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DIRETORIA

PALAVRA DO PRESIDENTE

Foto: Pedro Waldrich

Já estamos em março de 2019 e ainda ansiosos com as mudanças propostas pelo
governo federal, que devem ser votadas
em breve e com certeza influenciarão na
maneira de pensar das pessoas, as atitudes e o modo das empresas investirem.
Entre as reformas, as mais esperadas são
da previdência, que está em andamento, e
a fiscal, que trará mais competitividade e
muitos outros benefícios. E você, empresário, está preparado?

HELIO ROBERTO RONCAGLIO
Presidente CDL Blumenau

permanecer atentos. Em Santa Catarina,
apesar dos anúncios feitos pela antiga gestão de que o Estado estava com as contas
em dia, fomos surpreendidos negativamente. Primeiro com os decretos, assinados em 2018, que elevam as alíquotas do
ICMS sobre o setor produtivo, incluindo a
cesta básica, deste modo prejudicando a
população e os empresários, que geram
empregos e pagam impostos. Após, veio o
anúncio de que as contas do Governo estão difíceis de fechar, com possíveis atrasos em pagamentos.

Outra expectativa é com relação ao Cadastro Positivo. Assim que houver a aprovação
do Senado e a sanção presidencial conseguiremos melhorar nossa relação com o
consumidor que paga em dia suas contas.

Vale lembrar que as famílias quebram antes do governo e as empresas demitem e
fecham as portas antes do governo. Com
isso precisamos, urgentemente, que a Assembleia Legislativa se posicione e que o
nosso Governador, eleito com mais de 70%
dos votos, apresente um projeto para que
todos tenham condições de se desenvolver. Não podemos admitir que Santa Catarina passe de um estado promissor a um
estado comprometido. Vamos acompanhar
e cobrar.

Também queremos mais infraestrutura,
saúde, educação, segurança, entre outros.
Para isso todo o sistema associativista CDL, FCDL e a CNDL - está atuando forte
para que nossos representantes trabalhem
muito na Câmara Federal e Senado para
que nosso Brasil dê a volta por cima.
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CAPA

CONSULTAS SPC:
A ESCOLHA CERTA
FAZ A DIFERENÇA NO
SUCESSO DA VENDA
Vender é muito bom, mas,
como dizem, receber é melhor ainda. E você pode evitar
a inadimplência do consumidor realizando a consulta ideal para cada cliente e situação.
Confira as consultas mais utilizadas.

Consulta 64 (SPC Plus Master
Protesto Nacional)
É específica para CPF com bases SPC, Serasa,
CCF do Banco Central e protesto a nível nacional.

SPC, Serasa Pendências Financeiras e Pendências Bancárias, ações judiciais, participação em falências, protestos e CCF do Banco
Central.

Consulta 27 (SPC Jurídica
Junior)
Consulta 65 (SPC Plus Master
Exclusiva para consultas de CNPJ com baProtesto)
Destinada a consultas de CPF com bases SPC,
Serasa, CCF do Banco Central e protesto a nível estadual.

Consulta 70 (SPC Top Física)
Própria para CPF com bases SPC, Serasa, CCF
do Banco Central, Divergência (CPF x conta
corrente) e verificar participação em empresas.

Consulta 26 (SPC Jurídica
Master)
É destinada a consultas de CNPJ com bases

ses SPC, Serasa Pendências Financeiras e
Pendências Bancárias, ações judiciais, participação em falências, protestos e CCF do
Banco Central.

Consulta 80 (Perfil - SPC
Plus Master / Protestos SC)
Específica para CPF, esta consulta calcula o
risco do cliente ficar inadimplente nos próximos 12 meses. Bases: SPC, Serasa, CCF do
banco Central, Protestos de Santa Catarina
e pontuação do risco de inadimplência.

Perfil)

Consulta 30 (SPC Jurídica

Exclusiva para CNPJ, calcula o risco do cliente ficar inadimplente nos próximos 12 meses.
Bases: SPC, Serasa (Pefin e Refin), protestos,
ações judiciais, participação societária, histórico de pagamentos, capital social, relacionamento com clientes mais antigos e pontuação
do risco de inadimplência. A consulta 30 disponibiliza um link gratuito para consultar o CPF
dos sócios. Conteúdo do link: SPC, Serasa e
CCF Banco Central.

OBSERVAÇÃO
Todas as consultas citadas, se preenchido o CMC-7, mostrarão se há bloqueio, sustação, contraordem ou roubo
do cheque. Mais informações na página 7.
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CAPA

PENDÊNCIAS:

3 FORMAS DE
COBRAR SEU CLIENTE
Apesar de todos os cuidados que você teve antes de efetuar a venda seu
cliente não pagou as parcelas conforme o combinado? A CDL Blumenau
disponibiliza opções de cobrança que irão ajudar nesse processo e fazer
com que o consumidor quite as pendências. Confira três sugestões disponíveis aos associados:

Carta
Boleto
No momento da inclusão da inadimplência no
SPC, o associado já pode gerar a carta que o
cliente vai receber com um boleto, que facilita
para ele o pagamento da dívida.

Carta Aviso
via e-mail
Com o objetivo de reduzir custos ao associado e buscar agilidade na comunicação com
o consumidor, a Carta Aviso pode ser enviada por e-mail. O envio ocorrerá no segundo
dia após o registro ter sido feito. O serviço
denominado “E-mail Comprova” confere segurança jurídica, mediante a identificação de
remetente e destinatário, comprovação de
conteúdo e certificação da ICP-Brasil.

Registro com
Protesto
Protestar o cliente com menos custo e mais
agilidade para a cobrança de dívidas sem a
necessidade de ir ao cartório. As custas cartoriais ficam a cargo do inadimplente. O consumidor que já está inserido no SPC também
pode ser encaminhado para protesto, dentro
de Santa Catarina.

Informações

Mais informações pelo fone
(47) 3221-5708 ou e-mail
spc2@cdlblumenau.com.br
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CAPA

CHEQUE:

VOCÊ SABE O QUE É O CMC-7 E
PARA QUE SERVE?
O CMC-7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque, que forma um
código de barras. Ele é um dos itens de segurança do cheque, porém, muitas vezes, é
esquecido no momento da consulta.
Em negócios que envolvem o recebimento
de cheque, é primordial informar o CMC-7
na consulta. Somente assim o sistema trará a
informação se a folha de cheque ou talão informado está com alguma contraordem, sustação, bloqueio ou roubo.
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CAPA

INADIMPLÊNCIA

CUIDADOS E PROCEDIMENTOS
PARA UMA VENDA MAIS SEGURA
Evitar a inadimplência por parte dos clientes é uma atividade essencial para o sucesso do estabelecimento e assim manter as contas em dia.
Com o auxílio do SPC e alguns procedimentos é possível diminuir os casos de inadimplência. Confira três passos que ajudarão você nessa atividade:

1ª Cadastro

2º Consulta

O primeiro passo é realizar o cadastro do
cliente, que inicia com procedimentos básicos,
exigindo o CPF e RG originais, além do comprovante de residência do consumidor. Em
seguida, preencha a ficha de cadastro e colete
a assinatura do cliente no final do documento.
Para pessoa jurídica exija o contrato social, verificando sempre quem é o sócio administrador.

SERVIÇOS
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A consulta deve ser encarada como um investimento e não uma despesa, por isso faça-a de
acordo com a necessidade e não o preço. Dois
exemplos de consultas mais utilizadas são a
64 para CPF e a 26 para CNPJ. Há também as
consultas Perfil, que calculam o risco do cliente ficar inadimplente nos próximos 12 meses.
Importante! Sempre dê um limite de valor ao
cliente, evitando que ele fique inadimplente.

3º Vendas no carnê

As vendas por meio do carnê trazem diversas
vantagens ao empresário. A principal é a possibilidade de criar proximidade com o cliente,
garantindo que ele retorne todo mês para pagar as parcelas, aumentando as chances de
fidelização e novas vendas.
Na página 7, leia sobre o sistema gratuito de
emissão de Nota Promissória e Carnê.

A CDL Blumenau disponibiliza ainda diversos serviços que servem de suporte para o associado tomar decisões com relação as
vendas. Conheça:

APLICATIVO SPC

CENTRAL DE COBRANÇAS

DASHBOARD

CALCULADORA LOJISTA

Consultas de SPC na palma
da sua mão. Procure pela
sigla FCDL/SPC no seu
celular e baixe o aplicativo
gratuitamente.

A CDL ajuda você a cobrar
seus clientes inadimplentes.
Não há cobrança de mensalidade e as taxas são a partir de
10%, cobradas apenas quando
há sucesso na negociação.

Relatório estatístico com índices
dos últimos 13 meses. Acesse em
relatórios (Principais Indicadores
Associado) e clique em “Consultar”.
Baseado nos seus próprios índices,
você poderá elaborar estratégias
de venda e de cobrança.

Ferramenta que permite calcular
o valor das parcelas, taxa de juros,
atraso, adiantamentos, etiquetas,
entre outros dados.

CAPA

EMISSOR GRATUITO DE
NOTA PROMISSÓRIA E CARNÊ
Associado à CDL Blumenau não precisa se
preocupar em instalar um sistema para gerar
carnês aos clientes, nem comprar blocos de
nota promissória em papelaria. Atuando como
uma verdadeira central de soluções, a CDL
oferece esses serviços gratuitamente aos associados.
Basta acessar o sistema do SPC, clicar em
SPC CREDIÁRIO e em seguida em CONTROLE DE CREDIÁRIO. Outra vantagem é que
você pode personalizar o carnê com o logo da
sua empresa.
Mais informações pelo fone (47) 3221-5708
ou e-mail spc2@cdlblumenau.com.br.
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CONVÊNIOS

SAÚDE

Até 60% de desconto em exames
laboratoriais para associados.
Contato: 47 3326.9830
WhatsApp: 47 98909.7116

Descontos de 10% em exames e de 50% nas consultas
particulares em horário comercial, de segunda a sextafeira, com agendamento prévio.
Contato: 47 3322.5000

Consultas médicas com valores
diferenciados para associados.
Contato: 47 3042.1388

22% de desconto
em aparelhos e 1 ano de pilhas grátis.
Contato: 47 3041.4040

Tabela diferenciada para consultas
e exames cardiológicos.
Contato: 47 3231.0200

Clínica de fisioterapia, Reeducação Postural Global
(RPG Souchard), pilates e outras terapias. Descontos de
até 20% nos serviços oferecidos, exceto promoções.
Contato: 47 3326.6436

Descontos especiais para associados em
consultas de pronto atendimento e de
consultório, internação e exames.
Contato: 47 3221.4000

IDIOMAS

N VÊ NI

O

N

C

O

E

IDA
OV D

5% de desconto na mensalidade e matrícula grátis
para qualquer curso (matemática, português e
inglês). Rua 7 de Setembro, 979 - Centro.
Contato: 47 3322.0921 / 47 99735.3222
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CONVÊNIOS

IDIOMAS

Inglês Inteligente
Desconto progressivo de 30% a 50% nos
valores das mensalidades dos cursos regulares.
Contato: 47 3322.6586

Curso de Inglês! Desconto de 25% nos valores
das mensalidades para planos anuais regulares.
Contato: 47 3037.3008

10% de desconto nos cursos de Inglês
e Alemão, exceto para aula Vip.
Contato: 47 3057.9394 | 98441.8185

Desconto de 20% em todos os cursos.
Contato: 47 3037.3921

Cursos de Inglês e Espanhol! Desconto
progressivo de até 30% nos valores das
mensalidades dos cursos regulares.
Contato: 47 3041.1385 / 98841.2637

Inglês: desconto de 30% nos 2 primeiros
semestres. Espanhol: desconto de 40% no
1º semestre e 30% no 2º semestre.
Contato: 47 99669.5775 | 47 3322.4141

LAZER
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Desconto de 15% sobre o
valor das diárias para hospedagem.
Contato: 47 3039.1212

10% de desconto sobre o valor das
diárias para hospedagem no Alameda
Paradiso Hotel, em Gramado (RS).
Contato: 54 3295.1515

50% de desconto na taxa de adesão
para associados à CDL Blumenau. Estrutura
completa com mais de 20 atividades.
Contato 47 3325.1645

Desconto de 5% em compras parceladas no cartão de
crédito em até 6x. Desconto de 10% no pagamento em
dinheiro. Contato: 47 3322.3835
Descontos não válidos para armas de fogo e munições.

Para ter direito às vantagens é necessário apresentar o Cartão de Benefícios e documento com foto. Condições e valores sujeitos a alterações.

CONVÊNIOS

LAZER

10% de desconto para excursões
rodoviárias organizadas pela Sky Tour Viagens.
Contato: 47 3041.6471

50% de desconto no valor do ingresso,
exceto nos dias promocionais (3ª, 4ª e no
último sábado de cada mês).
Contato: 47 3397.8937

Descontos de 20% na compra de ingresso adulto.
Contato: 47 3387.2659

Condições diferenciadas para associados à CDL
Blumenau. Sócio individual: *R$ 80,00 e Sócio família:
*R$ 120,00. Contato: 47 3322.0894
*Apenas para novos associados não patrimoniais.

15% de desconto na compra de ingressos
adulto, na bilheteria do parque, em Pomerode.
Contato: 47 3333.8882

EDUCAÇÃO

Desconto de 12% no valor integral e 8% no valor
meio período, pagando até o dia 5 de cada mês.
Contato: 47 3035.4342

Desconto de 10% nas mensalidades.
Caso o estudante já tenha algum outro
benefício, há desconto adicional de 5%.
Descontos não cumulativos.
Contato: 47 3321.9000

20% de desconto na mensalidade.
Contato: 47 98847.3322

Desconto de 25% para matrículas novas no
curso de pré-vestibular e 10% de desconto para
matrículas novas no Ensino Médio.
Contato: 47 3322.0033
*Pagamento com no mínimo 5 dias de antecedência do
vencimento. *Descontos não cumulativos. **Em campanhas
promocionais o associado escolhe o benefício desejado. Sujeito
à política interna da escola.

Para ter direito às vantagens é necessário apresentar o Cartão de Benefícios e documento com foto. Condições e valores sujeitos a alterações.
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CONVÊNIOS

EDUCAÇÃO
Desconto de até 25%, sendo 15% para associados e
10% para três inscrições ou mais. Incluso apostila,
certificado, coffee break e estacionamento. Mais
informações em www.cdlblumenau.com.br
ou telefone 47 3221.5777.

10% de desconto para seguro viagem e 20% de desconto
para taxa de aconselhamento, cursos de idiomas no exterior,
High School e intercâmbio. Isenção de taxa nos testes para o
programa Au Pair e trabalho voluntário.
Contato: 47 3035-7696

Descontos exclusivos aos associados à CDL nos cursos
em nível básico ou avançado nas áreas de inglês,
informática e administração, nas escolas de Blumenau
(Centro, Fortaleza e Velha) e Gaspar.
Contato: 47 3041.9805

5% de desconto sobre as aulas
individuais de instrumentos musicais.
Contato: 47 3144.7166

Desconto de 12% nas mensalidades dos cursos
de pós-graduação a partir da segunda parcela.
Com aulas também às segundas e terças.
Contato: 0800 727 4001
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Escola de música! 15% de desconto para matrículas
e mensalidades (exceto cursos complementares e
promocionais). Contato: 47 3329.2035

25% de desconto na matrícula e nas
mensalidades dos cursos presenciais e 10%
de desconto nos cursos in company.
Contato: 47 3339.1648

Desconto de 20% para cursos tecnólogo, bacharelado e
licenciatura. Desconto de 10% para ensino fundamental
e médio do Colégio Tupy, ensino técnico na Escola
Técnica Tupy, pós-graduação, MBA FGV, Iatu sensu e
cursos de curta duração. Contato: 47 2111.2911

Cursos de informática com 8% de
desconto no parcelamento em até 12x sem juros
ou 17% de desconto para pagamento à vista.
Contato: 47 3322.3344

Para ter direito às vantagens é necessário apresentar o Cartão de Benefícios e documento com foto. Condições e valores sujeitos a alterações.

CONVÊNIOS

EDUCAÇÃO

Desconto de 15% para os estudantes do 4º ao 6º
ano do Ensino Fundamental Vespertino, do 7º ao
9º Ensino Fundamental Matutino e Vespertino e 1º
ano ao 2º do Ensino Médio. Desconto exclusivo para
novas matrículas. Contato: 47 3322.6133.

Descontos de 15% para o curso de Educação Financeira,
15% para o curso de Investimentos na Prática e 10%
para cursos de Bolsa de Valores (Introdução, análise
técnica, profissão trader e mercado de opções).
Contato: 47 3212.6777

SERVIÇOS

Conserta gratuitamente o furo do pneu ocasionado por
prego, parafuso ou outro material perfurante (exceto
com rasgos) e SOS gratuito padrão da JGG.
Contato: 47 3326.6055

Taxas diferenciadas para associados à CDL.
Consulte a Viacredi para mais informações.
Contato: 0800 647 2200

Cortesia de serviço de comunicação entre o
condomínio e a central de monitoramento.
Contato: 47 3222.3100

Estacionamento particular junto ao Aeroporto
Internacional de Navegantes. Associados à CDL
Blumenau têm direito à primeira diária grátis.
Contato: 47 99762.5225

Desconto de 10% no valor dos sistemas
de câmeras e alarmes. Pagamento em
3x sem juros. Contato: 47 3340.0123

Desconto especial para associados à
CDL Blumenau. Diárias a partir de R$ 83,16,
com proteção e KM livre.
Contato: 47 3209.4049

Desconto de 30% na locação de automóveis.
Contato: 47 3326.3888

Desconto de 10% aos associados à
CDL Blumenau. Confira as opções de entregas.
Contato: 47 3037.7272

Para ter direito às vantagens é necessário apresentar o Cartão de Benefícios e documento com foto. Condições e valores sujeitos a alterações.
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CONVÊNIOS

SERVIÇOS

20% de desconto nas mensalidades para
contratos de locação acima de 3 meses.
Contato: 47 3234.0299

Desconto de 10%
nos planos mensais.
Contato: 47 3232.1010

Desconto de 5% na renovação
e primeira habilitação.
Contato: 47 3338.2171

Desconto de 20% nos sistemas de gestão
empresarial, sistema de frente de caixa e NF-e.
Contato: 47 3323.5667

VIDROS E ESPELHOS

Desconto de 10% no
pagamento à vista em dinheiro,
exceto produtos promocionais.
Contato: 47 3340.6100

Desconto de 10% na linha de espelhos para
compras efetuadas no balcão da loja.
Contato: 47 3322.2369
WhatsApp: 47 98869.4183

A cada quatro passagens pagas e carimbadas
no cartão fidelidade, adiquiridas nos guiches
da EXECUTIVO em Blumenau e no aeroporto
de Navegantes, a quinta passagem é gratuita.
Contato: 47 3322.1546

Desconto de 10% em
serviços e 5% em mercadorias.
Contato: 47 3041.1007

Sistemas para Gestão do Varejo, Frente de Caixa, ERP,
Notas Fiscais e Autoatendimento.
Condições especiais para Varejo Cloud.
WhatsApp: 47 2111.6600
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20% de desconto sobre os serviços executados,
incluindo mão de obra e peças, nos pagamentos
em dinheiro ou cartão de débito.
Contato: 47 3322.0505

Para ter direito às vantagens é necessário apresentar o Cartão de Benefícios e documento com foto. Condições e valores sujeitos a alterações.

CONVÊNIOS

SERVIÇOS
E

N

IDA
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O

10% de desconto no pagamento à vista
(loja de Blumenau), exceto produtos
promocionais.
Contato: 47 3322.4357
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O
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10% de desconto em
mão de obra e peças.
Contato: 47 3323.7712

Desconto de 10% em mão de obra e peças.
Contato: 47 3231.3679

Desconto adicional de até 4% para associados à CDL
sobre o desconto de frota da Volkswagen Breitkopf.
Contato: 47 3231.2000
*Condições e valores sujeitos a alterações. Basta ter um CNPJ e consultar
a disponibilidade do produto para a política de frotista.

25% de desconto em registros de marca e 15%
de desconto nos demais serviços. Pesquisas
e toda assessoria em marcas e patentes de
forma gratuita. Contato: 47 99631.9477

Desconto de 20% nos
produtos de Sustentabilidade Social.
Contato: 47 3221.5730

Revisão completa de lavadoras e secadoras com
5% de desconto no pagamento à vista e opção de
parcelamento deste valor em até 3x.
Contato: 47 3340.1960

Sistema de Gestão Empresarial
ERP Senior com Frente de Caixa e NF-e.
A partir de R$ 6.000,00.
Contato: 47 3221.3300

Descontos de 20% no álbum de formatura, 5% nas
fotos reveladas ou arquivos digitais e 10% para
contratos de assessoria e cerimonial de casamentos.
Contato: 47 3237.3642

Para ter direito às vantagens é necessário apresentar o Cartão de Benefícios e documento com foto. Condições e valores sujeitos a alterações.
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CONVÊNIOS

ALIMENTAÇÃO
N VÊ NI

20% e descontos nas pizzas médias e grandes
para associados à CDL Blumenau. Válido para pedidos
feitos e retirados no balcão.
Contato: 47 3237.7778

Desconto de 6% no almoço
livre e no quilo.
Contato: 47 3041.0377

5% de desconto nos
almoços de buffet a quilo.
Contato: 47 3037.1004

5% de desconto para almoços casuais
e 10 % para mensalistas.
Contato: 47 3322.9383

O

C

O

E
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PLANOS EMPRESARIAIS

Planos a partir de R$ 9,80. Planos empresariais
sem coparticipação ou com até 50%. Isenção
na taxa de inscrição. Rede de atendimento em
todo o país. Contato: 47 3221.5730

10% de desconto
nos serviços de laudos.
Contato: 47 3221.5730

Custo zero para taxa administrativa e emissão da primeira
via dos cartões e prazo de dez dias para pagamento,
válido para os cartões Alimentação, Refeição, Combustível,
Premium e Multibenefícios. Contato: 47 3221.5730

16

ESPORTES

CDL BLUMENAU E ESCOLA DE FUTEBOL
REALIZAM PARCERIA
O esporte é uma das formas mais reconhecidas para viabilizar inclusão social, desenvolver pessoas, além de proporcionar preparo físico. Por acreditar nesta importante
ferramenta, a CDL Blumenau e o Núcleo de
Futebol Cristais (NFC) são parceiras e buscam disseminar essa cultura.
O NFC, associado à CDL Blumenau, é uma
escola profissional de futebol que atende
meninos e meninas de 4 a 14. O Núcleo tem
como objetivo ser um catalisador de novos
talentos no futebol, tendo como base o viés
social. Em uma estrutura profissional, treina
crianças e jovens atingidos pela desigualdade social, devolvendo a eles o direito de
sonhar.
De acordo com os sócios, o NFC busca não
apenas o desenvolvimento técnico do atleta, mas também o aprimoramento psicológico e comportamental para que o sucesso
não fique apenas dentro do campo.

privada, onde os pais ou responsáveis procuram a escola para inscrever o aluno, que
participará de treinamentos semanais, com
pagamento de mensalidade.

Em um ano de atividades já são 300 alunos
inscritos. Entre os resultados identificados
estão melhorias no desempenho escolar
e no comportamento das crianças no ambiente doméstico, com maior percepção de
responsabilidade, comprometimento, civismo e motivação para as atividades diárias.

A outra forma é o projeto social, que cadastra crianças e jovens de famílias comprovadamente carentes. Estas serão treinadas
no mesmo formato dos demais alunos, porém sem qualquer custo de mensalidade,
visto que esta é aportada por parceiros do
projeto na modalidade de apadrinhamento.
Já são 200 meninos e meninas que praticam futebol nesta condição.

Como participar
Para atender crianças e adolescentes, o
NFC oferece duas possibilidades. Na tradicional o aluno é matriculado de forma

Para apadrinhar um aluno, basta o interessado fazer o contato pelo e-mail atendimento@nfcblumenau.com.br ou fone (47)
98847-3322, agendar a visita de um

profissional e receber a proposta de
compromisso de apadrinhamento.
Parceria
Quem é associado à CDL Blumenau tem
desconto de 20% no Núcleo de Futebol
Cristais, tanto para a mensalidade privada, quanto para o apadrinhamento de
alunos. Para isso, basta procurar a secretaria do NFC com um comprovante de
associado ou o Cartão de Benefícios da
CDL Blumenau.
O NFC está localizado no Clube de Caça
e Tiro Velha Central, na rua dos Caçadores, 3680, no bairro Velha Central. Mais
informações pelo e-mail atendimento@
nfcblumenau.com.br ou fone (47) 988473322.
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PREPARE-SE PARA AS DATAS
COMEMORATIVAS E FERIADOS
EM 2019
As datas comemorativas e até mesmo alguns
feriados são excelentes oportunidades para o
comércio se aproximar dos consumidores, relacionar-se com os clientes e criar ações para
vender mais. Para isso, é necessário planejamento.
São diversas as datas comemorativas, das
mais tradicionais as que costumam passar
despercebidas. Antes de tudo é preciso analisar o tipo de comemoração, o segmento que
atua e o público-alvo.

preparar o estoque e a loja como um todo e
também de como chamar o consumidor para
o estabelecimento.
Para auxiliar os empresários e estimular o
consumidor, a CDL Blumenau desenvolve
campanhas e todas estão à disposição dos
associados. As principais datas comemorativas contam com mídia em rádios, outdoors,

online, entre outras. Além disso, a CDL disponibiliza os materiais digitais, gratuitamente,
no Portal do Associado, no site da entidade.
Quem é pagante do Fundo Promocional,
além das peças digitais, recebe os materiais
impressos, como cartazes para a vitrine.

ACESSE: http://bit.ly/portalassociado

Assim é possível verificar a relevância da data
para a empresa e organizar o tipo de ação de
acordo com a festividade.
Lembre-se de incluir no check list o horário
de funcionamento do estabelecimento e de
trabalho dos colaboradores, analisar a viabilidade de uma promoção, a necessidade de

DATAS COMEMORATIVAS / CALENDÁRIO
JUNHO

OUTUBRO

Confira as principais
datas e prepare-se.

12. Dia dos Namorados
20. Corpus Christi
24. Dia de São João

MARÇO

JULHO

12. Nossa Senhora Aparecida
12. Dia das Crianças
15. Dia do Professor
30. Dia do Comerciário
31. Dia das Bruxas / Halloween

05. Carnaval
06. Quarta-feira de Cinzas
08. Dia Internacional da Mulher
15. Dia do Consumidor

ABRIL
19. Sexta-feira Santa
21. Páscoa
21. Tiradentes
22. Descobrimento do Brasil

AGOSTO

MAIO

02. Aniversário de Blumenau
07. Independência do Brasil
15. Dia do Cliente
22. Dia do Lojista Catarinense

01. Dia do Trabalhador
12. Dia das Mães
22. Dia do Abraço
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15. Dia do Homem
16. Dia do Comerciante
20. Dia do Amigo
22. Aniversário da CDL Blumenau
26. Dia dos Avós

NOVEMBRO
02. Finados
15. Proclamação da República
20. Dia Nacional da Consciência Negra
29. Black Friday

11. Dia dos Pais

DEZEMBRO

SETEMBRO

24. Véspera de Natal
25. Natal
* Feriado ** Ponto facultativo
Lembre-se de acompanhar as novidades
no site e redes sociais da CDL Blumenau.

DICAS

FERIADOS
Os feriados podem ser encarados
como oportunidades e/ou desafios
aos empresários. Para acertar, é preciso analisar prós e contras de todas as
medidas possíveis.

DIA DAS MÃES:
AMOR QUE VALE PRÊMIOS

Lembre-se de conversar com a equipe
de trabalho e avaliar com profundidade os impactos.

DESAFIOS
O feriado cai em dia útil?
Lembre-se de ajustar processos para
evitar quebras na produção e nas vendas ou prejudicar prazos na execução
de serviços.
Optou por trabalhar no feriado?
Calcule as horas extras e os devidos
acréscimos por atuar em domingos ou
feriados.

OPORTUNIDADES
Caso sua empresa opte por não abrir
no feriado, em algumas atividades
vale a pena conceder a emenda de
feriado e assim ter um ganho motivacional ao colaborador.
Analise seu caso e fique atento à legislação. Alguns acordos preveem compensação de horas.

Este ano o Dia das Mães será celebrado
em 12 de maio. A data é uma das mais importantes do varejo, quando milhares de
pessoas desejam presentear as mães. Para
estimular os consumidores e movimentar
ainda mais o comércio, a CDL Blumenau
fará uma campanha especial para a data.
É a promoção Amor Que Vale Prêmios.
Ao todo serão sorteados R$ 20.000,00
em prêmios, sendo 10 vales-compras
de R$ 1.000,00 e 20 vales-compras de

R$ 500,00. A cada R$ 50,00 em compras
o cliente ganha um cupom.
Para os associados pagantes do fundo promocional, a campanha será oferecida gratuitamente. Para os demais sócios, o investimento será de R$ 150,00 para participar.

MAIS INFORMAÇÕES
Telefone 47 3221.5771 ou e-mail
comercial@cdlblumenau.com.br
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ORIENTAÇÕES
JURÍDICAS

MODELOS DE CONTRATAÇÃO:
CONHEÇA QUATRO OPÇÕES LEGAIS
A legislação brasileira, juntamente com a
recente entrada em vigor da Reforma Trabalhista, regulamenta as diversas formas
previstas para contratação de funcionários
e/ou empresas que prestam serviço, com o
objetivo de flexibilizar a dinâmica do mercado de trabalho.

FELIPE ANUSECK BARBIERI
Advogado no escritório Angelito Barbieri Advogados - OAB/SC 37.457 e assessor jurídico da CDL
Blumenau

1. TERCEIRIZAÇÃO
A terceirização ocorre quando uma empresa
transfere para outra a responsabilidade pela
realização de algum serviço, sendo que os funcionários desta empresa prestadora de serviços
não permanecem vinculados à empresa tomadora.
Importante também destacar que não se pode
confundir a terceirização com a chamada “pejotização”, isso porque esta última, apesar de comum no mercado, é contrária à legislação, uma
vez que consiste em contratar funcionários (pessoas físicas) por meio da constituição de uma
pessoa jurídica, camuflando-se uma relação de
emprego, visto que continuam presentes todos
os requisitos para tal.
Aliás, a mudança na legislação permitiu, inclusive, que as atividades-fim das empresas também
sejam terceirizadas, ampliando o conjunto de
possibilidades de organização dos empresários.
Para esta modalidade, apesar de ser uma forma
moderna de contratação e uma possível alternativa para redução de custos e especialização de
determinados serviços, ressalva-se que a empresa tomadora de serviço deve estar sempre
atenta e diligente na contratação de empresas
terceirizadas idôneas e que cumpram a legislação trabalhista, sob pena de ser subsidiariamente responsáveis.

2. TEMPORÁRIOS
Ainda na questão da terceirização, o trabalho
temporário passou a ser conceituado como
aquele que é prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário
que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender uma necessidade de substituição transitória de pessoal ou
uma demanda complementar de serviços. O
prazo máximo desta modalidade é de 180 dias,
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Tendo em vista que várias disposições são
recentes, o advogado Felipe Anuseck Barbieri, lembra que ainda não se sabe como

prorrogáveis por mais 90 dias, desde que comprovada as condições que ensejaram a contratação.
Desta forma, tem-se que o contrato temporário
só será válido desde que exista uma tríplice relação contratual (empresa tomadora de serviço,
a empresa de trabalho temporário e o empregado), sendo a tomadora de serviço também
subsidiariamente responsável pelas obrigações
trabalhistas e previdenciárias.

3. TELETRABALHO
Também chamado de home office, é a prestação de serviços de forma preponderante fora
das dependências do empregador, ou seja, sem
a necessidade de locomoção do empregado.
Essa situação deverá constar expressamente no
Contrato Individual de Trabalho, podendo também ser configurado como regime presencial e
de teletrabalho.
É salutar que sejam observados todos os requisitos previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas para a modalidade home office, notadamente no que diz respeito à jornada de trabalho,
equipamentos utilizados, garantia de todos os
direitos trabalhistas, etc.

4. REGIME INTERMITENTE
O contrato de trabalho intermitente também é
uma novidade de contratação trazida pela Reforma Trabalhista. Trata-se de um regime no qual
o funcionário poderá prestar o serviço de forma
descontínua, com alternância entre períodos ativos e inativos, devendo obedecer a um espaço
de tempo em horas, dias ou meses.
Nesta modalidade, o empregador convocará o
empregado para a prestação do serviço informando a jornada com pelo menos três dias de

será o entendimento dos tribunais acerca
destas temáticas. “Por este motivo é imprescindível que o empregador sempre
busque acompanhamento contábil e jurídico, evitando o risco de passivos trabalhistas no futuro”, explica Barbieri.
Dentre algumas mudanças e regulações, o
advogado destaca quatro. Confira as explicações de Barbieri.

antecedência, podendo inclusive ser recusado
pelo empregado.
Esse regime de trabalho foi regulamentado com
o intuito de auxiliar na diminuição do desemprego e da informalidade, fornecendo a possibilidade de o empregado ter a flexibilidade para
trabalhar para mais de um empregador.

ALERTAS

GOLPES:
FIQUE ATENTO E
EVITE PREJUÍZOS
Não bastassem os desafios burocráticos, a carga tributária e as implicações da legislação, o empresário ainda precisa ficar atento as inúmeras tentativas de golpes que há no
comércio e atingem diretamente o empreendedor. As fraudes são variadas, mas alguns
cuidados são essenciais e valem para todos os casos. Veja os principais golpes e quais as
orientações para não se tornar uma vítima.
Depósito sem dinheiro
O golpista, que se passa por um consumidor, informa que efetuou um pagamento
via depósito na conta da empresa e envia o
comprovante. No entanto, o mesmo diz que,
por engano, depositou uma quantia a mais e
pede que o valor seja devolvido. Mas, atenção! Ao conferir o extrato bancário do estabelecimento, descobre-se que o envelope
depositado pelo comprador está vazio. Portanto, em caso de pagamento por depósito,
confira se realmente o valor da mercadoria
foi creditado na conta. Não confie apenas
no comprovante de depósito emitido pelo
consumidor.

SNPC
O boleto chega pelos Correios e tem como
remetente o SNPC – Serviço Nacional de
Proteção ao Crédito, entidade não reconhecida pela CDL Blumenau, nem pelo SPC Brasil. No boleto consta que o destinatário deve
realizar um pagamento de R$ 395,80. Pelo
fato do nome SNPC ser muito parecido com
SPC, atividade oferecida pela CDL Blumenau, algumas pessoas confundem e efetuam
o pagamento equivocadamente.
A CDL informa que não envia boleto impresso aos associados, salvo exceções. Todo o
sistema financeiro da entidade é digital e os
boletos são enviados por e-mail. Em caso
de dúvidas, as pessoas podem entrar em
contato com a entidade pelo fone (47) 32215714.

Lista telefônica
Uma pessoa liga para a empresa e informa
que precisa atualizar o contato na lista telefônica e que esse serviço é gratuito. Para
confirmar os dados, ela envia um Termo de
Publicação por e-mail para os empresários
com os dados da empresa da vítima. Em
seguida, o golpista liga para confirmar o
recebimento e pede agilidade em assinar
o documento e enviar a cópia assinada por
e-mail.
Porém, ao ler o termo é possível verificar
que ao assiná-lo a vítima está concordando
que a prestação do serviço terá um custo de
12 parcelas de R$ 485,00, cada (valor que
pode variar). Por isso, antes de assinar qualquer documento, leia atentamente o mesmo
e verifique as condições.

Código de barras
Neste caso, o boleto chega via Correio e tem
como remetente um fornecedor conhecido.
O boleto é idêntico ao original, apenas com
uma alteração no código de barras, que, em
geral, só é identificada ao cadastrar o mesmo para o pagamento. Nesse momento, nota-se que o nome e o CNPJ do beneficiário
são diferentes dos quais constam no boleto.
Ao quitar o boleto é importante verificar
se todos os dados registrados no sistema
conferem com os do documento recebido.
Tenha por hábito conferir sempre os dados,
independentemente da forma como os boletos chegam.

ORIENTAÇÕES GERAIS
• Nunca assine nenhum documento sem ler;
• Fique atento às informações contidas em boletos;
• Certifique-se sobre o serviço oferecido;
• Procure informações sobre a empresa que está oferecendo o serviço;
• Em caso de dúvidas, entre em contato com órgãos públicos como o Procon, sindicatos ou a CDL;
• Em caso de golpe, registre um boletim de ocorrência e informe outros empresários e a CDL para
disseminar a informação;
• Se for o caso, protocole junto ao Procon e ao Ministério Público um ofício informando sobre a fraude
envolvendo seu estabelecimento, que a empresa está ciente e já está tentando resolver a situação.
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CDL JOVEM: SEJA UM EMPREENDEDOR DE SUCESSO
Desenvolver lideranças, impulsionar os
negócios, promover networking e proporcionar cursos e workshops para a qualificação profissional são objetivos da CDL
Jovem Blumenau. Neste ano, as atividades
do núcleo iniciaram ainda em janeiro, mas
é possível fazer parte do grupo a qualquer
momento. As atividades do ano já estão
programadas, conforme calendário abaixo.
As reuniões da CDL Jovem ocorrem sempre às quintas-feiras, às 12h30, no auditório da CDL Blumenau (com exceção das
reuniões itinerantes e visitas técnicas).
Para participar, é preciso confirmar presença
pelo e-mail cdljovem@cdlblumenau.com.br.

MOMENTO DE
APERFEIÇOAMENTO
São convidados profissionais para esclarecer determinados assuntos e auxiliar na
capacitação dos participantes.

CASE DE SUCESSO
Traz profissionais experientes para compartilhar a trajetória empresarial, falar dos
desafios e conquistas profissionais, auxiliando os demais empresários.

COORDENAÇÃO 2019
Coordenador:
Jefferson Godoy, diretor regional da Vilage
Marcas e Patentes
Vice-coordenador:
Rodrigo da Silva, empresário do Grupo
RVG - Rivage
Tesoureiro:
Fábio Ricci, diretor do Senac
1ª Secretária:
Josiane dos Santos, responsável comercial
na Transportes Executivo
2º Secretário:
Thiago Pamplona Müller, advogado Koch,
Müller e Figueiredo Advogado
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Membros da CDL Jovem se reuniram em janeiro para definir o cronograma de atividades para 2019.

Programe-se
MARÇO
14. Reunião e Case de Sucesso
28. Reunião e Momento de Aperfeiçoamento
ABRIL
11. Reunião Itinerante
25. Reunião e Case de Sucesso
5° Rodada de Negócios (a definir)
MAIO
09. Reunião e Momento de Aperfeiçoamento
23. Reunião e Case de Sucesso
24. Dia Livre de Impostos
JUNHO
06. Reunião Itinerante
27. Reunião e Momento de Aperfeiçoamento
JULHO
06. Confraternização do núcleo
11. Reunião e Case de Sucesso
25. Reunião e Momento de Aperfeiçoamento
AGOSTO
08. Reunião e Case de Sucesso
22. Visita Técnica
SETEMBRO
05. Reunião e Momento de Aperfeiçoamento
19. Reunião e Case de Sucesso
6° Rodada de Negócios (a definir)
OUTUBRO
03. Reunião e Momento de Aperfeiçoamento
17. Reunião Itinerante
31. Reunião e Case de Sucesso
NOVEMBRO
07. Inovamente
14. Apresentação de candidatos a vice-coordenador e Momento de Aperfeiçoamento
28. Reunião e Case de Sucesso
DEZEMBRO
05. Eleição 2020 e Momento de Aperfeiçoamento
12. Balanço e Encerramento

COMO PARTICIPAR
As reuniões da CDL Jovem são abertas ao
público, porém com limitações. O interessado pode participar gratuitamente de até
três encontros para conhecer o grupo e decidir se deseja se tornar um membro.
Para se tornar membro, o interessado precisa estar associado ou se associar à CDL
Blumenau e, então, optar por se tornar um
nucleado à CDL Jovem. Para isso, investirá
R$ 15,00 por mês a mais na mensalidade
de associado.
Os membros poderão participar gratuitamente de todos os encontros da CDL Jovem Blumenau, bem como das atividades
do núcleo e ter acesso a diversos benefícios exclusivos.

CONHEÇA AS ATIVIDADES DA CDL
JOVEM E FIQUE POR
DENTRO DAS NOVIDADES DO NÚCLEO.
www.cdlblumenau.com.br/site/cdl-jovem
CDLJovemBlumenau

FAC

FÓRUM ANÁLISE DE CRÉDITO 2019:
CONFIRA O CRONOGRAMA E PARTICIPE
Você trabalha com vendas no crediário,
realiza análise e concessão de crédito ou
precisa fazer a cobrança de inadimplentes?
Então, participe do Fórum Análise de Crédito realizado pela CDL Blumenau.
No grupo, os participantes recebem orientações sobre como fazer a análise de crédito e quais as formas de concessão, sempre
visando reduzir a inadimplência. Os profissionais discutem ainda melhorias nas atividades e trocam experiências. Além disso,
são apresentadas novidades da área e cases positivos sobre análise e concessão de
crédito. O grupo também aprende técnicas
para uma cobrança mais eficaz.

FIQUE
ATENTO À
PROGRAMAÇÃO

O Fórum Análise de Crédito conta com o
apoio do facilitador Jorge Caresia e da psicóloga Viviane Giombelli, que orientam o
grupo e desenvolvem dinâmicas para aplicar o conhecimento.
Os encontros são realizados uma vez por
mês, no auditório da entidade, das 8h20 às
10h. Os participantes são recebidos com
um coffee e têm direito a estacionamento
gratuito.
Para participar do Fórum Análise de Crédito basta confirmar a presença com Marise
pelo e-mail spc@cdlblumenau.com.br ou
pelo fone (47) 3221-5705. A participação
é gratuita, independentemente da quantidade de funcionários por empresa. Confira o cronograma e participe.
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TECNOLOGIA:
ENTENDA O
COMPORTAMENTO
DO CONSUMIDOR E
TENHA MAIS SUCESSO
NOS NEGÓCIOS

Para atingir um patamar de alta qualidade,
compreender e atender as expectativas
dos consumidores, a tecnologia é fundamental para as empresas, especialmente
do varejo. As relações de consumo mudam
constantemente em um ritmo que parece
difícil de acompanhar. Por isso, cada vez
mais os empreendedores precisam fazer
da tecnologia uma das grandes aliadas ao
desenvolvimento e sucesso dos negócios.
Mas, como analisar e entender o comportamento dos consumidores para aplicar
mudanças? Como saber o que o consumidor deseja? Para essas e outras perguntas
que envolvem as relações de consumo, a
resposta pode ser obtida com o auxílio da
tecnologia.
Em Blumenau, a empresa Data To Sale desenvolveu uma metodologia de consultoria

baseada em dados gerados por meio de
tecnologia. Para gerar os diagnósticos, ela
utiliza as informações obtidas através de visão computacional. A utilização desta tecnologia gera maior exatidão de dados reais, fugindo das projeções e especulações.
A Data To Sale nomeou esse diagnóstico
de Público de Oferta Direta (POD).
Sabendo o POD é possível ter clareza sobre o fluxo de pessoas que passa em frente
ao estabelecimento e sua direção de trânsito; saber o gênero, faixa etária, horários
de pico e intervalo de maior volume.
Para o presidente da CDL Blumenau, Helio
Roncaglio, identificar o público do próprio
negócio e saber quem são os consumidores que circulam em frente ao estabelecimento podem levar a um sucesso ainda
maior. “Essas informações são utilizadas

para uma melhor tomada de decisão para
aplicações, manutenção, estratégias e melhores práticas”, afirma.
Veja exemplos das informações obtidas e
como aplicá-las:
LAYOUT DE VITRINE:
Orienta quais produtos devem estar na vitrine, aumentando a taxa de atratividade
dos consumidores.
CAMPANHAS DE MARKETING:
Com o diagnóstico do POD é possível produzir ações publicitárias mais assertivas.
VALIDAÇÃO DE PONTO COMERCIAL:
Aponta qual o público que passa em frente ao estabelecimento. Com base nisso, o
empresário pode validar (ou não) o negócio
ou projeto.
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PÚBLICO LOCAL:
Medir quantas pessoas passam em frente
ao estabelecimento no dia a dia.
POTENCIAL DE PÚBLICO:
Saber qual o potencial de público que você
poderá atingir com a vitrine a partir da
quantidade do público local.
VALIDAÇÃO DE CAMPANHAS:
Comparar quantas pessoas passam em
frente ao estabelecimento com a quantidade que entra na loja pedindo algo que
estava sendo anunciado na vitrine, assim,
validando a eficácia das ações promocionais ali expostas.
PRODUTOS CHAVES:
Por meio da VALIDAÇÃO DE CAMPANHAS
também conseguirá entender quais produtos estão atraindo mais o interesse do
público.
LAYOUT ESTRATÉGICO:
Saber se o seu estabelecimento está localizado no local correto, com o layout que melhor vai aproveitar o fluxo de pessoas que
ali já existem.
NEGOCIAÇÕES IMOBILIÁRIAS:

Negociar o valor do seu aluguel baseado
em dados e estatísticas de público.
INFLUENCIADORES:
Saiba quais estabelecimentos existem próximo ao seu e perceba se, quando acontece alguma alteração no fluxo, há alguma
ação ou mudança em algum deles.
ATENDIMENTO QUALIFICADO:
Sabendo o gênero você também pode começar a pensar na viabilidade de entender
melhor as características do seu público e
assim promover treinamentos e estratégias
de atendimento diferenciado.
A Data To Sale garante que, com os dados
entregues, o empresário elevará o nível de
conhecimento sobre o consumidor para
melhorar e otimizar decisões e desempenho.

PARCERIA COM A
CDL BLUMENAU:
Atenta às novidades que surgem e contribuem com a melhoria do comércio, a CDL
Blumenau procura desenvolver parcerias
que beneficiam os associados. Por isso,
todas as empresas associadas à entidade que desejam ter acesso ao Público de
Oferta Direta (POD) terão um valor diferenciado na contratação do serviço.
Por meio da parceria, o associado que contratar o serviço receberá dados sobre o público que passa em frente ao estabelecimento ou ponto comercial do interessado em
modelo de diagnóstico. “Com essa consultoria de dados de informações os empresários
poderão melhorar as estratégias e ter dados
fidedignos sobre o público de um ponto comercial e ainda validar, por exemplo, se sua
vitrine está atrativa, se o seu mix de produtos está alinhado com as características do
seu público e até se o ponto comercial é o
melhor local para seu negócio”, explica o
Chief Executive Officer da Data To Sale.

INFORMAÇÕES
Para mais informações sobre o serviço ou contratar com desconto de
associado, entre em contato com a
CDL Blumenau pelo fone (47) 32215730 ou e-mail convenios@cdlblumenau.com.br.
Conheça a Date To Sale em
www.datatosale.com.br.
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