina;

- Sistema de rastreamento
de inadimplentes do SPC 
Santa Catarina;

- Conheça todas as 
vantagens do Procura-se.
- Conheça todas as 
vantagens do Procura-se.

Ferramenta indispensável 
para vendas a prazo. 
Ferramenta indispensável 
para vendas a prazo. 

Totalmente gratuito.Totalmente gratuito.

Acesse
www.np.cdl-sc.org.br
Acesse
www.np.cdl-sc.org.br

EMISSOR
DE NOTA 
PROMISSÓRIA

EMISSOR
DE NOTA 
PROMISSÓRIA

ESCORE 
SPC-SC
ESCORE 
SPC-SC
ESCORE DE CRÉDITO PARA PESSOA FÍSICAESCORE DE CRÉDITO PARA PESSOA FÍSICA

- Um produto completo, que 
favorece o controle da 
inadimplência;

- Um produto completo, que 
favorece o controle da 
inadimplência;

- Agiliza o atendimento e 
reduz riscos na concessão 
de crédito.

- Agiliza o atendimento e 
reduz riscos na concessão 
de crédito.

- Conte com esta ferramenta 
para o cálculo de pagamentos 
mensais e de parcelas 
atrasadas;

- Conte com esta ferramenta 
para o cálculo de pagamentos 
mensais e de parcelas 
atrasadas;

- Conheça mais sobre esta 
calculadora que vai agilizar 
suas vendas.

- Conheça mais sobre esta 
calculadora que vai agilizar 
suas vendas.

ALERTA:ALERTA:
EM CASO DE PERDA, ROUBO OU 

EXTRAVIO DE DOCUMENTO LIGUE:

EM CASO DE PERDA, ROUBO OU 

EXTRAVIO DE DOCUMENTO LIGUE:

0800 729 88880800 729 8888
- Segurança ao consumidor 

por um sistema integrado em 

todo o país;

- Segurança ao consumidor 

por um sistema integrado em 

todo o país;

- Conheça mais este produto 

que garante tranquilidade ao 

seu público-alvo.

- Conheça mais este produto 

que garante tranquilidade ao 

seu público-alvo.

ARMAZENAMENTO DE NOTAS 
FISCAIS ELETRÔNICAS COM 
TECNOLOGIA E SEGURANÇA 
PARA A SUA TRANQUILIDADE. 

O XML-SPC é a solução ideal para 
o armazenamento de suas notas 
fiscais eletrônicas com a melhor 
relação custo-benefício e a 
garantia do SPC-SC.

Conhecendo os Serviços CDL-SPC 

Nas compras a prazo o cl iente está 
automaticamente autorizando a empresa e o SPC 
a abrir cadastro de seus dados. 

A atualização do endereço é de responsabilidade 
do consumidor. 

A concessão de crédito, em qualquer modalidade, 
exige prévia análise segundo critérios internos, e 
pode ou não ser concedida. 

As compras com cheque obedecerão os 
requisitos definidos pelo estabelecimento, 
conforme a Lei Estadual 14708/2009. 

Qualquer dúvida entre em contato com a CDL 
local. 

Em caso de perda, extravio ou furto 
de documentos, ligue: 

0800 729 888

A CDL MAFRA E RIO NEGRO preocupada com a correta informação que deve ser prestada ao 
consumidor, esta disponibilizando o cartaz abaixo para ser afixado nas empresas, os interessados poderão 
retirá-lo na secretaria da entidade



Comitê Editorial
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Cirene Schvendtner
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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

PALESTRANTE: CLÓVIS DE BARROS FILHO 
Decisões e Ações Baseadas em Princípios e Valores - 
C o m  u m a  l i n g u a g e m  s i m p l e s ,  a r ro j a d a ,  
despretensiosa e carregada de expressões originais, o 
advogado, professor, doutor em comunicação e 
mestre da oratória demonstrou a importância dos 

princípios e valores nas nossas decisões. O Palestrante é conhecido por suas 
palestras inflamadas de otimismo e com uma receita que tem se mostrado 
acertada: o uso da filosofia revisitada com uma pitada de ênfase pela 
existência. 

PALESTRANTE: REGIANE RELVA ROMANO 

PALESTRANTE: CARLOS ALBERTO SARDENBERG 

PALESTRANTE: CLÓVIS TAVARES 

O uso da tecnologia para encantar o cliente e melhorar a 
eficiência - Nesta palestra foram apresentadas as 
tecnologias emergentes disponíveis para o varejo dentre 
elas : Assistentes de Compras Pessoais (PSA), Gôndolas 
Inteligentes, Displays Eletrônicos, Terminais Informativos, 
Etiquetas Eletrônicas de Preços, Balanças Inteligentes, Self 

Check-out, Displays Eletrônicos interativos, Quiosques, Biometria, 
Computação móvel, Varejo Social e Interativo com espelho do Futuro, 
Provador do Futuro, Atendente Virtual, Roupas Inteligentes, Solução para 
gestão de Vendas/ mensuração das áreas quentes dos sites através dos olhos, 
entre outras). A apresentação contou também com a demonstração de cases 
de como esta tecnologia pode ajudar a vender e a melhorar as operações dos 
negócios. 

Conjuntura econômica e tendências nacional e mundial - A 
palestra do comentarista econômico da Rede Globo, Carlos 
Alberto Sardenberg fez uma análise completa da economia 
brasileira e as perspectivas para 2014, abordando questões 
de interesse do segmento lojista na área de política e 
política econômica (conjuntura, cenário nacional e 
internacional, perspectiva  políticas e econômicas). 

Acelerando resultados para conquistar a liderança - 
Valoriza o trabalho do time no “Pit Stop” da Negociação. 
Fala do Vendedor “Pole position” e do trabalho do líder. 
Mostrou a excelência em cada curva (desafio) e que a 
velocidade na execução só traz eficiência se for 
controlada com precisão e planejamento estratégico. 

Falou sobre liderança, excelência, estratégia, competência, gestão e vendas.

Participar de uma Convenção Estadual é buscar 
qualificação técnica, atualização em assuntos de 
economia e política, reforçar a autoestima e se integrar 
com amigos e colegas do setor lojista. Com uma 
organização impecável a 45º Convenção trouxe uma 
programação variada e palestras com ministrantes 
renomados no cenário nacional. Confira um resumo das 

45° Convenção Estadual 
do Comércio Lojista 

Blumenau 
23 a 25 de maio

Realizada no ultimo dia 09 de maio a Palestra Vender com CLÁUDIO DIOGO foi prestigiado por 
um grande publico. De uma forma surpreendente Cláudio Diogo apresentou o resultado de uma 
profunda pesquisa realizada com executivos de sucesso no Brasil. Claudio Diogo motivou os 
participantes e passou técnicas de como agir de forma produtiva em vendas.

Confira algumas fotos deste evento:

Palestra Palestra VenderVender

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


