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Associados da CDL, autoridades das áreas de segurança e do Judiciário,
lideranças empresariais e comunitárias conheceram detalhes do projeto
“Joinville Mais Segura” durante plenária da entidade, em 21 de março
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Com 53 anos de atuação a serem
completados neste ano, a Câmara de
Dirigentes Lojistas de Joinville busca
sempre estar atenta às demandas
do comércio e, por extensão, da
comunidade. Além de oferecer
serviços essenciais aos lojistas,
como o SPC, de realizar palestras,
cursos e eventos (veja mais nas
páginas 12 e 13), a entidade
também está envolvida em temas
que envolvem toda a população
joinvilense e a região próxima, como
a segurança pública, a BR-280, o
aeroporto e o Canal do Linguado.
Desde 2016, com o envolvimento
também da Acij, da Ajorpeme e
da Acomac, estamos construindo
o projeto “Joinville Mais Segura”.
Já apresentamos nossas ideias a
órgãos envolvidos com a segurança,
ao Judiciário, a lideranças
comunitárias e aos governos
municipal e estadual. Acreditamos

que, com a união de todos, podemos
mudar uma realidade que nos
deixa cada vez mais inseguros
(você pode saber mais sobre esta
iniciativa nas páginas 3, 4 e 5).
Outro assunto com o qual
estamos bastante envolvidos
é a duplicação da BR-280.
Participamos, com entidades
empresariais e representantes das
prefeituras de São Francisco do
Sul e Balneário Barra do Sul, de um
comitê gestor que acompanha as
ações envolvendo a solicitação
de melhorias em um trecho de 11
quilômetros da rodovia (do trevo do
Itinga em Araquari até o trevo de
Balneário Barra do Sul), enquanto a
sonhada duplicação não acontece.
Outro tema que causa impacto
para a região, e igualmente nos
preocupa, é o Canal do Linguado,
aterrado na década de 1930. Não

Reunião do comitê gestor que acompanha ações em torno da BR-280
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há como negar os sérios problemas
ecológicos provocados pelo seu
fechamento. O Linguado liga a baía
Babitonga e o Oceano Atlântico,
separando a ilha de São Francisco
do Sul do continente, numa
extensão de aproximadamente 23
quilômetros. A interrupção do fluxo
das correntes de maré provocou
a diminuição das profundidades
da baía e seu assoreamento.
Defendemos sua reabertura.
Mais recentemente, fomos incluídos
na Comissão #Voe Por Joinville,
que reúne profissionais de diversos
setores para estudar o que e como
fazer para aumentar a procura
pelo aeroporto de Joinville.
Embora pareça que, às vezes,
estejamos malhando em ferro
frio, nossa disposição em buscar
melhorias para o comércio
e a cidade não diminui.

Uma das apresentações do Projeto “Joinville Mais Segura”, feita pelas quatro entidades
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União pela segurança de Joinville
CDL, Acij, Ajorpeme e Acomac, do
Conselho das Entidades de Joinville,
estão chegando à estruturação final
do projeto “Joinville Mais Segura”,
que vem sendo elaborado desde
2016. As entidades já consultaram
órgãos envolvidos na segurança
e no combate à criminalidade e
apresentaram a proposta aos governos
municipal e estadual. Também levou
o assunto à Câmara Intersetorial de
Segurança Pública, que criou um
grupo para discutir a regulamentação
e a implementação da iniciativa.
No dia 21 de março, na sede da CDL, a
iniciativa foi debatida com associados,
autoridades das áreas de segurança e
do Judiciário e lideranças comunitárias
durante reunião plenária. No final do
encontro, os presidentes das quatro
entidades assinaram um manifesto
de apoio ao projeto “idealizado pelas
entidades signatárias, de modo que,
juntos, poder público e sociedade
civil organizada, possam oferecer
à população alternativas de ação
colaborativa de caráter associativista”.
Desta forma, CDL, Acij, Ajorpeme e
Acomac desejam “deixar clara sua
posição, bem como a expectativa
de poder contar com o apoio da
Prefeitura de Joinville e do Governo
do Estado de Santa Catarina, e seus
respectivos órgãos de segurança, para
a imediata execução desta iniciativa”.
Quatro frentes de atuação
O projeto consiste em quatro frentes
de atuação: ampliação do número
de câmeras de segurança na
cidade e criação de uma central de
monitoramento; uso de tornozeleiras
eletrônicas por condenados do
sistema semiaberto; uso de drones
pelas polícias; e ampliação do espaço
de capacitação e treinamento da
Penitenciária Industrial de Joinville.
Os empresários acreditam que
conseguirão chegar, em um primeiro
momento, a 10 mil câmeras interligadas
ao sistema de monitoramento,
considerando aquelas que serão
instaladas nas empresas e na parte
externa de propriedades particulares,
cujos donos tiverem interesse em

Presidentes da Acomac, Acij, CDL e Ajorpeme assinaram
manifesto de apoio ao projeto “Joinville Mais Segura”
aderir ao projeto, e as já instaladas.
As imagens ficarão armazenadas
em nuvem e serão acessadas pela
central de monitoramento e órgãos de
segurança que precisarem das imagens.
O custo da instalação das câmeras de
segurança e da internet ficará por conta
do cidadão que instalar o equipamento
– um valor baixo, considerando também
que a maioria das pessoas já tem internet
em suas propriedades e nas empresas.
As entidades empresariais doarão
ao poder público a central de
monitoramento, com o software, os
computadores e o mobiliário. Para
operar a central a ideia é que haja
um grupo intersetorial que possa
trabalhar no monitoramento, como
Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda
Municipal e voluntários, entre outros.
Ficará por conta também das entidades,
dos empresários locais e dos cidadãos
que queiram contribuir a doação
de tornozeleiras eletrônicas para o
sistema Judiciário, que já se mostrou
favorável ao uso em condenados do

Um dos destaques da iniciativa é a
ampliação do número de câmeras
de segurança na cidade

regime semiaberto de Joinville.
Com a ampliação do espaço de
capacitação da Penitenciária Industrial
de Joinville e parceria com empresas
e escolas, o projeto busca não
apenas o monitoramento e auxílio
nas investigações policiais, como
também a redução da reincidência
criminal, por meio de trabalho e
capacitação dos detentos.
Toda a verba que será usada na
aplicação do projeto, incluindo recursos
de doações empresariais ou de
pessoas físicas, será disponível para
conferência dos cidadãos na internet.
Próximos passos
Após a apresentação da iniciativa
para a Câmara Intersetorial de
Segurança Pública de Joinville, foram
criadas uma Comissão Gerencial e
uma Comissão Técnica, que devem
elaborar o estatuto para a criação
de uma entidade que irá administrar
o projeto e fará o planejamento e o
cronograma de execução das ações.
Fazem parte dessa comissão CDL,
Acomac, Acij, Ajorpeme, a Polícia Militar,
Polícia Civil e Secretaria de Proteção
Civil e Segurança Pública (Seprot).
A receptividade de todos que
conheceram o projeto é muito
positiva, como mostram os
depoimentos nas páginas 4 e 5.
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Opiniões

“

A execução deste projeto
dependerá de uma soma de
esforços envolvendo entidades
de classe, instituições públicas
e comunitárias, como a Polícia
Civil, a Polícia Militar, a Guarda
Municipal, a Prefeitura, o
governo do Estado, o Judiciário
e os Conselhos Comunitários
de Segurança, entre outros.
Sem o apoio, o engajamento
e a união de todos será difícil
ter sucesso nesta iniciativa e
correremos o risco de perder
a oportunidade de mudar
uma realidade que fica a cada
dia mais preocupante na
segurança pública de Joinville.”
Frederico Cardoso dos Santos (Fredy)
Presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Joinville

“

Estou muito entusiasmada
com esse projeto, porque ele
vai ajudar muito o trabalho
da polícia. Não tenho dúvidas
de que a tecnologia é o
caminho. Esta é uma forma
de otimizarmos nossos
recursos humanos”.

Tania Harada
Delegada Regional de Joinville

“

O projeto Joinville Mais
Segura pode ser considerado
um marco em relação a tudo
que já conhecemos, se investe
e, principalmente, se vê hoje em
termos de segurança nas áreas
privada e empresarial da cidade.
Visa a trazer segurança para o
patrimônio das empresas, para
as pessoas, para a população
em geral. Esta iniciativa
pretende integrar um sistema
de informação e visualização
através de câmeras e demais
instrumentos já existentes
na cidade e também com
a integração de todos os
empresários e lideranças de
Joinville, das autoridades que
fazem parte do compromisso
pela segurança, da Polícia
Militar, da Polícia Civil, da
Guarda Municipal, dos
Consegs... Toda a sociedade
está envolvida. É um projeto
viável. Há algumas iniciativas
em outras cidades, mas
Joinville sairá na frente porque
integrará toda a sociedade,
todas as entidades, todas as
empresas, todo os setores
produtivos e públicos. Com
certeza vai ser um marco
e trará melhorias para a
segurança, com a identificação
de pessoas em atividades
ilícitas e que prejudicam com o
uso de artifícios ilegais para tirar
vantagens. O projeto Joinville
Mais Segura é essencial
para que nós tenhamos uma
sociedade mais sadia e mais
atuante em todas as áreas.”

“

O projeto Joinville Mais
Segura traz a oportunidade
de a sociedade colaborar
diretamente em um projeto que
pretende trazer segurança aos
munícipes, com a integração
das câmeras particulares a
uma grande rede, e um projeto
de ressocialização com a
utilização de tornozeleiras
eletrônicas, além de equipar a
polícia com recursos modernos,
como os drones, eficientes para
resolução de determinados
casos, retornando à sociedade
a sensação de maior segurança
em nosso município.

“

As entidades empresariais
de Joinville têm objetivos em
comum, especialmente em
defesa da comunidade e no
desenvolvimento de uma
cidade melhor. A segurança
pública está entre essas
prioridades, e o projeto
liderado pela CDL vai contribuir
muito para que tenhamos
uma cidade mais segura.”
Moacir Thomazi
Presidente da Associação
Empresarial de Joinville (Acij)

É a oportunidade de fazer
Joinville ser a pioneira no uso
de todos esses equipamentos,
apoiados pelo principal
interessado na segurança, a
comunidade joinvilense.”
Victor Kochela
Presidente da Associação de
Joinville e Região da Pequena, Micro
e Média Empresa (Ajorpeme)

“

“

O projeto “Joinville Mais
Segura”, que visa à integração
e conectividade das câmeras
de monitoramento já existentes
no âmbito privado, para serem
aproveitadas na vigilância e
no monitoramento pelo poder
público, veio em um momento
em que a sociedade clama
por mais segurança. Acredito
que o empenho das entidades
envolvidas e da sociedade
civil organizada, com o aval do
Legislativo, seja crucial para a
consecução dessa ideia, que
por certo replicará de forma
premente e acentuada em
outras unidades da Federação.
Parabéns a todos os envolvidos!”

Comerciantes de Material de

A segurança dos
cidadãos é imprescindível
para uma cidade mais justa
e humana. Sem segurança,
não há desenvolvimento.”

Construção (Acomac)

Udo Döhler

Fabricio Bittencourt

Prefeito de Joinville

Presidente da Ordem dos Advogados

Rudi Soares
Presidente da Associação dos

do Brasil - Subseção Joinville

4

p

r

o

j

e

t

o

s

Opiniões

“

A união de entidades civis
organizadas em busca de
soluções para o problema da
criminalidade é determinante
para a construção de uma
sociedade mais segura,
equilibrada e consciente
do exercício da cidadania.
Iniciativas como as propostas
reforçam o sentimento de
esperança na obtenção da
paz social, no império da
lei e conferem a certeza de
que a segurança é direito
fundamental de toda a pessoa.
A prosperidade da sociedade
se faz com o engajamento
das pessoas que nela vivem.”

“

O projeto construído
e capitaneado pela CDL,
interagindo com a sociedade
e segmentos institucionais
afetos ao tema, evidencia ainda
mais a máxima esculpida na
Carta Magna no seu artigo
144: ‘A Segurança Pública é
sim dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos’.
Parabéns pela iniciativa.”

Dirceu da Silveira Junior
Titular da Delegacia de
Homicídios de Joinville

Ricardo Paladino
Promotor de Justiça

“

“

Esta parceria das
associações e entidades de
classe com o poder público é
imprescindível para que o nosso
direito à segurança seja real e não
mera intenção de direito. O projeto
da CDL e de seu presidente, sr.
Fredy, com o apoio das demais
entidades empresariais, é
muito bem-vindo. É a iniciativa
de nossos empreendedores
trabalhando pelo bem de todos.”

José Olímpio
Presidente da Associação dos Conselhos
Comunitários de Segurança (Aconseg)

A questão da segurança
pública é uma questão
das polícias, do sistema
penitenciário, mas também da
sociedade civil como um todo. O
uso das tornozeleiras eletrônicas
será um recurso importante para
monitorarmos os apenados do
semiaberto e fazer com que eles
entendam que se recorrerem no
crime não terão mais chance no
semiaberto e das oportunidades.
Irão para o fechado. O efeito
do projeto ao longo do tempo
deve diminuir a criminalidade e
liberar espaço na penitenciária
e no presídio, dando espaço
para aqueles que voltarem
a cometer crimes ficarem
afastados da sociedade.“
João Renato Schiter
Diretor da Penitenciária e
Presídio de Joinville

“

Vejo com satisfação o
envolvimento da sociedade
civil organizada nas
discussões e propostas
para a redução da violência
urbana em nossa região.
Apenas com a demanda
dos cidadãos é que o Estado
se move e se vê obrigado
a cumprir com seu míster
constitucional de garantir o
respeito à dignidade da pessoa
humana, que passa por uma
vida saudável, segura, livre e em
igualdade de oportunidades,
em resumo, justa e solidária.
O projeto “Joinville Mais
Segura”, da iniciativa do
CDL, com parceria da Acij,
Ajorpeme, Acomac e apoio
dos Consegs, demonstra
que os joinvilenses estão
assumindo o protagonismo
que lhes é de direito, discutindo
e apontando caminhos para a
superação da violência, cujo
fenômeno atinge na atualidade
todas as cidades brasileiras,
em menor ou maior grau.
Certamente a implementação
dos objetivos específicos,
dentre eles o combate à
superlotação prisional por
meio das tornozeleiras
eletrônicas, o aumento da
estrutura penitenciária, a
capacitação dos apenados
para sua inserção social e
recolocação no mercado
de trabalho quando soltos,
contribuirá significativamente
para o salto ético que o sistema
carcerário brasileiro precisa
tão urgentemente dar.
Cumprimento a todos
os envolvidos, a quem
empresto meu apoio.”

“

Sendo sabedores de que
o videomonitoramento tem por
objetivo inibir atividades contrárias
às leis penais, ou seja, atuar
preventivamente como força
de antecipação e dissuasão
de delitos, entendemos ser
providencial a participação da
Polícia Militar para a garantia
dos dispostos legais e efeito
prático do Projeto Joinville
Mais Segura, reconhecendo o
esforço comunitário envolvido
e entendendo ser incondicional
o fato de caminharmos
pari passu em prol da
comunidade joinvilense.
Uma vez que segurança pública
é dever do Estado e direito e
responsabilidade de todos, o
8º Batalhão de Polícia Militar
estará contribuindo para que
qualquer tecnologia ou projeto
piloto desenvolvido para a
eficiência e eficácia do processo
de videomonitoramento público
se mantenha organizado
e dirigido para a proteção
das pessoas e manutenção
das premissas legais.
Contem conosco!”

Jofrey Santos da Silva
Comandante do 8º Batalhão
de Polícia Militar

João Marcos Buch
Juiz de Execução Penal
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PROFISSÃO: VENDEDOR
O ser humano e o comércio estão
interligados desde sempre. Das
atividades de troca realizadas
nas áreas rurais e nas ruas das
primeiras cidades, passando
pela Revolução Industrial e
chegando às lojas fashion e às
ilimitadas possibilidades online,
uma figura se tornou quase
onipresente: o vendedor.

Rubem Teodozio Pires: “Além
de gostar, ganho dinheiro”

6

Muitas vezes incompreendido e
desvalorizado, este profissional
carrega uma responsabilidade
tão grande à qual nem ele
mesmo costuma se dar conta.
Como convencer os clientes em
potencial diante do constante
dilema entre necessidades
ilimitadas e recursos escassos,
e de uma concorrência cada vez

mais acirrada, que se desdobra
nas formas mais diversas?
Leva a melhor, claro, quem se
prepara para o embate diário.
Mas o que é estar “preparado”?
O “CDL em Ação” quis saber
um pouco mais sobre essa
questão, e foi direto à fonte,
entrevistando profissionais
que “respiram” vendas.

“Não quis
aprender
outra coisa”

Veio para Joinville em 1983, e
sempre atuou na área de vendas.
“Além de gostar, ganho dinheiro”,
brinca. “Consegui tudo que tenho
trabalhando em vendas. Quem
fica na profissão é porque gosta”,
destaca. “Mas pode-se aprender
a ser vendedor. Aliás, tudo o que
quisermos podemos aprender”.

Ele tem 65 anos, está aposentado
há dez anos, mas não pensa
em deixar a profissão de lado
tão cedo. Rubem Teodozio Pires
Machado é vendedor há 45 anos.
Faz nove anos que Rubem
integra a equipe de vendas da
Tintomax. Antes, trabalhou na
Madol (loja de móveis) por 25
anos, onde foi gerente, e na Millium
por mais 11 anos. “Eu não quis
aprender outra coisa”, afirma.
O primeiro emprego de Rubem foi no
comércio, no Paraná, onde nasceu.

Na família, foi o único a escolher
esta profissão. “Sempre gostei
de estar envolvido com pessoas.
Já fiz teatro, programa de rádio,
participei de time de futebol. Fui
seminarista, e o padre falava
sempre de perseverança. ‘Hei
de vencer’ era o lema. Se me
deixarem, vou trabalhar até
bem velhinho e se precisar, de
bengala”, diz um apaixonado
vendedor, que garante não
ter problema algum com as
segundas-feiras. Somente quem
ama o que faz é capaz disso.

l

e

s

p

e

c

i

a

l

Relação de
confiança
mútua
Darlan Fermiano: “Quem entra no setor
de vendas porque não tem ‘outra coisa’
para fazer dificilmente dá certo”

Há vendedores que passaram para
o outro lado, e se tornaram donos
do próprio negócio. A experiência
atrás do balcão se transforma,
então, em um diferencial no
dia a dia empresarial.
É o caso de Darlan Fermiano
Cândido. Aos 43 anos, proprietário
da Jobrasil, loja especializada
em consertos e venda de peças
de bicicletas e motos, ele vem de
uma família ligada ao comércio.
Lembra que na infância já fazia
negócios com os colegas de
escola. Aos 14 anos, vendia
frete em uma transportadora de
Joinville. Aos 20 anos, entrou
na Jobrasil como vendedor.
Ficou na função por quatro anos,
quando passou a gerenciar
uma filial. Depois de seis anos,
decidiu que era hora de ter a
própria empresa. Ao falar de
seus planos para o patrão,
Paulo Carrança, este falou da
oportunidade de vender uma das
quatro lojas para o funcionário.

É preciso acreditar
no produto
Em 2004, o jovem comprou a
filial do bairro Fátima e virou
empresário, mas não se descuidou
da área de vendas. Três anos atrás,
quando Carrança se aposentou,
Darlan conseguiu adquirir a
matriz, na avenida Getúlio Vargas,

e também a marca Jobrasil.
Ele garante que todo profissional
de vendas pode melhorar a
performance, fazer realmente a
diferença, mas, para isso, tem
de gostar realmente do que faz.
Quem entra no setor de vendas
porque não tem “outra coisa”
para fazer dificilmente dá certo,
pois isso fica muito evidente para
os clientes, que não perdoam.
Darlan também investe na
conquista da confiança da

“

Muitos se tornam vendedores
por falta de opção ou até
imposição da família. Mas para
se dar bem e se destacar, tem
de gostar, ser dinâmico e saber
lidar com pessoas legais e outras
nem tanto. É preciso, também,
conhecer muito bem o produto
e, acima de tudo, acreditar
no que está oferecendo.”

clientela em sua equipe. Por isso, a
rotatividade de vendedores é muito
baixa. O profissional de vendas
com menos tempo tem cinco
anos de casa. E o empresário
costuma voltar ao balcão quando
algum funcionário precisa se
afastar ou está de férias.
“No meu ramo tenho de ter

pessoas que conheçam muito bem
o trabalho e estejam motivadas,
ainda mais em um mercado cada
vez mais acirrado. Competimos
também com a informalidade”,
diz o empresário, além das
crescentes ofertas online.
As vendas pela internet na Jobrasil
ainda estão engatinhando, mas já
fazem parte da planilha do futuro.
“Acredito que alguns setores
(como o nosso) não serão muito
afetados pelo online. Nosso cliente
quer atendimento rápido e olho no
olho. Ele precisa ter confiança na
compra da peça, no mecânico...”
O vendedor não pode ser
preconceituoso, deve ter brilho
nos olhos, nunca tentar enganar
o cliente, construir uma relação
de confiança”, ensina Darlan.
O perfil das vendas de bicicletas
vem passando por mudanças nos
últimos anos, com aumento da
procura por bikes mais elaboradas,
segundo o empresário. Mas não
importa o modelo: quem compra
a bicicleta, mesmo em outro
lugar, acaba indo na Jobrasil
em busca de peças e para
fazer a manutenção. O mesmo
ocorre em relação às motos.
E uma equipe afinada,
entusiasmada, que conhece
bem o produto que vende,
faz toda a diferença.
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Pode-se
aprender
a ser
vendedor
Max Adriano Kögler: o empresário elegeu
como princípio promover pessoas

“Vendedor que dá certo não é aquele
que necessariamente vira empresário.
É aquele que gosta do que faz. Eu sou
um apaixonado por vendas”. Ao falar
de sua trajetória até chegar à criação
da Tintomax, os olhos do empresário
Max Adriano Kögler, de 46 anos,
costumam brilhar de satisfação.

a princípio para agradecer uma
proposta de trabalho que não pretendia
aceitar. Encantou-se pela cidade.
Ficou surpreso com o tamanho e as
muitas possibilidades. “Foi amor à
primeira vista”, lembra. Ao parar na
avenida Getúlio Vargas para pedir
informações, decidiu que ali abriria
sua primeira loja de tintas, mesmo
com uma grande torcida contra.

O caminho até aqui foi intenso, e não há
indícios de mudanças neste sentido.
Após dois anos de experiência na área
têxtil em sua cidade natal, Blumenau,
Disseram que o mercado de tintas
quando era um adolescente, Max
de Joinville já tinha dono. Mas vi que
entrou para ficar na área de vendas,
só vendiam tintas. Quis abrir uma loja
onde busca aprimoramento contínuo.
que vendesse economia, agilidade,

“

A caminhada em vendas teve
início em uma empresa alemã de
compensados e ferragens, quando
tinha 16 anos, logo depois de sair
do primeiro emprego. No local foi
servente de limpeza, auxiliar de estoque,
de expedição e de vendas. Lembra
que os donos disseram que ele nunca
poderia ser vendedor por causa da
letra feia. Mas a nora dos proprietários
acreditou no potencial do jovem e deu
uma chance. Ficou lá por três anos.
Saiu ao receber proposta para trabalhar
em uma empresa de tintas. Com 22
anos virou gerente, sempre envolvido
com vendas. Foi o terceiro funcionário
e quando saiu, depois de 11 anos,
tinha uma equipe de 30 pessoas.
Veio com 29 anos para Joinville,
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confiança, parceria e vínculo
com os pintores. Este é o norte
da empresa: o comprometimento
com os pintores”, conta Max.

em dois quilômetros. Ninguém
acreditava. Eu não colocava meu
nome no crachá para não perder
credibilidade quando saía para vender,
pois era muito novo”, recorda.

Valores admitem,
demitem e promovem
Desde o início havia coisas muito
claras para ele. “Vendedor das minhas
lojas não pode vender tinta, que é
commodity. Lata de tinta é tudo igual.
Vendedor tem de saber que nosso
foco é o pintor e rebolar dentro dos
nossos valores, que são: humildade,
comprometimento, companheirismo,
confiança e respeito – que admitem,
demitem e promovem”, destaca.

A primeira Tintomax foi fundada em
26 de julho de 2001, no lugar onde o
então vendedor desempregado parou
para pedir informações em Joinville:
avenida Getúlio Vargas, 1.169. Deixou
a família em Blumenau e por sete
meses encarou sozinho o desafio, com
estoque diminuto e sem recursos.

Max orgulha-se em dizer que o
mercado de tintas de Joinville tem
muitos dos ex-funcionários da
Tintomax. “Integrantes da minha
equipe pegam trabalho em qualquer
lugar. Invisto muito no departamento
comercial, que faz o negócio
girar. É o ‘meio de’”, enfatiza.

Hoje tem cerca de 90 funcionários,
nove lojas em Joinville e cidades da
região e um centro de distribuição.

Para não perder o entusiasmo,
o empresário elegeu como
princípio promover pessoas.

“Me chamaram de louco porque
escolhi uma região onde mais
havia lojas de tintas. Eram nove

“Às vezes elas crescem mais do que
a empresa e fico feliz, um sinal de
que estou fazendo um bom trabalho”,
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afirma. Para fazer parte da equipe, o
vendedor deve ser “absolutamente
ético, extremamente pró-ativo
e humilde”. O profissional deve
também saber sobre comportamento
humano e buscar autoconhecimento.
“Nosso quesito mais valorizado
é inteligência emocional”.
Max reafirma ser um apaixonado
por vendas. Esse amor quase levou
a empresa à falência, pois ele não
cuidava do administrativo. Deu
tempo para se cercar de pessoas
competentes nesta área, e continuar
focado nas vendas. “Quando estou
tenso, vou para o balcão vender”.
O resultado de tanta dedicação é
que desde 2009 a Tintomax detém
a liderança nas vendas de tintas
imobiliárias do Norte do Estado.

Possibilidades
A pessoa nasce ou pode aprender a
ser vendedor? “Aprende-se”, garante
Max Adriano Kögler. “Eu era muito
tímido”, diz. Ele deu o pulo do gato
ao ser demitido do ramo têxtil, onde
havia começado a trabalhar aos
14 anos e aprendeu a lidar com o
estresse, num ambiente de muitos
conflitos. Com 16 anos foi parar no
comércio. “Tive de me virar. Olhava
os vendedores com carros muito
bonitos e via a área de vendas
como uma grande possibilidade”.
As novas formas de vender,
impulsionadas pelo mundo
online, o levam a buscar mais
e mais conhecimento sobre
o comportamento humano.
“Faço cursos, leituras, imersões
sobre liderança e vendas;
estudo neurolinguística (PLN),
psicologia transpessoal; busco
autoconhecimento. Há anos
venho pesquisando sobre
comportamento masculino e
neurociência em vendas”, relata.
Enfim, sempre tem como ampliar
as habilidades de um vendedor.

a

l

Fidelização, a meta
a ser conquistada
“Um vendedor precisa ser
motivado, sincero, confiável e
comunicativo”, resume Maria
Cristina Klettemberg, diretora
comercial da WLive Marketing Digital.
Segundo ela, quando se trabalha
com pessoas e num mercado de
constantes mudanças, a área de
vendas é um grande desafio.
“Nós, vendedores, pesquisamos
a todo momento, precisamos
entender o cenário em que vivemos.
Um vendedor de sucesso interage
diariamente com seu cliente,
discute ideias, conversa e entende
o que ele sente, entende a sua
posição, a sua realidade”, destaca.
Desta forma, diz Maria Cristina,
o vendedor se transforma em
consultor e apresenta opções, dando
ao cliente o poder de escolha para
fechar o negócio, descartando a
concorrência, pois entendeu o que ele
realmente precisa naquele momento.

Maria Cristina: “Um vendedor de sucesso
interage diariamente com seu cliente”

Automaticamente, também
conquista a fidelização, algo
almejado por todo comércio. “Isso
porque seu cliente irá pedir sua
ajuda sempre que precisar, até para
outras questões, e você vai estar
presente na vida dele e
terá diversas novas
oportunidades
de vendas”,
diz a diretora
comercial.
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Profissão ou
bico? Você decide
“Vendas é uma profissão ou um bico
para você?” A pergunta é do palestrante
André Silva, da Revista VendaMais. Ele
deixa claro que a carreira de vendas
é como qualquer outra profissão e,
portanto, precisa ser levada a sério
caso a meta seja ser um vendedor
reconhecido no mercado.
André Silva fala com grande
conhecimento de causa, pois, não raro,

encontra pessoas
descontentes
exercendo a função
de vendedor porque não
tinha “outra coisa” para o
momento. Para ajudar quem
está nesta roda-viva, ele dá nove
preciosas dicas, incluindo algumas
práticas, que acabam valendo para
qualquer profissional. Confira:

Autoanálise

cliente sente se está na frente de alguém
apaixonado pelo que faz. Pense comigo:
um cliente precisa resolver um problema
que há muito tempo o preocupa e você
tem a solução, interessante? Uma
objeção aparece e você sabe a saída,
gostou? O cliente liga para a empresa
e elogia o seu trabalho, maravilhoso?
No final do mês você bate a meta e é
reconhecido pelos seus familiares e
colegas, delicioso? Você compra o seu
primeiro carro com o dinheiro das suas
comissões, fascinante? Então, são esses
fatores que tornam a profissão de vendas
uma verdadeira paixão.

investir o
seu tempo em
planejamento para
que a execução tenha
sucesso, e os resultados
possam acontecer com maior
naturalidade. Nessa fase da
venda é que o vendedor se diferencia
dos seus concorrentes, o cliente sente
quando conversa com um vendedor
organizado e profissional. O vendedor
precisa gerir a sua carteira de clientes e
ser um grande líder de si mesmo.

EXERCÍCIO: Pegue uma folha de papel
e coloque as cinco principais razões
para você exercer a profissão de vendas,
depois leia em voz alta e veja quais delas
você não está praticando, comece agora
e as vendas serão vistas por você como
um morango delicioso.

A grande maioria dos vendedores é
imediatista, quer resultados para ontem,
força a venda e empurra produtos que
os clientes não estão pensando em
adquirir no momento. Nesse mercado
competitivo em que você está inserido,
o diferencial é andar na contramão,
compreende esse raciocínio?
Procure entender as necessidades do
cliente antes de vender, ajude antes de
pedir o fechamento, dê a sua palavra
e cumpra, resolva problemas que os
concorrentes não conseguem solucionar,
surpreenda para causar uma excelente
impressão e conquistar um fã.

Como a tecnologia está muita avançada
e o tempo cada vez mais escasso, o
vendedor acaba entrando no piloto
automático. Ele tem dificuldade de
parar diariamente para revisar as suas
prospecções, telefonemas, reuniões
efetuadas, estudar produto, técnicas que
deixou de aplicar, trabalhar o motivacional,
entre outros pontos importantes. O fato
é que essa reflexão é muito importante
para planejar as ações do próximo dia.
Às vezes, você faz quatro visitas no dia
e esquece de ouvir o cliente, é básico
isso, né? Mas acontece muito pela
ansiedade de vender, fechar as metas,
marcar território, blindar concorrência etc.
Refletir é investir tempo na sua evolução
profissional e crescimento como ser
humano, portanto, não espere, estude e
os resultados irão aparecer.
PARA PENSAR: As oportunidades são
perdidas quando a arrogância é maior
que a humildade de aprender algo novo
todos os dias.
Paixão
A identificação e o amor pela profissão
são requisitos indispensáveis se você
pretende vencer na carreira. Não adianta
vender para satisfazer os seus desejos
imediatos. O investimento precisa ser feito
a longo prazo, com planejamento pessoal
e profissional e com carinho para que haja
efetividade nas ações realizadas.
O amor na hora de vender é essencial, o
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Planejamento
50% da venda é ganha antes de o
vendedor chegar na frente do cliente – e
o contrário também é verdadeiro. São
muitas situações que envolvem uma
negociação, entre elas, estão: prospecção
ativa e receptiva, ligações diárias,
marcação de reuniões, organização do
tempo, pesquisas sobre o cliente e a sua
empresa, gerenciamento das metas,
organização pessoal, planejamento
mental, reciclagem de vendas e produto,
entre outros. Não dá para o vendedor
trabalhar mais no improviso, ele precisa

Relacionamento

Nota relacional: quando se
estabelece a amizade antes dos
interesses a venda começa a
ser concretizada.
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Disciplina
Você acordou pela manhã, escovou os
dentes, lavou o rosto, vestiu a roupa,
tomou aquele belo café, entrou no
carro, ligou aquele CD de motivação,
chegou na empresa, ligou o computador,
entrou no planejamento do dia, fez as
ligações de prospecção e retenção
de clientes, marcou duas visitas
importantes, desenvolveu uma excelente
negociação, fechou uma venda e voltou
para a empresa. Senta novamente no
computador e formata um e-mail de
agradecimento para os clientes que lhe
receberam na empresa.
Sabe o que é conceito de disciplina?
Fazer o que tem que ser feito, na hora que
tem que ser feito, principalmente quando
você não estiver a fim de fazer.
Que nota, de 1 a 10, você dá para a sua
disciplina pessoal e profissional? Como
você pode melhorar essa questão agora?
Que atitudes você deve tomar para ser
um vendedor mais disciplinado?
Seja sincero com você e comece já!
Reflexão imediata: qual o seu maior
ídolo? Pense agora e responda
mentalmente. Chegou rápido nessa
pessoa? Quais os grandes diferenciais
dela? Disciplina e vontade de vencer
estão dentro, concorda? Faça uma
revisão dos pontos que você pode
melhorar na sua disciplina
diária, coloque num papel,
depois organize num banco
de dados e leia durante
30 dias antes de iniciar as
atividades, os resultados serão
surpreendentes.
Transparência
Parece óbvio isso, concorda? Eu também
acho que é, porém, alguns vendedores
fazem de tudo para bater as suas metas,
inclusive enganar os clientes. Só que
esse tipo de atitude traz um ganho
imediato e um cliente para concorrência
para o resto da vida! As pessoas não
suportam mais serem enroladas, o grau
de tolerância é zero para os vendedores
que comentem essa barbaridade.
Para pensar: A dor marca mais que o
prazer, a frustração de uma promessa
indevida fica registrada e marcada no

l
coração do cliente, isso representa mais
que uma experiência positiva. Pense
duas vezes antes de prometer, tenha
certeza do que está oferecendo e cumpra
rigorosamente com tudo, isso é que faz
um vendedor ter uma carteira sólida
de clientes e um nome inesquecível no
mercado.
Atitude positiva
Apenas 25% dos vendedores chegam ao
topo do sucesso, a maioria desiste por
falta de persistência, e outros acabam
se acomodando e entram na zona de
conforto. Então, para fazer a diferença,
é importante pensar, agir e desenhar
a carreira com um planejamento de
melhoria constante. Você é o protagonista
de uma história que pode ser vencedora,
e para que isso aconteça depende de
você e das atitudes positivas que serão
tomadas na sua trajetória profissional.
Pensamento: Jogue toda a sua energia
nas coisas que você pode realizar e
aquelas que ainda não são possíveis,
monte uma estratégia para alcançar
num futuro próximo, entendeu? Você
joga nas duas pontas e vai avançando. O
importante é avançar!

uma estratégia com data e prazo para
alcançar. Depois, coloque toda a energia
na busca dos seus sonhos, não fique de
braços cruzados, construa a sua própria
felicidade.
Desafios
Todo o estímulo motivacional passa por
um grande desafio – seja pessoal ou
profissional. Por exemplo: fechar uma
venda audaciosa e se tornar o número
um do departamento pode ser um
belo desafio; a sua força interior será
redobrada para alcançar o objetivo, pois
sabe que a recompensa irá chegar até as
suas mãos.
Qual o seu grande desafio de
vendas? Que conquistas você projeta
mensalmente? O desafio é como vela,
precisa se manter aceso todos os dias.
Não espere que ninguém faça por você
e não se desmotive se alguém não lhe
reconhecer, o que importa é sua força de
vontade e as conquistas que irá alcançar.
(Fonte: André Silva, revista VendaMais)

andre@palestranteandresilva.com.br
www.palestranteandresilva.com.br

Motivação
Sem motivação nada acontece.
Motivação é o combustível para o
sucesso! Ela vem de dentro para fora e
para isso acontecer você precisa estar
conectado com seus objetivos pessoais
e profissionais, um depende do outro
para você continuar a sua caminhada
a passos largos.Você pode se motivar
ajudando um cliente a resolver o seu
problema, contribuindo com o colega
que está com dificuldade, mentalizando
o sonho de uma formação superior, a
aquisição da casa dos sonhos, ser o
número um do departamento de vendas,
e assim por diante. O importante é você
descobrir os seus fatores motivacionais!
Escreva-os num papel, verifique
diariamente, imagine que já conseguiu e
trabalhe para alcançar, esse é o segredo,
não existem milagres.
Sugestão: Sente agora num lugar
confortável e pense nos seus cinco
principais sonhos de vida. Pensou?
Agora, escreva-os em um papel e monte
André Silva
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Ferramentas do SPC auxiliam
lojistas a recuperar o crédito
O Sistema de Proteção ao Crédito
(SPC) tem duas ferramentas para
proteger ainda mais o lojista e
ajudá-lo a recuperar o crédito de
clientes inadimplentes: a consulta
Perfil e o Registro com Boleto.
Mesmo o cliente que não está
registrado no SPC pode ter maior
ou menor probabilidade de se
tornar inadimplente, o que pode ser
verificado com o cruzamento de
100 indicadores para formar o perfil

de cada consumidor. Isso é o que
faz a consulta Perfil.
O lojista digita o CPF do cliente
e o sistema calcula a pontuação
daquela pessoa, numa escala de 0 a
100, sendo 0 a maior probabilidade
de se tornar inadimplente e mais
perto de 100 a menor probabilidade
de inadimplência.
“Quando o sistema avisar que o
cliente está numa classe D ou E
de classificação, invista na venda

por cartão de crédito, para não
correr riscos”, sugere Valdemir
Manoel da Silva, especialista em
crédito e cobrança da FCDL. “Com
esse tipo de consulta, o lojista
consegue personalizar a sua
política de crediário, aumentando ou
diminuindo percentuais de entrada,
parcelas e outras condições”.
Segundo o especialista, isso
resguarda ainda mais o lojista de ter
perdas futuras.

Redução da
inadimplência

SPC oferece ferramentas para ajudar o lojista a recuperar o crédito de clientes inadimplentes

Registro com Boleto
Para fazer a cobrança é
fundamental que o lojista
tenha os dados dos clientes
atualizados no sistema. “Crediário
é relacionamento. Como eu me
relaciono sem contatos?”, questiona
Valdemir. Foi para aumentar o
contato com o cliente e facilitar o
pagamento da dívida que o SPC
lançou o Registro com Boleto.
Quando uma pessoa é incluída
no SPC, o sistema já gera um
boleto para que ela possa quitar
a dívida sem ter de ir à loja onde
ficou inadimplente. “O cliente
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normalmente fica envergonhado
de voltar à empresa. Isso facilita o
processo para ele”, afirma Valdemir.
“Não adianta apenas registrar o
cliente se ele não é comunicado que
irá para o SPC”.
Outra ferramenta do sistema é o
envio de SMS de aviso ao cliente
sobre o registro no SPC. O aviso
vai acompanhado com o código de
barras do boleto para a quitação
da dívida. São facilidades e formas
de comunicação para tornar o
processo mais efetivo.

Para empresas que trabalham
com crediário é imprescindível ter
mecanismos de avaliação de crédito
para minimizar a inadimplência.
Disponível aos associados da CDL,
o SPC é o maior banco da América
Latina em informações creditícias
sobre pessoas físicas e jurídicas.
Por meio do SPC Brasil, o usuário
tem acesso aos bancos de mais de
2.200 entidades presentes em todas
as capitais e nas principais cidades
de todos os Estados. Ou seja:
através das consultas, o associado
tem acesso a informações
cadastradas em todo o Brasil.
Dentro do sistema, é possível
consultar pessoas físicas e
jurídicas de todo o País, ter
acesso a referências comerciais,
cheques (pré-datados, devolvidos,
roubados, sustados, cancelados,
sem fundo), pendências financeiras
em diferentes segmentos (varejo,
indústria, serviços, bancos e
financeiras) e protestos em
cartórios.
Quanto mais completa a consulta,
menor a chance de o lojista vender
no crediário para um cliente que já
é inadimplente ou que tenha grande
chance de se tornar um.
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#CDL2018,
um ano de
novidades

Câmara de Dirigentes Lojistas de Joinville
está aperfeiçoando os serviços para se
aproximar ainda mais dos associados

A CDL de Joinville começou 2018
com novidades. Elas englobam
ações do setor comercial, o novo
site da entidade, capacitações e
uma pesquisa de relacionamento.
Tudo está sendo divulgado com o
uso da hashtag #CDL2018, criandose, assim, uma identificação na
apresentação de cada um dos
projetos. O objetivo da entidade
é se aproximar ainda mais de
seus associados, aperfeiçoar sua
comunicação e revisar benefícios
e serviços de acordo com as
principais necessidades da maioria
das empresas associadas.

Novo site
Entre todas as ações programadas
para este ano está o novo site
da CDL. Com layout mais claro,
objetivo e organizado, o site entrará
no ar em março. O endereço da
internet permanecerá o mesmo
(www.cdljoinville.com.br), assim
como o campo de consulta ao
SPC. O leitor agora encontrará
as informações organizadas por
soluções. Por lá, também terá
acesso à agenda de eventos, ações
do presidente e notícias. Uma
novidade é o campo de soluções

para o consumidor, que traz
informações sobre SPC, dívidas e
dicas sobre finanças. O novo site foi
desenvolvido pela empresa JoinVix,
associada à Câmara de Tecnologia
e Inovação da CDL.

Pesquisa com associados
Em março, as empresas associadas
à CDL Joinville começaram
a receber ligações para a
realização de uma pesquisa de

relacionamento. Esse trabalho tem
o objetivo de atualizar os dados
cadastrais do associado; traçar
um perfil das empresas e de seus
desafios na gestão do negócio; e
entender os hábitos de consumo de
informação dos associados e qual
sua avaliação sobre a CDL e seus
serviços. O contato telefônico com o
proprietário da empresa deve durar
em média 20 minutos. A empresa
que responder a pesquisa ganhará
um voucher para cinema 2D.

Capacitações
Uma série de capacitações
está programada para este
ano. Confira as próximas datas,
os temas e os custos abaixo.
Datas e Horários

Interessados devem ligar para
3461-2548 ou mandar e-mail
para comercial2@cdljoinville.
com.br.

Palestra

Associado

10/04, das 19h30 às 21h

Venda mais com neurovendas
(Juci Nones)

R$ 50,00

08/05, das 19h30 às 21h

Excelência do atendimento
(Daniel Fonseca)

R$ 50,00

05/06, das 19h30 às 21h

Workshop de vitrine (Eliana
Grazziotin)

R$ 50,00

15/08, das 19h30 às 21h

A arte da venda através do
encantamento (Edinei Menegon)

R$ 50,00

24/09 a 27/09, das
19h às 22h

Curso de oratória (Monika
Monguilhott)

R$ 300,00
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Mais quatro histórias de sucesso
A exemplo de edições anteriores, o “CDL em Ação” traz, nesta edição, um pouco da história de empresas
que são exemplos de sucesso em Joinville e já fazem parte da memória da cidade. Confira:

STEIL

Bom atendimento ao cliente é o diferencial
Homenagem na Câmara:
Jakson Steil com o
vereador Fábio Dalonso,
a mãe, Zaide Ramos
Steil, a irmã Juliana Steil
e o primo Rodrigo Steil

Matriz da empresa no
bairro Costa e Silva tem
1.300 metros quadrados

Jakson Steil comanda
a rede de lojas

A

Steil Materiais de Construção
completou 40 anos de
fundação em 2017 e recebeu
homenagem da Câmara de
Vereadores no dia 28 de fevereiro
deste ano, atendendo à proposição
do vereador Fábio Dalonso.
A empresa foi fundada em 1977
pelo casal Vilmar José Steil (in
memoriam) e Zaide Ramos Steil.
Atualmente, tem 120 funcionários
em cinco lojas, sendo duas em
Joinville, uma em Araquari, uma
em Balneário Barra do Sul e
outra em São Francisco do Sul.

14

O atual proprietário, Jackson Steil,
fez o discurso de agradecimento
na Câmara. Ele lembrou do
início do empreendimento e
do esforço dos pais, Vilmar e
Zaide, na década de 1970.
Também falou do momento difícil
com a perda de Vilmar, em 2015.
“Não perdi somente meu pai. Perdi
meu chefe, meu companheiro
dos finais de semana, meu
melhor amigo”, emocionou-se.
Segundo ele, Vilmar José Steil
procurou sempre fazer do bom

atendimento ao cliente a diferença
para o sucesso. O pequeno
negócio, que funcionava num
espaço de 3 x 6 metros, evoluiu
para cinco lojas modernas
e amplas, a mais recente
inaugurada em Araquari. A matriz
da empresa no bairro Costa e
Silva, por exemplo, tem 1.300
metros quadrados, além de área
de escritórios e amplo pátio.
Com frota própria, outra
qualidade da Steil é a agilidade
na entrega, destaca Jakson.
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DISCOLÂNDIA

Há 49 anos na vida musical de Joinville
Alexandre Wojtech e Marli Silva
Avancini comandam a Discolândia,
que completará 50 anos em 2019

Discos de vinil estão novamente na moda

A

ssociado número 147 da
Câmara de Dirigentes Lojistas
de Joinville, a Discolândia/
Comercial Wojtech Ltda. completou
49 anos no dia 15 de janeiro
deste ano. O espaço faz parte
da história da cidade e continua
firme, criando novas memórias
musicais entre os joinvilenses.
A gerente da loja, Marli Silva Avancini,
conta que a Discolândia nasceu no
dia 15 de janeiro de 1969 no final da
rua do Príncipe, próximo à Catedral.
“O lugar era pequenininho e assim
que houve possibilidade mudouse para a rua 15 de novembro,
410, onde está até hoje, recorda.
Nos primeiros tempos, a Discolândia
vendia discos de vinil (LPs), fitas
k7, equipamentos de som para
residência e alguns acessórios.
Logo foi preciso expandir para a
parte de trás da primeira loja, com
a criação de um segundo espaço
dedicado somente aos eletrônicos
para residências, como toca-discos,
receivers e caixas acústicas.

Mas seguidas crises econômicas
levaram fábricas de eletrônicos
à falência, e começou a faltar
mercadoria. Novamente a Discolândia
conseguiu se reinventar. Teve de
diminuir a equipe de funcionários,
mas, ao mesmo tempo, conseguiu
acrescentar produtos ao seu mix,
entre eles, viceocassetes, tocadiscos laser e fones de ouvido. O
carro-chefe da empresa continuava
sendo o vinil e o cassete.
Marli Silva Avancini lembra que no
dia 9 de abril de 1986 o primeiro
CD foi lançado no Brasil, fazendo a
população, aos poucos, deixar o
vinil de lado. “Tratava-se de ‘Garota
de Ipanema’, numa gravação
da Nara Leão e do Roberto
Menescal”, recorda a gerente.
Novamente a Discolândia teve de
se adaptar a uma nova realidade.
A resistência ao CD foi grande,
devido à baixa qualidade
técnica inicial, mas foi aceito
gradativamente. O elepê, porém,
se mantém como um fascinante

objeto, geração após geração. “Os DJs
o redescobriram como ferramenta
de trabalho, os artistas o veem como
uma grande e intensa possibilidade
de criatividade gráfica - as capas dos
discos de vinil alargaram os limites
da criação. Hoje estamos também
vendendo vinis usados e novos
importados, com uma boa procura.
Apesar da pirataria de CDs e DVDs,
a Discolândia conseguiu manter
uma boa clientela. “Os clientes
e colecionadores continuam
fiéis à loja até os dias de hoje”,
destaca Marli Avancini.
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COLCHÕES CENTER

Família unida na paixão pelo trabalho
Tirone Meier com a esposa, Malve, os
filhos Anderson e Alessandro e o vereador
Ninfo König, autor da proposição

Tirone em frente a uma de suas lojas: “O valor das
coisas está na intensidade com que acontecem”

U

ma associada de longa data
da CDL de Joinville recebeu
homenagem da Câmara
de Vereadores de Joinville em
dezembro. A Colchões Center
foi lembrada pelos 30 anos de
atividades comemorados em
2017. Em discurso emocionado,
o proprietário da empresa, Tirone
Meier, lembrou os desafios
de sua caminhada pessoal e
profissional até os dias atuais.
“Comecei muito cedo a trabalhar.
Ainda criança fiquei órfão de
pai e mãe, e tive de aprender os
ensinamentos da vida por meio
do trabalho, principalmente”,
lembra Tirone. Com nove anos,
ele ajudava a mãe a vender balas
na bomboniére do Cine Palácio.
Com dez anos, o senhor Martinho
Van Biene (dono do cinema) viu
nele um menino esforçado e
deu a oportunidade para passar
os filmes - aos domingos,
entrava na sala de projeção às
13 horas e saía em torno da
meia-noite ou um pouco além.
Aos 12 anos, foi trabalhar como
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“estafeta”, hoje office boy, com
o advogado (já falecido) Manoel
Antonio da Luz Fontes. Com
14 anos começou a trabalhar
na fábrica de Móveis Cimo S.A.
Entrou como office boy e se
desligou oito anos depois na
função de assistente de vendas.
Em 1968 foi trabalhar na
Companhia Antarctica Paulista,
depois denominada Companhia
Sulina de Bebidas Antarctica.
Iniciou como assistente de vendas
e saiu em 1975, como responsável
pelas áreas de propaganda/
publicidade/relações públicas
e promoções de vendas.
Em 1975 começou na Cia. Hansen
Industrial, na área de marketing,
e saiu em 1987 como chefe de
departamento da estrutura de
vendas a órgãos governamentais
e gerente de departamento
de administração de filiais (18
unidades) e quatro depósitos.
Em 1987 criou a própria
empresa, a Colchões Center
Ltda., “pois já previa dificuldades
futuras com o baixo valor

recebido com a aposentadoria
e também pelo forte desejo de
empreender e gerar empregos”.
A empresa é administrada pela
esposa de Tirone, Malve, os dois
filhos, Anderson e Alessandro, e
as noras, Fernanda e Giselle. São
seis lojas (com uma unidade em
Jaraguá do Sul), empregando
mais de 30 colaboradores.
Tirone destaca o que fez a
empresa se consolidar no
mercado: a dedicação total da
família ao empreendimento,
a paixão pelo trabalho, o
respeito dos fornecedores,
clientes e colaboradores, os
produtos de qualidade e o
rigor na administração.
“Entendemos que o valor das
coisas não está no tempo
em que elas duram, mas na
intensidade com que acontecem.
Procuramos ser o melhor
naquilo que nos propusemos
a fazer, trabalhando duro e
distinguindo-se dos demais ao
fazer bem inclusive as pequenas
coisas”, afirma o empresário.
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VANESSA MODAS

30 anos de muita dedicação
Vanessa, vereador
Rodrigo Coelho, Tereza
Teixeira Teza e Juenil
Theodózio Teza:
reconhecimento público

Rede de lojas
tem cinco unidades
em Joinville

A

Vanessa Modas comemorou
30 anos de funcionamento
no ano passado, com
direito a homenagem pela
Câmara de Vereadores no dia
25 de outubro (a proposta foi
do vereador Rodrigo Coelho).
A rede de lojas nasceu em 1987, em
projeto idealizado pelo casal Tereza
Teixeira Teza e Juenil Theodózio
Teza e que levou o nome da filha.
Atualmente, a empresa tem cinco
unidades instaladas nas regiões
Oeste, Leste e Sul de Joinville.
As lojas oferecem um mix
diversificado de calçados,
acessórios femininos, masculinos
e infantis, enxoval e artigos
para festa nos bairros Costa
e Silva, Fátima, Floresta, Boa

Tereza em uma
de suas lojas

Vista e Paranaguamirim.
Além de produtos de qualidade,
as condições facilitadas de
pagamento atraem e fidelizam
uma grande clientela.
Homenagem da equipe:
No dia em que a história da
Vanessa Modas foi lembrada
no Legislativo joinvilense, a
equipe da empresa postou uma
homenagem no Facebook. Confira:
“A força de um líder vem da
admiração que ele conquista.”
Hoje nós, da equipe Vanessa
Modas, queremos prestar a
nossa homenagem a uma mulher
que, mesmo diante de todas

as dificuldades, enxergou as
oportunidades e permaneceu
de pé. Muitos só enxergam os
resultados, mas não reconhecem
as lutas pra conseguir chegar até
lá. É, dona Tereza, são 30 anos de
muita persistência, fé, dedicação e
isso sabemos que a senhora tem
de sobra. Hoje será um dia muito
especial, o seu reconhecimento
que será feito na Câmara de
Vereadores, na sessão solene em
referência aos seus 30 anos de
trabalho, e pela conquista de 5
‘Vanessa Modas’. Queremos deixar
registrado aqui os nossos parabéns
e muito mais sucesso. De toda
a equipe Vanessa Modas - Boa
Vista, Fátima, Paranaguamirim,
Floresta e Costa e Silva”.
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Um projeto
que faz bem
ao ambiente

Joinvilenses podem descartar
resíduos eletroeletrônicos
em 11 lojas de materiais de
construção da Rede Concasa

A Câmara Setorial de Materiais de
Construção da CDL de Joinville,
a Rede Concasa, a Weee.do e o
Comitê para Democratização da
Informática de Santa Catarina
(CDISC) reforçaram a parceria
para a coleta de resíduos
eletroeletrônicos no município
em 2018. A ação faz parte do
Projeto Recicl@, que completa
dois anos no dia 11 de abril deste
ano. Mais de nove toneladas de
materiais foram recolhidas e
encaminhadas para a destinação
correta somente em 2017.
Onze lojas da câmara setorial e

da Concasa estão disponíveis
para receber os materiais. Um
grande e variado número de
resíduos eletroeletrônicos pode
ser descartado nesses locais, mas
há exceções (confira na página
ao lado a listagem das lojas
participantes e dos materiais que
podem ou não ser descartados).
Em contrapartida social, a Weee.
do, empresa expert em logística
reversa de eletroeletrônicos, vai
disponibilizar um computador
completo (de reuso) a cada
dez toneladas de materiais
recolhidos pelo Recicl@. Os

equipamentos serão doados pela
CDL a entidades beneficentes.
O outro parceiro do Recic@, o
Comitê para Democratização da
Informática de Santa Catarina
(CDISC), também garante o
retorno social por meio do
programa ReciclaTec, que
recondiciona os equipamentos
em condições de reuso e utiliza
os materiais para os projetos de
Inclusão digital, como cursos e
capacitações, de reconhecida
ação em todo o Estado.

Resultados para a comunidade
O diretor executivo da Weee.do,
engenheiro sanitarista e ambiental
Mark Jacobowitz Rae, reforça a
importância de iniciativas como o
Recicl@ para o meio ambiente e
a saúde da população. Segundo
ele, os resíduos eletroeletrônicos
são considerados potencialmente
perigosos, devido à possível
presença de materiais tóxicos
como o mercúrio, o chumbo e
outras substâncias químicas. “É,
atualmente, o tipo de resíduo com
o maior crescimento em sua taxa
de geração no mundo. Mas menos
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de 5% de todo esse volume de
resíduos eletroeletrônicos recebe
o tratamento adequado, como a
reciclagem. Infelizmente, boa parte
vai parar em aterros sanitários
ou então são descartados em
locais inadequados ou até
em lixões a céu aberto”.
O presidente da Rede Concasa
e coordenador da câmara
setorial, William Escher, afirma
ser gratificante participar de uma
ação como esta, que é pautada
em três pilares: sustentabilidade,
ação social e ação profissional

(treinamento). Segundo ele, o
projeto só tem ações a somar
para a sociedade. “Nós, lojistas,
geralmente estamos cheios de
atividades no dia a dia, mas desta
forma conseguimos ajudar o
meio ambiente e a comunidade.
Estamos muito felizes por
completar dois anos de Recicl@,
uma parceria com a Weee.do e
o CDISC que tem rendido bons
frutos. Este trabalho facilita o
descarte de materiais para clientes
e moradores no entorno das
lojas participantes”, diz William.
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LOJAS PARTICIPANTES
Casa e Construção
• Rua Evaristo João
Heck, 337, Espinheiros
Casa Feliz
• Av. Firmino da Silva,
136, Parque Guarani
Casa Mil
• Rua Paranaguamirim,
268, Paranaguamirim
Constrói
• Rua Nara Leão, 20,
Adhemar Garcia
Ilumina
• Rua Olavo Bilac,
680, Pirabeiraba
• Avenida Santos Dumont,

6.800, Aventureiro
Gil

SAIBA MAIS SOBRE AS
ENTIDADES PARTICIPANTES:

• Av. Júpiter, 1.618,
Jardim Paraíso
Messias
• Rua Otto Pfuetznreuter,
59, Costa e Silva
• Rua Baltazar Buschle,
705, Espinheiros
Nardell
• Rua Lagoinha, 1.328,
Morro do Meio

Câmara Setorial de Materiais de Construção
Criada em 2015, a Câmara Setorial de Materiais
de Construção da CDL de Joinville é formada por
um grupo de empresários do setor, que se reúnem
periodicamente para discutir assuntos relacionados
à categoria, para trocar experiências e buscar
soluções em conjunto. O coordenador atual é
William Escher, do Messias Materiais de Construção.
Mais informações: www.cdljoinville.com.br

PJ
• Rua Sto Amaro
da Purificação, 79,
Parque Guarani

O QUE PODE SER DESCARTADO
- CPU e servidor
- Componentes (fonte, placa eletrônica, memória,
processador, HD, drive de CD e DVD, cooler)
- Periféricos (mouse, teclado, estabilizador, no-break,
impressora, fax, scanner, copiadora, multifuncional,
modem, roteador, decodificador, fonte)
- Notebook e fonte
- Celular, central telefônica, walkie-talkie,
aparelho telefônico, rádio comunicador
- Aparelhos de CD / DVD / Bluray, som
- Monitor/Televisor CRT, LCD, LED, Plasma etc.
- Equipamentos diversos com placas de circuito impresso
- Cabos e fios em geral
- Peças de manutenção industrial (transformadores,
painéis de controle, disjuntores e outros)
- Eletrodomésticos diversos (liquidificador, forno microondas, aspirador de pó, forno elétrico, ventilador, ferro
elétrico, ou seja, qualquer um que não seja de linha branca)

O QUE NÃO PODE SER
DESCARTADO
- Pilhas e baterias de celular (avulsas)
- Toners e cartuchos de impressora (avulsos)
- Eletrodomésticos contendo gases perigosos
(geladeiras, aparelhos de ar condicionado, etc.)
- Lâmpadas de qualquer natureza
- Eletrodomésticos de linha branca
- CD, DVD, Fita VHF, disquete

CDISC
O Comitê Para Democratização da Informática
de Santa Catarina (CDISC) tem a missão de
transformar vidas e fortalecer comunidades
de baixa renda por meio da capacitação nas
tecnologias da informação e comunicação e
de um aprendizado complementar voltado à
prática da cidadania e do empreendedorismo.
Mais informações: http://www.cdisc.org.br/

Weee.do
A Weee.do promove a logística reversa dos
resíduos eletroeletrônicos e assegura sua
destinação ambientalmente adequada, gerando
valor para clientes e sociedade por meio de um
modelo de negócio sustentável, responsável
e de qualidade. Waste from Electrical and
Electronic Equipment (Weee) refere-se ao
universo dos resíduos de equipamentos
eletroeletrônicos. “Do” é a responsabilidade
compartilhada, que exige pró-atividade de todos.
Mais informações: http://weee.do/site/]

Rede Concasa
A Rede Concasa foi formada em 2009 por
empresas do ramo do varejo de materiais para
construção com o objetivo de trabalhar em equipe.
Cada loja associada é identificada com a marca
da rede, com a fachada sendo personalizada
na cor laranja. As principais preocupações da
Concasa são o desenvolvimento empresarial dos
integrantes, a qualificação dos colaboradores
e a manutenção da qualidade dos produtos.
Mais informações: www.redeconcasa.com.br
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Em defesa da
Via Gastronômica
de Joinville

Prefeito confere documento entregue
pela CDL de Joinville com detalhes
sobre a Via Gastronômica

O

prefeito Udo Döhler recebeu
representantes da CDL
de Joinville no dia 1º de
março. O assunto em pauta foi a
obra de macrodrenagem do rio
Mathias na Via Gastronômica,
prevista para começar no final de
agosto. O presidente da entidade,
Frederico Cardoso dos Santos,
o advogado Álvaro Cauduro, os
integrantes da Câmara Setorial
de Gastronomia e Entretenimento
Tomé de Souza (coordenador),
Henrique Dalbosco, Eduardo
Wetzel e Guilherme Kulkamp
destacaram a importância da Via
Gastronômica para a economia
e o turismo de Joinville e falaram
da preocupação com os prejuízos
que as obras podem causar
aos empresários do setor.
Documento entregue ao prefeito
destacou que o espaço em
questão reúne algumas das
melhores casas gastronômicas
de Joinville e atrai durante todo
o ano não somente moradores,
como também um grande número
de turistas. Na região onde
ocorrerão as obras do rio Mathias
estão instalados 41 comércios,
sendo 95% deles locais - apenas
dois pertencem a grandes
redes. Os empresários da Via
Gastronômica são responsáveis
por um faturamento anual
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superior a R$ R$ 110 milhões
e por 849 empregos diretos.

Alteração do método
construtivo
das galerias para
acelerar obras
A CDL de Joinville solicitou ao
prefeito que analise a possibilidade
de alteração do método construtivo
das galerias, a fim de que as
obras sejam concluídas no menor
tempo possível. Desta forma, os
prejuízos aos restaurantes, bares
e outros comércios instalados
no local seriam amenizados.
O coordenador da Câmara Setorial
de Gastronomia, Tomé de Souza,
disse que o prefeito não sabia que
iria ter tantas dificuldades nas obras

da Via Gastronõmica, e pensava que
o trânsito seria interditado somente
em meia pista. Mas o secretário de
Infraestrutura, Romualdo França,
esclareceu que a interdição será
total nos trechos da obra.
A primeira fase dos trabalhos deve
começar na segunda quinzena de
agosto, indo da Zoom Schlauch até
o Tannenhof. A segunda fase vai da
Fatirella até o posto de combustíveis.
Caso o método construtivo seja
modificado, todo o trabalho deve
durar no máximo três meses.
Mas se não houver a mudança,
as obras vão demorar no mínimo
seis meses, segundo Romualdo.
Udo informou aos representantes da
CDL que iria discutir a possibilidade
de alteração com os técnicos e o
setor jurídico da Prefeitura e daria
uma resposta ainda em março.

Espaço estará em obras a partir de agosto, e comerciantes estão preocupados.

c o n s u l t o r i a
ARTIGO

A importância de
registrar a sua marca
Geisler Chbane Bosso - Diretor da Vilage Marcas e Patentes, empresa
especializada em proteção à propriedade intelectual

Todo pequeno empreendimento
começa com a intenção de um dia
tornar-se grande. A expansão é
possível somente com a prestação
de um serviço de qualidade e o
reconhecimento do consumidor
pela marca. Quando a palavra
“marca” é colocada neste contexto
pode-se traduzir como “símbolo”,
“emblema”, “identidade”. É esta
ideia mesmo, pois a construção
de uma marca é um processo
duradouro que exige respeito
ao consumidor, entrega de
produtos e serviços que atendam
a uma necessidade de mercado
ou que crie uma tendência e
se renove frequentemente.
Assim é que grandes empresas,
as quais um dia foram pequenas,
conseguiram se consolidar no
mercado a tal ponto de fixar o seu
nome associando à sua prestação
de serviços. Exemplos de Havan,
Cerâmica Porto Belo, Cassol,
Koerich, Breithaupt, Wallmart,
Carrefour, Magazine Luiza...

Estas marcas cuidaram da
“identidade”. Isso quer dizer
que optaram por registrar a
marca e ter o amparo jurídico
para certificar de que aquele
símbolo que leva o nome da
empresa tem uma propriedade.
O ano de 2017 terminou com
o depósito de 186.103 novas
marcas para registro no Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual
(INPI), autarquia responsável pela
certificação e concessão também
de patentes, desenhos industriais,
direito autoral, programa
de computador, contratos,
indicações geográficas e chips.
Obter o registro da marca e a
exclusividade do produto são as
melhores formas de proteger o
seu negócio e evitar que a imagem
de seu empreendimento seja
arranhada com o uso indevido
de sua “identidade” ou ficar
desamparado judicialmente em
situações de cópias ilegais de

seu nome ou produto. Imagine o
risco de ver seus concorrentes
imitando sua marca, conduzindo
seus potenciais clientes para longe
de você e, consequentemente,
reduzindo seus lucros.
A marca é um importante item
maximizador de geração de
renda e investimentos. Nomes e
desenhos podem custar até bilhões
de reais dependendo do valor que
eles transmitem para o público.
Este valor é além do financeiro,
englobando conceitos de respeito,
ética, qualidade e pioneirismo.
O segredo do mito da marca
é o tamanho do impacto que
ela causa no subconsciente do
consumidor. O amparo legal
garante que a missão e os
objetivos que ela quer levar sejam
respeitados e blindados pelos
concorrentes. A falta do registro
pode ruir com toda a construção
de fortalecimento da sua marca,
desgastando o seu negócio.
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A união
faz a força
Raulino Esbiteskoski - Presidente do Sindilojas Joinvile e região

Amigo (a) Empresário (a),
Estamos passando por diversas
transformações de ordem legal no
que se refere às normas aplicadas
ao trabalho em nossas empresas,
com o início da implantação da
conhecida Reforma Trabalhista
já no final do ano de 2017.
As mudanças, em sua maioria,
surtiram o efeito desejado,
principalmente na parte em que
fortalece o instrumento que
pode melhorar ou atenuar as
normas legais e sua aplicação em
nossas empresas. Trata-se da
Convenção Coletiva de Trabalho,
que passa a ter mais força do
que a lei em vários pontos.
O fato de a Convenção Coletiva
ter mais força que a lei nos traz
uma segurança jurídica criada pela
Reforma Trabalhista. E é neste
momento que surge a necessidade
de estarmos mais unidos do que
jamais fomos. Surge a importância
da participação das empresas
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com mais força e vigor, para
que possamos negociar uma
Convenção Coletiva capaz de ser
o objeto de mudança que nos
trouxe a tão esperada reforma.
Destacamos que o Sindilojas
realizou em dezembro de 2017
uma Assembleia Geral que
discutiu as alterações trazidas
pela reforma com relação à
Contribuição Sindical. Após longo
debate, a Assembleia Geral, no
ato representando as empresas
da categoria econômica, decidiu
por manter a cobrança da
contribuição sindical, prorrogando
seu vencimento, por entender
ser uma das principais fontes
de custeio do
Sindilojas,
bem como
reconhecendo a
importância de
uma convenção
bem negociada.
Precisamos

nos unir e nos fortalecer para
continuarmos a lutar em favor do
empresário lojista e, para tanto, é
essencial permanecermos unidos.
Estamos trabalhando com muita
seriedade a seu favor e, por isso,
contamos com seu apoio para
a evolução de toda a classe do
comércio varejista de Joinville e
região. Faça o recolhimento da
Contribuição Sindical e auxilie
o sindicato
a se manter
mais forte.
Conte
conosco!

c o n s u l t o r i a
ARTIGO

Locações: o direito à
renovação contratual
Álvaro Cauduro (OAB/SC 8.477) - Advogado sócio no escritório Cauduro & Morínigo Advocacia (OAB/SC 459/1999)

O comerciante, movido por um
espírito empreendedor, geralmente
mantém sua atividade empresarial
em imóvel alugado. E assim o faz
de forma estratégica, com o fim de
não se descapitalizar e possibilitar
adequação mais célere dos
seus pontos de venda conforme
a demanda se apresente. Não
são poucos os casos em que
o comerciante mantém seu
estabelecimento por vários anos
no mesmo local e, com o passar
do tempo, determinado imóvel se
confunde com o estabelecimento
comercial que ali está sediado.
A bem da verdade, é exatamente
isso que o comerciante mais
deseja: ter uma vitrine conhecida!
Estabelecer o comércio em imóvel
de propriedade alheia pode ter
seu benefício econômico, porém,
pode acarretar alguns riscos, e
comumente é acompanhado
de um questionamento:
o que irá acontecer
quando meu contrato de
aluguel se encerrar?
Antes de apresentar
a resposta ao
questionamento trazido
no parágrafo anterior,

necessário apontar que iremos
tratar de forma genérica o imóvel
alugado pelo comerciante como
sendo o ponto comercial. Dito isso,
se esclarece que o imóvel é de
propriedade do locador, enquanto
o ponto comercial pertence à
pessoa que explora a atividade
comercial no local, de maneira
que, ao passo em que a lei protege
o direito de propriedade do dono
do imóvel, ela também protege
o direito de permanência do
comerciante no ponto comercial
através da ação renovatória.
Esta poderá ser proposta sempre
que o (i) locatário tiver com o
locador contrato escrito e com
prazo determinado
por pelo menos
cinco

anos, ou que a soma dos
contratos alcance este tempo; (ii)
explore atividade empresarial no
mesmo ramo de atividade no local
por três anos ininterruptos; e (iii)
comprove o perfeito cumprimento
do contrato a ser renovado.
Para finalizar, muita atenção
ao prazo para a proposição da
ação renovatória, tratando-se
apenas de uma janela de tempo,
que se abre um ano antes do
fim do contrato e se fecha seis
meses antes do seu término.
A inobservância do locatário
em relação a este prazo o fará
perder seu direito à renovação e
consequente seu ponto comercial.

ALUGA
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Líderes lojistas têm
encontro marcado
A décima edição do Encontro Catarinense de Líderes Lojistas
está marcada para ocorrer de 4 a 6 de maio de 2018, no
Costão do Santinho Resort, em Florianópolis, tendo como
tema central “Somar forças para superar desafios”.
Organizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
de Santa Catarina (FCDL/SC), o evento reúne centenas de lojistas
em torno de temas de alto interesse para vencer os desafios
do dia a dia do varejo e, ao mesmo tempo, contribuir para a
evolução das lideranças empresariais. Congrega empresários
lojistas, dirigentes de CDLs do Estado, diretores distritais,
coordenadores de CDLs Jovens e conselheiros de SPC.
As atividades serão realizadas no Salão Cascaes e devem reunir
cerca de 600 participantes. Na abertura, no dia 4 de maio, haverá
a posse da diretoria da FCDL/SC gestão 2018-2020, presidida
pelo empresário lojista Ivan Roberto Tauffer, e dos diretores
distritais da federação. Também será entregue a Comenda Samuel
Schubert a personalidades que atuam no varejo catarinense.
No dia seguinte, 5 de maio, ocorrem os trabalhos do encontro,
com duas palestras pela manhã. Um dos palestrantes
será o jornalista Gerson Camarotti, comentarista político
da Globo News e repórter especial de política do Jornal
das Dez, além de se destacar em seu blog no G1, onde

discute panoramas políticos nacionais e internacionais.
Também pela manhã serão realizados os treinamentos e eventos
de capacitação para líderes lojistas. À tarde ocorrerá a Assembleia
Geral de presidentes de CDLs, ex-presidentes e presidente da
FCDL, e a eleição dos novos integrantes do Conselho do SPC-SC.
A FCDL SC é uma das mais ativas federações do País, com 207
Câmaras de Dirigentes Lojistas associadas, 44 mil comerciantes
e prestadores de serviço representados, cobrindo com os 37
distritos da entidade todas as regiões de Santa Catarina.

PRÉ-PROGRAMAÇÃO
DIA 4 DE MAIO DE 2018 (SEXTA-FEIRA)

DIA 5 DE MAIO DE 2018 (SÁBADO)

Local: Auditório - Salão Cascaes

12h - Recepção com almoço aos participantes do evento.

8h30 - Palestra com convidado especial

13h - Almoço

18h - Recepção das autoridades e convidados.

Local: Auditório - Salão Cascaes.

Local: Restaurantes do hotel

18h15 - Abertura solene do 18º ECLL, posse da
diretoria da FCDL/SC 2018/2020 com entrega da
Comenda Samuel Schubert, seguida de jantar.

9h30 às 11h15 - Espaço FCDL – SPC/SC.

Tarde Livre

Local: Auditório - Salão Cascaes

15h - Assembleia Geral da FCDL.

11h30 - Palestra Momento Econômico e Político do
Brasil, com Gerson Camarotti, da Globo News

Local: Salão Cascaes.

Local: Salão Cascaes

20h - Jantar de Encerramento, seguido de baile.

Joinville receberá a 48ª
Convenção Estadual do
Comércio Lojista, em 2019
Joinville sediará a 48ª Convenção Estadual do Comércio Lojista, de
23 a 25 de maio de 2019, no Centro de Convenções e Exposições
Expoville. “Cliente satisfeito. Varejo forte” é o tema central do evento.
O lançamento ocorrerá durante o 18º Encontro de
Líderes, de 4 e 6 de maio em Florianópolis, no Costão
do Santinho, na presença de centenas de lojistas.
A comissão organizadora vem se reunindo para definir
detalhes de hospedagem, alimentação, grade de temas
e palestrantes, atrações especiais e inscrições.
A Convenção Estadual do Comércio Lojista é o maior acontecimento
do varejo no Estado, reunindo, em sua maioria, presidentes e diretores
de CDLs para, em conjunto com a diretoria e os conselheiros da
FCDL/SC, participar de palestras e debates sobre economia, varejo,
política, estratégias e técnicas de vendas, motivação e liderança.
Os eventos são realizados a cada dois anos, em rodízio
com o Encontro Catarinense de Líderes Lojistas,
e recebem mais de mil participantes, em média,
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vindos de todas as regiões de Santa Catarina.
Interessados em participar e obter mais informações
sobre o Encontro de Líderes Lojistas e a Convenção
Estadual, como os valores, devem entrar em
contato pelo e-mail eventos@fcdl-sc.org.br
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