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DIRETORIA

PALAVRA DO PRESIDENTE

Foto: Pedro Waldrich

Olá, associado. Esta edição do nosso Guia
de Benefícios traz um breve cenário da atuação de nossa CDL Blumenau em busca de
união, aperfeiçoamento e inovação para
o varejo da nossa cidade. Muito mais do
que promoções e campanhas, nosso foco
é encontrar maneiras de nos fortalecermos
enquanto um dos ramos mais importantes
da economia do Brasil. Aliás, eu estive em
um importante evento da CNDL e de lá
trouxe a certeza de que juntos podemos
fazer a mudança necessária para o futuro
saudável do comércio blumenauense. Te-

mos dificuldades pela frente, é verdade.
A morosidade na aprovação de medidas
há tanto aguardadas pelo varejo é apenas
uma delas. Mas, juntos, podemos reivindicar e buscar alternativas para o desenvolvimento sustentável de nossos negócios.
Nas próximas páginas há conteúdo atual e
exemplos de ações que começam pequenas e podem fazer grande diferença na sua
empresa. Fique à vontade, inclusive, para
nos sugerir os próximos passos. Somos
uma CDL transparente e com fluxo aberto
entre entidade e associados.

HELIO ROBERTO RONCAGLIO
Presidente CDL Blumenau
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CAPA

USE
BEM
O SEU

Até março de 2020, a CDL
Blumenau realiza a campanha “Use bem o seu FGTS”,
focada em contribuintes que
têm direito ao saque de até
R$ 500 de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).
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CAPA

USE A CENTRAL DE
COBRANÇAS DA CDL
E ACABE COM A
INADIMPLÊNCIA.

Além de estimular as vendas no comércio de
Blumenau, a iniciativa tem o intuito de incentivar o uso consciente e responsável dessa
quantia através da quitação de dívidas em
estabelecimentos comerciais. E esse universo
não é pequeno, já que um levantamento do
SPC, em Blumenau, apontou que há mais de
26 mil inadimplentes com dívidas de até R$
500, totalizando R$ 9,1 milhões em débitos.
O SPC ainda fez um questionamento através
do próprio portal e 54,24% dos consumidores
blumenauenses entrevistados responderam
que pretendem utilizar essa quantia para quitar
dívidas.

so, será informado sobre condições especiais
de renegociação, sem a necessidade de fazer
contato com o credor. A Central faz a cobrança
de forma amigável, a taxa de juros aplicada é a
que o Procon determina: 2% de multa e juros
de 1% ao mês sobre o valor em aberto, não há
mensalidade nem taxa de insucesso.
Para esclarecer o papel da Central de Cobrança é simples: trata-se de uma atuação pró-ativa
entre credor e associados da CDL Blumenau.
Não há o objetivo de ser uma assessoria de cobrança, mas sim um elo que facilite a quitação
de débitos no comércio da cidade. A equipe da
Central de Cobrança tem como meta recupe-

A CDL Blumenau oferecerá aos consumidores
que possuem dívidas de até R$ 500 nos estabelecimentos associados à entidade a oportunidade de renegociarem a pendência e, assim,
voltarem a ter crédito no comércio.
A ação ocorre por meio da Central de Cobrança do SPC, da CDL Blumenau. O consumidor
busca pelo serviço, que fica no 2º andar do
Shopping H, efetua a consulta e, caso tenha
alguma restrição com algum associado à CDL
Blumenau, poderá negociar a dívida diretamente com a Central de Cobrança. Além dis4

rar o que o associado achava perdido e facilitar
para que quem esteja com o nome sujo perceba as vantagens de se livrar do cadastro negativo. Há um interesse para que ambos os lados
resolvam a inadimplência de maneira menos
burocrática e mais facilitada.
O associado que tiver interesse em ser representado pela Central de Cobrança pode fazer
a solicitação pelo e-mail cobranca@cdlblumenau.com.br, pelo telefone (47) 3221-5706 ou
pelo WhatsApp (47) 99702-9624. A Central de
Cobrança é um serviço contínuo, à disposição
do associado o ano todo.

Nascidos em janeiro: já podem sacar
Nascidos em fevereiro e março: recebem a partir de 25/10/2019

CALENDÁRIO
DE SAQUES
Calendário para
quem NÃO é cliente
da Caixa:

Nascidos em abril e maio: recebem a partir de 8/11/2019
Nascidos em junho e julho: recebem a partir de 22/11/2019
Nascidos em agosto: recebem a partir de 29/11/2019
Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 6/12/2019
Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 18/12/2019

NATAL

HORÁRIO DE NATAL
O Sindilojas Blumenau e o Sindicato dos Empregados do Comércio definiram
o calendário especial de dezembro para o comércio em geral, supermercados e shopping centers. Conforme determina a Convenção Coletiva, o comércio de rua, dos shoppings centers e os supermercados permanecerão
fechados no dia 25 de dezembro de 2019 e no 1º de janeiro de 2020.

COMÉRCIO DE RUA
07/12 – até as 19h
09 a 14/12 – até as 20h
16 a 21/12 – até as 21h
Dias 08, 15 e 22/12 (domingos): das 16h às 20h
23/12 – até as 22h
24/12 – até as 14h
31/12 – até as 14h

SHOPPINGS
16 a 23/12 – das 10h às 23h
24/12 – das 10h às 15h
31/12 - das 10h às 15h

SUPERMERCADOS
Os supermercados permanecem com os horários normais de operação durante todo o mês,
com horário reduzido até 18h nos dias 24 e 31.
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NATAL

PROMOÇÃO MAGIA DE NATAL
TERÁ R$ 100 MIL EM PRÊMIOS

Sabia que a CDL Blumenau mais uma vez
se torna o Papai Noel do varejo e ajuda a
transformar as vendas de fim de ano em um
verdadeiro presente de Natal? A campanha
Magia de Natal vai às ruas anunciando prêmios de diferentes portes. Um importante
meio de fazer o consumidor aderir à campanha é a informação, e a melhor informação
é no próprio PDV – Ponto de Venda. Então,
associado CDL Blumenau, pode preparar o
discurso pois o elo entre a compra de um
cliente seu e um prêmio pode estar num
simples incentivo.
O coordenador Comercial da CDL Blumenau, Gilvani de Moura, detalha que quanto
mais cupons entregues, maiores as chances
de sair um prêmio para o estabelecimento.
“Os vendedores e operadores de caixas são
as pessoas que mais podem esclarecer aos
consumidores como é simples cadastrar os

cupons. O maior argumento que podemos
usar é o de que o cupom pode se tornar
a chave de um carro, a chave de uma das
motos ou um vale-compras”, complementa
Moura. Porém, de nada adianta tamanho
esforço se o consumidor de fato não se cadastrar no site da campanha, então a dica
da CDL Blumenau é para que os associados e sua equipe naveguem pelo site para
compreenderem bem as funcionalidades e
orientarem de maneira prática e eficiente os
consumidores.
No total serão 148 ganhadores, sendo que
a novidade deste ano são os 100 prêmios
instantâneos de R$ 100. Os vales-compras
serão entregues aos ganhadores em formato de cupons que valem R$ 50 cada. Esses
cupons serão aceitos por todas as empresas participantes da campanha devidamente informadas aos ganhadores na hora do

Tem mais novidade na edição
2019 da Campanha Magia de Natal. Toda compra realizada através dos cartões Ailos contempla
os consumidores à possibilidade
de cupom em dobro.
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recebimento do prêmio.
O consumidor que ganhou um dos vales pode,
inclusive, aumentar a compra no próprio estabelecimento que retirou o cupom. A empresa
que receber esses cupons será reembolsada
pela CDL diante da apresentação dos mesmos. No total, serão R$ 40 mil distribuídos. “A
campanha Magia de Natal é um diferencial de
ganhos só para quem compra nas empresas
participantes de Blumenau, portanto as chances são grandes para quem participar”, conclui
Moura.
Além dessa fidelização ao comércio de Blumenau, a campanha permite uma análise de
compras sobre perfil, localização, faixa etária, gênero e dados para pós-compra através
de informações coletadas e cadastradas no
dashboard da plataforma da campanha. O
acesso é por login e senha liberados pela CDL.

Datas dos sorteios e prêmios:
20/11/2019: 5 vales-compras de R$ 500
11/12/2019: 1 moto + 5 vales-compras
de R$ 1.000 + 5 vales-compras de R$ 500
28/12/2019: 1 carro + 5 vales-compras
de R$ 1.000 + 10 vales-compras de R$ 500
11/1/2020: 1 moto + 5 vales-compras de
R$ 1.000 + 10 vales-compras de R$ 500

SAÚDE

AS VACINAS ESTÃO ENTRE AS
PRINCIPAIS CONQUISTAS DA
HUMANIDADE
O Brasil, através do Programa Nacional de Imunização, normatizou o primeiro Calendário Nacional de
Vacinação em 1977, com a obrigatoriedade de quatro vacinas no primeiro ano de vida: a BCG, contra
tuberculose em suas formas graves; a Vacina Oral
Poliomielite (VOP); a Difteria, Tétano e Coqueluche
(DTP); e a vacina contra sarampo somente para crianças. Ao passar dos anos outras faixas etárias foram
contempladas.

Atualmente, temos calendários recomendados para
adolescentes, gestantes, adultos e idosos, com mais
de 40 imunobiológicos, entre vacinas soros e imunoglobulinas para proteger contra doenças infectocontagiosas. A implantação do programa nacional
de imunização há mais de 41 anos permitiu a erradicação de doenças como a poliomielite, a varíola e
a eliminação da circulação dos vírus autóctones do
sarampo e da rubéola.

Nosso país é reconhecido internacionalmente por
seus resultados na eliminação ou controle substancial de infecções imunopreveníveis. Esta conquista
está sendo ameaçada com atitudes de grupos antivacinas, que expõem todos aqueles que estiverem
suscetíveis a estas doenças. A queda na busca pela
vacinação levou o país, em 2017, às piores coberturas vacinais dos últimos 16 anos em crianças com até
12 meses. Isso permitiu a importação do vírus do sarampo e assim tivemos inúmeros casos da doença
em diferentes estados da federação, em especial no
Amazonas e em Roraima.

As vacinas são o meio mais seguro e eficaz de nos
protegermos contra certas doenças infecciosas e
funcionam como um agente infeccioso de forma a
estimular nosso organismo a produzir anticorpos
contra essas doenças preveníveis com vacinas.
Importante lembrar que as mães, durante a gravidez,
passam anticorpos a seus recém-nascidos, mas que
ao nascer o bebê deverá ser vacinado para produzir
seus próprios anticorpos, que dependerão da regularidade e qualidade dessas vacinas. Enquanto a população de adultos e idosos, com o passar dos anos,
esgotam a imunidade adquirida durante sua vida

HAMILTON FOGAÇA
Pneumologista Pediátrico

e, por isso, devem fazer algumas vacinas para sua
proteção e evitar que transmitam aos seus contatos
essas doenças.
As vacinas disponíveis para gestantes e adultos que
devem ter orientação de médico assistente para
orientar o momento mais adequado e indicado para
fazer cada uma delas são: Tríplice viral (sarampo,
caxumba e rubéola), Hepatite A e B, HPV, Tríplice
bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e
coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP, Dupla adulto (difteria e tétano) – dT, Varicela (catapora), Meningocócicas conjugadas ACWY/C, Febre Amarela, Herpes
Zoster, Meningocócica B. Quem ama protege e vacinar é um ato de amor para com os seus e os próximos.
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CONVÊNIOS

SAÚDE

N VÊ NI

O

N

Desconto de 10% e
parcelamento em até 4x.
Parcela mínima de R$100,00.
Contato: 47 3326.6705

E

O

C

Vacinas
Santa Catarina

IDA
OV D

Desconto de 50% nas consultas particulares em
horário comercial, de segunda a sexta-feira, com
agendamento prévio.
Contato: 47 3322.5000

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

Desconto de 5% no pagamento à vista e 3%
no pagamento efetuado no crédito.
Contato: 47 3340.0286

N VÊ NI

O

N

C

O

E

IDA
OV D

Desconto de 50% nas consultas e
40% nos exames.
Contato: 47 3381.5050

Desconto de 22% em aparelhos e um ano
de pilhas grátis.
Contato: 47 3041.4040

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

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

IDIOMAS

Inglês e Espanhol
Desconto de 25% nas mensalidades para planos anuais
regulares. Unidade na Alameda Rio Branco e em dezembro
mais uma unidade na Rua Humberto de Campos, Velha.
Contato: 47 3037.3008

Inglês Inteligente
Desconto de 10% nos cursos de inglês e
alemão, exceto para aula vip.
Contato: 47 3057.9394 | 98441.8185

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

Desconto de 20% no valor total do curso e
15% no valor do material, dentro do valor que
estiver vigente no período do contrato.
Contato: 47 3237.0071

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

Desconto de 30% no valor das mensalidades
dos cursos regulares.
Contato: 47 3322.6586 | 99173.2416

Desconto de 10% na taxa de matrícula e até 50%
no pagamento de prestação de serviço, conforme
modalidade de pagamento. Válido para os cursos
College e Teens.
Contato: 47 3041.0300

Cursos de Inglês e Espanhol! Desconto
progressivo de até 30% nos valores das
mensalidades dos cursos regulares.
Contato: 47 3041.1385 | 98841.2637
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Para ter direito às vantagens é necessário apresentar o Cartão de Benefícios e documento com foto. Condições e valores sujeitos a alterações.

CONVÊNIOS

LAZER

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.

Aqui você ganha 50% de desconto na taxa de adesão.
Aproveite um clube completo, com mais de 20
modalidades esportivas e 10 espaços para festas. Viver
bem faz a diferença.
Contato 47 3325.1645

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

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

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

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

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

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

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.

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

N VÊ NI

O

N

C

O

E

IDA
OV D

Desconto de 15% nas mensalidades.
Contato: 47 3338.4002

Desconto de 10% para seguro viagem e 20% 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

Desconto de 20% na mensalidade
para a modalidade privados.
Contato: 47 98847.3322

Escola de música! 15% de desconto para matrículas
e mensalidades (exceto cursos complementares e
promocionais). Contato: 47 3329.2035
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Desconto de 5% na mensalidade e matrícula grátis
para qualquer curso (matemática, português e
inglês). Contato: 47 3322.0921 | 47 99735.3222

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

Cursos presenciais em Tecnologia da Informação e Negócios
com 8% de desconto (parcelado) ou até 17% de desconto à
vista. Cursos e planos EAD (não Corporativos) com 5% de
desconto. Locações de salas com 10% de desconto. Vantagens
diferenciadas em Planos Corporativos ou Turmas Empresariais.
Consulte a ProWay. Contato: 47 3322.3344

Desconto de 10% na mensalidade paga dentro
do vencimento e 50% no valor da matrícula.
Contato: 47 3035.3333 | 47 3035.3351

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

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 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

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

Descontos de 27% nos cursos de
graduação e 30% em pós-graduação.
Contato: 47 3285.5600

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.

Desconto de 40% para Cursos Tecnólogos,
Bacharelados e Licenciaturas. Desconto de 10%
para a Escola Internacional – EIU. Desconto de 10%
para pós-graduação Unisociesc e MBA FGV. Descontos
válidos para novos alunos. Contato: 47 2111.2911

Desconto 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

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

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

Desconto de 10% no valor das mensalidades das turmas
de berçário, maternal e apoio escolar, 20% no valor
das mensalidades de turmas de jardins nível I, II e III,
que forem pagas até o quinto dia útil do mês e 5% de
desconto no pagamento das mensalidades até a data
do vencimento, dia 10.Contato: 47 3322.6012

Desconto de 10% na mensalidade
paga dentro do vencimento.
Contato: 47 3336.0278

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

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

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.

Desconto 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

Sistema de Gestão Empresarial
ERP Senior com Frente de Caixa e NF-e.
A partir de R$ 6 mil.
Contato: 47 3221.3300

VIDROS E ESPELHOS

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

A cada quatro passagens pagas e carimbadas no cartão
fidelidade, adquiridas nos guichês 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

Desconto de 20% sobre os serviços executados,
incluindo mão de obra e peças, nos pagamentos em
dinheiro ou cartão de débito.
Contato: 47 3322.0505

Desconto de 20% nas mensalidades para
contratos de locação acima de três meses.
Contato: 47 3234.0299
14

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

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

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

CONVÊNIOS

SERVIÇOS
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Desconto de 7% em serviços pagos à vista em
dinheiro. Acima de 500,00 parcelamos em até
6 x no cartão de crédito. Atendemos todas as
seguradoras. Atendemos particulares em pinturas,
manutenções mecânicas, polimentos, higienização
de bancos, hidratação de couro e pinturas de
rodas. Contato: 47 3041.6610

Desconto de 10% no pagamento à vista
(loja de Blumenau), exceto produtos
promocionais.
Contato: 47 3322.4357

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

Desconto de 10% em
mão de obra e peças.
Contato: 47 3323.7712

Desconto de 20% nos
produtos de Sustentabilidade Social.
Contato: 47 3340.1609

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

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

Segurança com tecnologia. 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

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

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

ALIMENTAÇÃO

Desconto de 20% nas pizzas médias e grandes para
associados à CDL Blumenau. Válido para pedios feitos e
retirados no balcao. Contato: 47 3237.7778

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

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

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

Desconto de 10% no almoço livre e no quilo.
Contato: 47 3288.9927

Desconto de 10%. Exceto na unidade do Parque
Aquático Cascanéia. Contato: 47 98804.0858

PLANOS EMPRESARIAIS

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

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

Custo zero para taxa administrativa e emissão da primeira
via dos cartões e prazo de 10 dias para pagamento. Válido
para os cartões Alimentação, Refeição, Combustível,
Premium e Multibenefícios. Contato: 47 3221.5730
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CONCURSO

CONCURSO DE

VITRINE
DE
NATAL
SAIBA COMO
PARTICIPAR
Muito mais do que apenas expor produtos,
as vitrines são uma importante ferramenta
de ligação entre o varejo e o consumidor.
A imagem repassada através da exposição
de produtos e de temáticas especiais pode
prender a atenção e despertar o interesse
pela compra em apenas alguns segundos.
Estimular o uso criativo de vitrines em um
contexto que conte uma história com um
mote além do consumo é um dos papéis
da CDL Blumenau ao criar o Concurso de
Vitrines. A próxima edição dessa competição será neste Natal. O associado deve
caprichar no uso de objetos alegres, muitas luzes e, é claro, condições de compra
diferenciadas para atrair cliente e deixar
ruas e centros de compra movimentados.

Os vencedores serão conhecidos no dia 12
de dezembro, após a avaliação da comissão
julgadora, que irá analisar os seguintes critérios: temática Natal, criatividade, originalidade, harmonia, estética e a utilização de
materiais que evidenciem a data. O primeiro, segundo e terceiro colocados receberão, respectivamente, R$ 1.500, R$ 1.000
e R$ 500 em dinheiro. A cerimônia de entrega dos prêmios aos primeiros lugares e
certificados aos demais participantes será
no dia 13 de dezembro, na CDL Blumenau.

Inscreva-se gratuitamente até as 16h do dia 29
de novembro através de
um formulário on-line no
site da CDL Blumenau.

Semana da Pátria
Em setembro deste ano, a CDL Blumenau
promoveu a campanha Semana do Brasil.
Todos os associados foram convidados a
decorarem as vitrines com as cores da bandeira do Brasil para o Concurso de Vitrines.
A Safira Relojoaria e Óptica conquistou o primeiro lugar, seguida da Ótica
Fortaleza e, em terceiro lugar, a Relojoaria e Ótica Realce. Elas receberam,
respectivamente, R$ 1.500, R$ 1.000
e R$ 500. Os demais participantes receberam o certificado de participação.
Os lojistas também foram incentivados a criarem promoções específicas
para o período da Semana da Pátria.
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NEUROARQUITETURA

EMOÇÃO E PERCEPÇÃO
BEM-VINDO À NEUROARQUITETURA
pessoas irão se sentir. “Qualquer projeto pode
contar com artifícios da neuroarquitetura,
desde que tenha como objetivo o bem-estar das pessoas. Pode ser aplicado em residências para que as pessoas se sintam mais
confortáveis e, inclusive, durmam melhor.
Pode ser num projeto comercial para que o
consumidor seja atraído para aquele ambiente e se sinta confortável para a compra. Mas,
principalmente pode e deve ser aplicado em
ambientes corporativos para estimular a produtividade e o engajamento entre outros colaboradores”, destaca Carolina.
CAROLINA SCHADRACK
Firma Arquitetura

Tem locais que trazem de imediato uma sensação de conforto, tranquilidade e parecem ser
naturalmente acolhedores e aconchegantes.
Na arquitetura, nada é tão por acaso assim e
para que um espaço seja convidativo a esse
ponto há muito estudo e planejamento envolvidos. Carolina Schadrack, da Firma Arquitetura,
explica que estudos mais recentes utilizam a
análise do comportamento humano na criação
de projetos de ambientes. Essa nova forma de
criar espaço chama-se neuroarquitetura.
Como o próprio nome diz, trata-se da junção da
neurociência com a arquitetura, o que resulta
em uma compreensão de como os ambientes
físicos vão impactar no cérebro e em como as
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“

Como o próprio nome
diz, trata-se da junção
da neurociência com a
arquitetura, o que resulta
em uma compreensão
de como os ambientes
físicos vão impactar no
cérebro e em como as
pessoas irão se sentir.
No varejo, a aplicação da neuroarquitetura
é voltada para uma melhor experiência do
cliente no momento da compra. A proposta de
arquitetos é pensar em espaços que de alguma maneira desvendem sensações e pensamentos que estão escondidos no cérebro do
consumidor. Os espaços criados através da

neuroarquitetura têm o propósito de relação e
ativação de ondas cerebrais. Em alguns casos,
a neuroarquitetura ganha reforço de elementos decorativos como a aromaterapia e a cromoterapia, respectivamente o uso de aromas
ou cores para despertar boas sensações.
Parece complicado, mas basta imaginar uma
loja ou um escritório totalmente fora dessa proposta: escuro, ambientes sem conforto, com
muito ruído e com colaboradores igualmente
desmotivados. Há alguma chance de se pensar em uma conexão empresa x consumidor?
É possível tomar decisões quando se está acuado, nervoso ou desconfortável? As emoções
estão ligadas diretamente ao ambiente em
que se está inserido. Prova de que a arquitetura consegue “ler” emoções e estimular o melhor do comportamento de cada um.

FUTURO

O FUTURO DO COMÉRCIO NO BRASIL
CDL BLUMENAU É REPRESENTADA EM
EVENTO NACIONAL

Representantes das cinco regiões do Brasil se
reuniram mais uma vez para debater a força,
fraquezas, desafios e estratégias para o varejo
nacional. O 4º Fórum Nacional do Comércio,
evento criado pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL DF),
promoveu importantes discussões em Brasília, no mês de setembro. Com o tema “A força
do setor que movimenta o Brasil”, o encontro
mobilizou líderes e formadores de opinião em
torno de temas da política econômica, gestão
empresarial e institucional. Entre os participantes estava o presidente da CDL Blumenau,
Helio Roncaglio, que traz uma síntese do que
acompanhou em Brasília.
“Foi muito bom participar do 4º Fórum Nacional do Comércio, que é referência para o se-

tor varejista debater termos relevantes para a
economia e propostas que tragam mais competitividade para as empresas dos setores de
comércio e serviços. O evento mostrou a força
do sistema CNDL e como temos que brigar pelas mudanças que precisam ser feitas no nosso
país. Um dos nomes mais aguardados do Fórum era o do Ministro da Economia Paulo Guedes, que expôs as mudanças que estão acontecendo e a certeza que os resultados virão
já no próximo ano. Uma frase do Ministro que
destaco é a que ele afirma que estão trocando o eixo do país em que o motor da economia
passe a ser o setor privado, para isso, faz-se necessária a redução de juros, dos impostos e do
endividamento, além da privatização e atração
de investimentos. Já o Secretário Especial da
Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, falou
sobre a necessidade de modernização das

Leis Trabalhistas. Segundo ele, com esse Governo temos uma oportunidade de reverter um
quadro que durante muito tempo vem prejudicando os empresários brasileiros, referindo-se
às regulamentações da relação empreendedor
e o trabalho. Precisamos realmente continuar
trabalhando em cima disso, a reforma trabalhista está aí, ela é nova, mas precisamos aprimorá-la cada vez mais. Falando agora sobre o nosso
papel enquanto entidade, eu tenho certeza que
precisamos apoiar os nossos associados, levando essas informações para que estejamos cada
vez mais próximos e acreditemos que o país só
vai mudar se realmente todos nos envolvermos.
Independentemente do tamanho da empresa,
nós precisamos atuar para diminuir a corrupção,
simplificar impostos, brigar pelas mudanças
que precisam ser feitas pois só assim vamos
conseguir construir um país diferente”.

19

PROTEÇÃO DE
DADOS

VOCÊ ESTÁ PRONTO
PARA A LEI GERAL
DE PROTEÇÃO
DE DADOS
PESSOAIS?

Pode parecer que agosto de 2020, quando
entra em vigor a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPDP), esteja distante.
Mas, atenção, a adequação a essa lei exigirá mudanças na maneira com que diferentes
departamentos de uma empresa estão lidando com o uso de dados pessoais. E isso, é
claro, inclui o comércio. Vivian Moraes, gerente Jurídica do SPC Brasil, comenta que a
lei vai demandar um trabalho intenso e, por
isso, é importante que as empresas comecem imediatamente a se preparar. “Já observamos aplicações de notificações por parte
do Poder Público. Até o momento, sabemos
que haverá uma graduação de nível de exigência de uso de dados de acordo com faturamento e nível de vendas, mas ainda não
temos essas informações específicas”, comenta Vivian Moraes.
Ainda há muitos questionamentos quanto às
finalidades, objetivos e penalizações referentes à lei. Mas o que já se esclareceu é o
papel de transparência, real necessidade de
captação de dados e respeito com as informações coletadas. As empresas vão precisar
ter uma postura diferente e mais aberta no
uso de informações de pessoas físicas. Não
será mais permitida a coleta de dados sem
a autorização do consumidor e sem haver
um propósito real para o uso. As empresas
precisarão informar ao consumidor o que
pretendem com aqueles dados, e o consumidor pode, inclusive, aceitar num primeiro
momento e mais para frente pedir que o uso
seja suspenso pois mudou de ideia. Em resumo, ao ser questionado sobre fornecimento
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de informações pessoais, o consumidor tem
que saber o motivo, finalidade e a forma de
armazenamento dos dados. Se antes a empresa era livre para administrar as informações vindas de consumidores, a partir da
LGPDP quem tem domínio é o próprio consumidor.
Um ramo do varejo que deve sentir mais as
mudanças é o comércio eletrônico. Por lá, a
coleta de informações era algo recorrente
e facilitado pelas tecnologias de relacionamento. As informações pessoais até o momento eram moeda de troca para acesso a
conteúdo, por exemplo. Mas a lei vem bem
focada nesse universo digital. Para as lojas
virtuais haverá a necessidade de oferecer
segurança dentro e fora da internet. As plataformas digitais que têm grande fluxo de
dados serão obrigadas a alterar e fortalecer
as próprias políticas de privacidade. Haverá
obrigatoriedade no certificado SSL, quando
uma página exibe um cadeado de segurança digital, garante que terceiros não podem
ter acesso aos dados. Além dessa garantia
de segurança digital, as lojas virtuais terão
que assegurar proteção nos sistemas internos e servidores.
A lei não vem para acabar ou prejudicar negócios. Pelo contrário, a proposta é contribuir
para o desenvolvimento econômico através
da inovação, livre concorrência e maior uso
de tecnologia. Vivian exemplifica muito bem
como será benéfico para o SPC Brasil. “O
principal benefício para o varejo é que, a partir de agora, as regras de tratamento de uso

de dados são claras para todos. Antes nós
tínhamos usos diferentes para esses dados.
Tínhamos, por exemplo, instituições sólidas
como o SPC Brasil que se dedica ao uso de
dados com segurança, com governança e tínhamos instituições amadoras e até agentes
não autorizados lado a lado. Esse mercado
de dados fica mais maduro, pois o uso será
regulado e, principalmente, o titular do dado,
passa a entender melhor e com a possibilidade de acompanhar o processo”, reforça.
Mas como na prática irá funcionar a adequação à Lei? Depende de cada negócio. De
maneira bem generalista, após o consentimento pelo consumidor do uso dos dados
com comprovação de um documento, a empresa deve designar um profissional como
o responsável por relatórios exigidos pela
LGPDP. Para se adequar, as empresas precisarão de criatividade e atenção. Será necessário identificar e realizar o inventário de
dados pessoais, incluindo sua classificação,
informações sobre quem controla, quem
processa e como são transferidos; avaliar
o nível de proteção de dados de todos os
envolvidos, sejam próprios ou de terceiros;
definir e implantar soluções, políticas e governança de dados em toda a organização e,
por fim, controlar e auditar continuamente o
nível de proteção, avaliando constantemente
possíveis vazamentos internamente e externamente.
Depois de tantas informações, agosto de
2020 não parece muito mais próximo diante
de tantos desafios?

CONTABILIDADE

ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE DEVEM
INCLUIR CONSULTORIAS ESPECÍFICAS
Nos dias atuais, o trabalho integrado entre os
setores contábil e de consultoria é essencial
para a empresa moderna. Não basta ter todas
as obrigações contábeis contempladas, é preciso receber uma atenção precisa e profunda
em serviços de consultoria específicas. Para
César Augusto de Lima, diretor da Group Consultoria, que atua em Blumenau e na Grande
Florianópolis, as necessidades do mercado
atualmente obrigam as empresas a estarem
em sintonia com novos serviços, necessários
para o seu pleno funcionamento. “Já foi o tempo em que uma contabilidade era boa somente
se estivesse com as obrigações fiscais em dia.

Controles são importantes, mas não bastam
com a nova dinâmica de funcionamento”, explica César.
Como exemplo, a Group Consultoria oferece
hoje, junto com serviços de contabilidade, consultoria nas áreas de Avaliação de Empresas,
Avaliação Patrimonial, Perícia, Orçamento e
Custos. “O trabalho é integrado pois, para oferecer esses serviços, o escritório deve conhecer bem a empresa”, diz César. Outro ponto a
ser destacado nessa integração de serviços
é a importância do atendimento exclusivo por
área de atuação. O diretor da Group, que pos-

sui certificação nos critérios da ISO 9001:2015,
reafirma que não existem empresas iguais nem
existem segmentos de atuação iguais. “Cada
empresa ou segmento tem suas peculiaridades
e o escritório deve conhecer todas as áreas”.
Para isso, afirma César, a equipe é fundamental. Além do treinamento em relação a todos
os aspectos contábeis do setor, a capacitação
da contabilidade perpassa pela análise ágil de
cada situação no dia a dia. “A empresa atendida deve sentir o volume desse atendimento, o
escritório deve surpreender e encantar sua atuação”, conclui César.
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ENTREVISTA

CERTIFICADO DIGITAL:
INVESTIMENTO NA
GESTÃO DE TEMPO DO
SEU NEGÓCIO

Há quase um ano, os laudos emitidos pela Laboral Medicina do Trabalho contam com um
processo mais ágil. Desde que a empresa passou a contar com o Certificado Digital via CDL
Blumenau, os documentos que antes eram assinados um a um e, se necessário digitalizados
num segundo momento, já são encaminhados
imediatamente ao cliente com uma assinatura
digital. Helena Costa Madruga Lino, uma das
gestoras da empresa, explica que a administração de tempo é muito mais eficaz após
essa mudança e que o Certificado Digital, que
iniciou na Laboral para alguns profissionais,
já contempla toda a equipe técnica. “Nossos
clientes percebem as vantagens e, caso haja
alguma insegurança quanto a legalidade dessa assinatura, encaminhamos documentos que
aferem o respaldo legal ”, explica ela.

para transações on-line, tais como declaração
do imposto de renda, leilões a distância, emissão de nota fiscal, conectividade social com a
Caixa Econômica Federal, e-social, e mais aplicações como comunicação entre o empresário
e os poderes públicos, Sistema Integrado de
Comércio Exterior (SISCOMEX) e processos
judiciais, entre outros.

O Certificado Digital é oferecido pela CDL Blumenau desde 2015. Trata-se de uma assinatura
com validade jurídica que oferece segurança

O XML-SPC permite a visualização de documentos recebidos, emitidos e a interação dos
documentos entre a matriz, filiais e contadores.

Entre os principais processos das empresas
que dependem do Certificado Digital está o
emissor de notas fiscais eletrônicas (NF-e). O
programa é também um dos produtos que a
CDL Blumenau entrega aos associados, com
condições especiais. Denominado XML-SPC,
além da emissão das notas fiscais eletrônicas,
o programa armazena e faz a validação do documento junto à Secretaria da Fazenda (Sefaz).

BLUMENAU MATRIZ:

Rua Capitão Santos, 75 - Garcia.
Tel.: (47) 3036-4750 / 3036-4751 / 3036-4752

INDAIAL:

Rua Prefeito Frederico Hardt, 194, sala 02, Centro
Tel.: (47) 3394-2789
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ESPAÇO SPC

SPC

APLICATIVO

PROCURA-SE

Consultas de SPC na palma
da sua mão. Procure pela sigla
FCDL/SPC no seu celular e baixe
o aplicativo gratuitamente. Você
utiliza o mesmo operador e senha que já utiliza no seu computador ou tablet.

Você não localiza mais seus
clientes? O Procura-se pode ajudar. O serviço rastreia seu cliente
dentro de Santa Catarina.

TREINAMENTOS

DASHBOARD

A CDL disponibiliza treinamentos
gratuitos semanalmente para os
associados e seus colaboradores. Tenha orientações sobre a
utilização do sistema na parte
de consultas, registros e cancelamentos.

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.

CALCULADORA
LOJISTA
Ferramenta que permite calcular o valor das parcelas, taxa de
juros, atraso, adiantamentos, etiquetas, entre outros dados. Está
disponível no sistema SPC, gratuitamente.

Mais informações sobre os serviços oferecidos pelo SPC da CDL Blumenau, entre em
contato pelo e-mail spc@cdlblumenau.com.br
ou fone (47) 3221-5705.
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CENTRAL DE
COBRANÇAS
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.

ESPAÇO SPC

REGISTRE
O CLIENTE
INADIMPLENTE
E SAIBA COMO
AVISÁ-LO

Você sabia que no momento do registro você pode
escolher o modo de envio da carta aviso?
Confira as opções:

Via
Correio

Carta aviso com
boleto via Correio

Protesto em cartório
dentro de Santa
Catarina

SC

Via
e-mail

Carta aviso com
boleto via e-mail
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CONSULTAS SPC

AS CONSULTAS
MAIS COMPLETAS
VOCÊ ENCONTRA
AQUI
A CDL Blumenau é parceira do SPC Brasil, o que
permite oferecer ao associado acesso à diversos
tipos de consultas.

64.SPC Serasa
e Protesto
(nacional)

30. Perfil Jurídica
(risco de inadimplência)

12. Cheque
Nacional

90. Confirme
Cadastro, CPF
na Receita
Federal e RG
(Ciasc)

91. Confirme
Telefone

SPC
26.
Jurídica
Master

92. Confirme
RG de Santa
Catarina

27.
Jurídica
Senior

80. Perfil Pessoa
Física (risco de
inadimplência)
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65. SPC Serasa e
Protesto (estadual)

Mais informações sobre as consultas oferecidas pelo SPC da CDL Blumenau, entre em
contato pelo e-mail spc@cdlblumenau.com.br
ou fone (47) 3221-5705.
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