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Resgate da
memória da CDL

Em 1965, um pequeno grupo de 
empresários do comércio de 

Joinville, seguindo uma tendência de 
outras cidades brasileiras, formou 
o Clube de Diretores Lojistas. 
Sem sede nem receitas e apenas 
contando com a contribuição dos 
membros associados, durante 
muitos anos a entidade realizou 
suas reuniões nas instalações da 
Sociedade Harmonia-Lyra ou do 
Joinville Tênis Clube, tradicionais 
locais de encontros da sociedade 
joinvilense. Mas pouco se podia 
fazer em termos de ações que 
pudessem desenvolver o comércio.
Em 1978, o então Clube de Diretores 
Lojistas promoveu uma convenção 
estadual e o resultado financeiro 
finalmente permitiu a compra do 
primeiro imóvel para a entidade, 
uma sala de aproximadamente 
100 metros quadrados no Edifício 
Manchester, no centro da cidade.
Neste local funcionou a Central 
Executiva de Cobrança, com o 
objetivo principal de preparar 
a equipe para colocar em 
funcionamento uma unidade do 
Serviço de Proteção ao Crédito 

exclusiva para lojistas e seus 
crediários, já que, na época, uma 
entidade de outro setor explorava 
esse serviço sem a preocupação 
de reinvestir em ações que 
beneficiassem a classe.
Com o pleno andamento do SPC da 
CDL, a entidade angariou recursos 
para cada vez mais desenvolver os 
lojistas e suas equipes, promovendo 
outras convenções, centenas de 
encontros, cursos, palestras etc.

Todo esse material não estava 
devidamente catalogado, o que 
dificultava muito qualquer pesquisa. 
As condições inadequadas de 
arquivamento também eram um 

risco para a preservação de fotos 
e demais registros da memória 
da nossa Câmara de Dirigentes 
Lojistas. Agora, depois de seis 
meses selecionando, catalogando 
e identificando fatos e pessoas, 
terminamos a primeira etapa de 
resgate da memória da entidade.
Todo este acervo está sendo 
hospedado no site da CDL e ficará 
acessível a todos. Contamos, 
nesta tarefa de seleção de fatos, 
fotos e documentos, com a ajuda 
de ex-presidentes e sócios com 
larga convivência na entidade, 
a experiência da historiadora 
Marta Regina Heinzelmann e a 
supervisão do ex-presidente e atual 
diretor Jorge Domingues. A todos 
registro meus agradecimentos.
Fico muito feliz que tenha surgido 
na minha gestão a oportunidade 
do resgate da memória de nossa 
entidade. Um presente à CDL, que 
completou 53 anos no último 24 de 
setembro. O próximo passo, este 
muito maior, é extrair de milhares 
de atas, publicações e escritos a 
história, o desenvolvimento e a 
interação da CDL com a cidade.

Ao longo desses mais 
de 50 anos, inúmeros 
eventos, reuniões e 

fatos foram registrados 
fotograficamente, 

formando um acervo 
de mais de 4 mil 

imagens e publicações. 
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Entidades entregam
“Manifesto aos Candidatos”

O Conselho das Entidades Empresariais 
de Joinville, formado por CDL, Acij, 
Acomac e Ajorpeme, recebeu nos dias 
17 e 24 de setembro e 1º de outubro os 
candidatos ao governo do Estado de 
Santa Catarina Gelson Merísio, Mauro 
Mariani e Décio Lima, respectivamente.*
Os encontros foram realizados na Acij.
Os três candidatos puderam falar sobre 
suas propostas, ouviram as reivindicações 
específicas das entidades e assinaram o 
documento “Manifesto aos Candidatos”, com 
macropleitos para as causas da cidade:
1) Participação de Joinville no primeiro 
escalão, nas secretarias de Infraestrutura 
e Desenvolvimento Econômico.
2) Duplicação dos acessos à cidade, 
como Almirante Jaceguay, Ottokar 
Doerffel e Distrito Industrial.
3) Estadualização da Estrada Dona Francisca.
4) Resolução dos problemas enfrentados 
pelos Bombeiros Voluntários.
5) Compromisso com o Hospital Municipal 
São José e com a melhoria do sistema 
penitenciário da cidade, com aumento 
de vagas, unidade feminina etc.

*O convite foi feito aos três candidados 
mais bem colocados nas pesquisas.
 
Leia mais em :
www.cdljoinville.com.br

Mensagem aos eleitores

A CDL de Joinville, a Acomac 
e a Ajorpeme realizaram entre 
final de setembro e início de 
outubro a campanha “Vote por 
Joinville e Região”. Outdoors com 
mensagem das três entidades 
foram instalados em sete pontos 
do município, incentivando os 
eleitores a escolher candidatos 
que morassem em Joinville 
ou em cidades da região, para 
garantir maior representatividade 

(e força) política na Assembleia 
Legislativa e no Congresso 
Nacional. Outras peças foram 
veiculadas nas redes sociais, com 

foco no combate às fakes news; 
ao incentivo do voto consciente; 
e à representação da cidade e 
região por candidatos locais.

Gelson Merísio foi recebido no dia 17 de setembro

Reunião com Mauro Mariani ocorreu no dia 24 de setembro

Décio Lima falou com empresários no dia 1º de outubro
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Memória. Faculdade de reter 
ideias, sensações, impressões 

adquiridas anteriormente. 
Recordação que a posteridade 
guarda: memórias do passado. 
Lembrança. O significado no 
dicionário define o que o projeto 
“Memória CDL em Fotos” 
busca fazer na prática.
Desde março deste ano, a CDL 
vem resgatando e organizando 
fotografias que contam a história da 
entidade. O material inclui imagens 
dos fundadores e das primeiras 
diretorias da entidade, eventos, 
campanhas e inúmeros momentos 
importantes não apenas para a CDL 
como também para Joinville e o 
relacionamento entre seus sócios.
Cerca de 4 mil fotografias foram 
organizadas em seis meses 
de trabalho, além de dezenas 
de informativos. O mais antigo 
desses registros é do ano de 
1965, quando a CDL foi fundada, 
com a denominação de Clube de 
Diretores Lojistas (a mudança 

para Câmara de Dirigentes Lojistas 
ocorreu nos anos 90). Na foto 
de 1965, entre os fundadores da 
entidade em Joinville, estão Alfredo 
Salfer e Germano Stein. Os dois 
empresários participaram, no ano 
de 1965, da 6ª Convenção Nacional 
do Comércio Lojista, na Guanabara, 
atual Estado do Rio de Janeiro. 
Foi lá que surgiu a ideia de formar 
em Joinville uma associação 

que reunisse e fortalecesse 
os comerciantes locais.
Também foram encontrados 
registros da 2ª Convenção 
Estadual do Comércio Lojista, 
realizada em Joinville, no ano 
de 1968. A cidade já foi sede de 
seis convenções: cinco estaduais 
e uma nacional. Em 2019, 
Joinville sedia a 48ª Convenção 
Estadual do Comércio Lojista.

Foto mais antiga da constituição da CDL, no ano de 1965

Trecho da ata de fundação da CDL de Joinville, em 24 de setembro de 1965

Fotos da história da CDL
ganham acervo online

m e m ó r i a
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As fotografias registraram 
diferentes momentos da 

história da CDL: da antiga sede, 
quando as consultas ao SPC eram 
feitas por telefone e a lista de 
inadimplentes era organizada em 
fichas de papéis, aos trabalhos 
mais recentes, passando por 
campanhas desenvolvidas 
ao longo dos anos, posses de 
presidentes, reuniões e cursos.
Foi de Jorge Domingues, diretor 
superintendente e ex-presidente da 
CDL, a iniciativa do projeto Memória 
CDL em Fotos. “Organizar esses 
registros já era desejo da CDL há 
tempo. Nós precisamos preservar 
nossa história, organizar nossa 
trajetória e identificar as pessoas 
que construíram e contribuíram 
com a CDL. E, além disso, dar 
acesso público a esse material, que 
é relevante não apenas para a CDL, 
mas para Joinville”, afirma Jorge.
O trabalho de identificação e 
organização das fotografias 
foi realizado pela historiadora 
Marta Regina Heinzelmann. De 
março a julho deste ano, mais 
de 2 mil registros passaram por 
análise. A maioria foi inteira ou 
parcialmente identificada, mas a 

respeito de muitas outras fotos 
não se obteve muita informação. 

Trabalho de resgate

Para resgatar informações sobre 
pessoas, momentos e situações 
várias pessoas se envolveram 
no processo. Participaram da 
identificação das fotografias, além 
de Jorge Domingues, o assessor 
João Luiz Brandão Portes, o 
presidente Frederico Cardoso dos 
Santos, o ex-coordenador da CDL 
Jovem Eduardo Sampaio Mafra 
e os ex-presidentes Alexandre 
Brandão, Gonçalo Nascimento, 
Manfredo Trauer, Gilson Bohn, 
José Manoel Ramos, Milton 

Krüger e Pedro Gonçalves.
Funcionários com mais de uma 
década de trabalho na CDL 
acompanharam boa parte da 
história da entidade e também 
contribuíram no processo de 
identificação das fotografias. São 
os casos do gerente administrativo 
Alexandre Geiser, que está na 
entidade há 14 anos, e do gerente 
comercial Max Soel, funcionário da 
CDL há 11 anos. O ex-assessor de 
imprensa da CDL Acácio Martins, 
o Cacá Martan, também ajudou 
a identificar as fotografias.

Leia mais sobre o assunto 
nas páginas 6 e 7.

Para contar e preservar a 
trajetória da entidade

A atual sede da CDL foi comprada em 1984. Em 1994 foi concluída a reforma do prédio, como ele é atualmente

Jorge Domingues encabeçou o processo de identificação das fotografias

m e m ó r i a
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Após o trabalho de identificação 
das fotografias mais antigas 

da CDL, o passo seguinte foi a 
organização deste arquivo em 
um meio digital. Todas as fotos 
estão disponíveis em uma rede 
social direcionada à organização 
de fotos e vídeos, o Flickr.
O trabalho está sendo realizado 
por Cathianne Elise Camilo de 
Castro Franco, sob coordenação 
do diretor superintendente Jorge 
Domingues e Patricia Stahl Gaglioti, 
assistente de comunicação da CDL.
As fotografias foram organizadas 
em álbuns dentro do Flickr. Pelo 
site também é possível fazer 
pesquisa por nomes e eventos. O 
acesso às fotografias pode ser feito 
diretamente no site da CDL, pelo 
endereço www.cdljoinville.com.br.
As fotos estarão em “Memória”, 
na aba “A CDL”, na página inicial 
do site. Ao clicar em “Memória”, 
o usuário será direcionado ao 
Flickr, onde estarão os álbuns.

Ativando memórias

“Nós optamos por esse tipo 
de plataforma como uma das 

melhores opções para organização 
de fotografias. Queremos 
realmente que as pessoas 
naveguem por ela, identifiquem-
se, relembrem histórias, ativem 
suas memórias”, afirma Patricia.
“Este trabalho não se encerra em 
si. A CDL manterá um canal de 
comunicação em aberto para que 
as pessoas possam enviar novos 
materiais e identificar as fotos que 
ainda não conseguimos”, conclui.
Além das fotografias mais antigas, 
o site concentra as mais atuais. 
Considerando as mais recentes, 
o número total de fotografias 
organizadas se aproxima de 4 mil.

Canal de comunicação aberto

O projeto “Memória CDL em Fotos”, 
além de organizar o material 
fotográfico, pretende criar um 
relacionamento mais estreito com 
as pessoas que construíram e 
constroem a CDL e interessados 
na memória da cidade. Por isso, a 
entidade quer deixar um canal de 
comunicação aberto para receber 
contribuições das pessoas.
Caso alguém reconheça 

pessoas, locais ou momentos 
que não estejam identificados 
nas imagens ou queira retirar 
alguma das fotos pode entrar 
em contato com a CDL. O e-mail 
para contato é comunicacao1@
cdljoinville.com.br ou pelo telefone 
3461-2573, com Patricia.

Processo desafiador

“Quanto mais tempo tem as 
fotografias, mais desafiador é 
o processo de identificação”, 
explica a historiadora Marta 
Regina Heinzelmann. Para ela, a 
fotografia recupera informações 
sobre os momentos vividos que 
não conseguem ser registrados 
nos documentos como atas, 
acordos, correspondências.
“Sem sombra de dúvidas, esta é 
uma atividade muito instigante 
para quem trabalha com a 
história, com a memória e com 
os processos evolutivos das 
instituições. É muito interessante 
observar os diferentes desafios 
que vão sendo colocados para as 
instituições ao longo dos anos”.

Rua do Lazer, durante o “Sábado Feliz”, 
dia em que o comércio de rua funcionava 
até as 18 horas. A CDL oferecia atrações 
culturais e de entretenimento com o 
objetivo de estimular a movimentação 
das ruas do centro de Joinville

Fotos estarão disponíveis para o público
Registro da 2ª Convenção Estadual do Comércio Lojista, realizada em Joinville no ano de 1968

m e m ó r i a
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Passo a passo para percorrer o acervo digital
1. Clique na aba Memória, no site 
da CDL : www.cdljoinville.com.br

Acesse já e confira nosso acervo!
www.cdljoinville.com.br

4. Caso queira fazer uma busca por nomes 
próprios ou de eventos, use a lupa na parte 
superior do site. É recomendado que após 
escrever o nome, você também digite a 
expressão “CDL Joinville”. Isso facilita a busca, 
já que o buscador procura fotografias em 
todo o Flickr e não apenas na pasta da CDL.

7. Para voltar na sua busca, 
clique na seta indicativa no canto 
superior esquerdo da tela.

2. A página Memória traz uma introdução 
do trabalho realizado. Para acessar 
as fotografias, clique em “Ver todas 
as fotos”. Você será redirecionado 
para a página da CDL no Flickr.

5. Aparecerão as fotos referentes à sua 
busca. Clique em cima da que você desejar 
para que ela abra em tamanho maior.

8. Caso você não retorne para a página 
da CDL no Flickr, você pode digitar 
“CDL Joinville” no campo de busca 
na parte superior à direita da CDL.

3. Para ver as fotografias de forma mais 
organizada, mantenha-se em “Álbuns”.

6. Fotografia aberta em tamanho maior. 
A seta ao lado das fotografias permite 
que você navegue pelas fotos seguintes.

9. Quando você fizer a busca, aparecerão 
diversas fotografias. Clique em qualquer 
uma delas. Abaixo dela aparecerá o 
nome CDL Joinville. Clique no nome 
e você será redirecionado à página.

10. Clique então em “Álbuns” para ver as 
fotografias de forma mais organizada.

m e m ó r i a
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Falta pouco tempo para o 
sinal analógico de TV ser 

desligado em Joinville e região. 
A partir de 5 de dezembro, a 
programação dos canais abertos 
de televisão será transmitida 
apenas pelo sinal digital em 
Joinville, Araquari, Balneário Barra 
do Sul e São Francisco do Sul.
Além dessas, Blumenau, Jaraguá 
do Sul, Gaspar, Guaramirim, 
Indaial, Luiz Alves, Massaranduba, 
Pomerode e Schroeder deixarão 
o sinal analógico, totalizando 13 
cidades em Santa Catarina. O 
cronograma de desligamento em 
cada município foi definido pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações.
A conversão do sinal analógico 
para o digital é feita através de 
uma antena e um aparelho fixado à 
televisão. Para saber se a sua tevê 
ainda funciona com sinal analógico 
observe se aparece uma letra 
“A” no canto direito da tela. Isso 
significa que será necessário fazer 
a migração para o sinal digital.
As pessoas que não quiserem 
trocar sua tevê de tubo ou de tela 
plana fabricada até 2010, que 

não são compatíveis com a nova 
tecnologia, devem adquirir um 
conversor digital e uma antena.
Cada televisor precisa de um 
conversor externo e uma antena, 
que deve ser uma UHF e de 
preferência instalada no telhado 
de casa. Para quem mora em 
apartamento, além de preparar o 
conversor da tevê, a antena coletiva 
do condomínio precisa ser apta a 
receber os canais digitais em UHF. 
A recomendação é consultar o 
síndico do prédio. Os conversores e 
as antenas podem ser encontrados 
em diversos estabelecimentos 
de eletroeletrônicos.
Informações sobre migração 
do sinal e respostas a dúvidas 
frequentes podem ser acessadas 
no site www.sejadigital.com.
br ou pelo telefone 147. Até 
dezembro de 2018, a previsão é 
de que mais de 1.300 cidades do 
Brasil tenham o sinal analógico 
de TV desligado. Os televisores 
de tela plana fabricados depois 
de 2010 já são compatíveis com 
o novo sinal. Quem utiliza TV por 
assinatura ou parabólica também 
já está adaptado ao sinal digital. 

O que muda na 
imagem transmitida

A migração do sinal analógico 
para o sinal digital deve deixar a 
imagem dos televisores mais nítida 
e o som com melhor qualidade, 
sem ruídos e interferências.
Segundo Antonio Carlos Martelletto, 
presidente da Seja Digital, 
instituição não governamental e 
sem fins lucrativos responsável por 
operacionalizar a migração do sinal 
analógico para o digital da televisão 
no Brasil, este é um grande avanço 
tecnológico e coloca o País no 
mesmo patamar de países como 
Estados Unidos e Reino Unido.
“Ao ser desligado, o sinal analógico 
de TV vai liberar a faixa de 
radiofrequência dos 700 MHz e 
permitir que as operadoras de 
telefonia móvel possam ativar a 
tecnologia 4G, que é mais veloz, 
tem melhor qualidade e maior 
cobertura, inclusive em ambientes 
fechados”, afirma Antonio.
O 4G é hoje uma das tecnologias 
para telefonia móvel mais 
avançadas disponíveis no Brasil.

8

Até dezembro de 2018, a previsão é de que mais de 1.300 cidades do Brasil tenham o sinal analógico de TV desligado

Sinal analógico de TV está com os 
dias contados em Joinville e região
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Fazer com que os clientes escolham 
o seu estabelecimento em vez de 

outro, vencendo a concorrência, é, 
obviamente, uma meta nos negócios. 
Mas do que adianta ganhar novos 
clientes se aqueles que a empresa 
já conquistou não permanecem? 
Fidelizar é preciso. O conjunto de 
ações e o equilíbrio de esforços entre a 
conquista e a fidelização de clientes é 
que farão os vendedores e a empresa 
terem alta performance em vendas.
“Estratégias para conquistar e 
fidelizar clientes” é o tema da sétima 
edição do Encontro Regional de 
Vendas, que ocorre nos dias 6 e 7 de 
novembro. Neste ano, o tradicional 
evento realizado pela CDL será feito 
em parceria com a revista “Venda 
Mais”, e trará para Joinville dois 
dos maiores nomes especialistas 
em vendas e gestão de negócios 
do Brasil e sócios da publicação: 
Marcelo Caetano e Raúl Candeloro.
 
“Vendedor fiel, Cliente fiel”

A palestra “Vendedor Fiel, Cliente Fiel”, 
de Marcelo Caetano, abre o encontro 
no dia 6 de novembro. Baseado no 
livro de sua autoria, Marcelo convida 
os participantes a uma profunda 
reflexão sobre fidelização dos clientes 
a partir de uma constatação: as 
empresas, via de regra, estão muito 
mais focadas em tirar a clientela dos 
concorrentes do que em fidelizar 
e reter os próprios clientes.
Ainda que se fale muito sobre o 
quanto a fidelização é importante, as 
empresas acabam preferindo focar 
suas ações em novas conquistas. 
“Isso custa muito caro, compromete 
a lucratividade das empresas e, 
principalmente, a satisfação dos 
clientes”, afirma Marcelo. “A maioria 
das empresas conquista e perde 
clientes na mesma velocidade, isso faz 
com que seu trabalho duro não gere 
recompensas. Para a base de clientes 
crescer é preciso reter”, completa.

“Alta performance em vendas”
 
Fidelizar pessoas à sua empresa é 
um indicador de bons resultados 
em vendas. “Alta performance 
em vendas” é o tema da palestra 
de Raúl Candeloro no segundo 
dia do Encontro Regional de 
Vendas, em 7 de novembro.
A palestra é resultado dos anos de 
atuação de Raúl como estudioso 
e consultor na área de vendas e de 
todas as experiências já testadas 
por ele. Segundo Raúl, alcançar alta 
performance não é tarefa exclusiva 
da equipe de vendas, mas resultado 
da profissionalização da gestão, 
da elaboração de indicadores 
administrativos, metas e motivos. 
Tópicos que serão abordados na 
palestra de novembro. Raúl falará 
também sobre os 20 maiores 
erros em vendas e dará oito 
dicas para a alta performance.
Cultura Geradora de Negócios é 

o termo que define o que uma 
empresa precisa adotar. “Não 
apenas ter diferenciais claros em 
relação à concorrência, mas uma 
postura interna de união entre todos 
os departamentos para gerar mais 
negócios, atender melhor os clientes, 
vender mais produtos e serviços e 
ser mais rentável”, pontua Raúl.

Leia mais nas páginas 
10, 11, 12 e 13

7º Encontro Regional de Vendas
Em Joinville, dois dos maiores nomes de vendas do Brasil

Marcelo Caetano e Raúl Candeloro serão os palestrantes do 7º Encontro Regional 
de Vendas, que a CDL de Joinville e a revista “Venda Mais” realizam em novembro

Como se inscrever

Mais informações em 
www.cdljoinville.com.br. As 
inscrições para o evento 
podem ser feitas pelo 
e-mail encontrodevendas@
cdljoinville.com.br. O telefone 
de contato é (47) 3461-
2560 ou (47) 3461-2573.
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O informativo “CDL em Ação” conversou com Marcelo e Raúl sobre os temas das palestras do 
7º Encontro Regional de Vendas. Leia as entrevistas nestas páginas e nas seguintes.

Entrevistas com Marcelo 
Caetano e Raúl Candeloro

“Trocamos 
clientes 
lucrativos por 
oportunistas”

Marcelo Caetano fará a palestra 
no dia 6 de novembro

Marcelo Caetano é empresário, 
sócio-diretor da Solução 

Comercial/Venda Mais e 
Editora Quantum. É autor das 
obras “Vendedor Fiel Cliente 
Fiel” e “Chega de Desconto” e 
participou do livro “Gigantes das 
Vendas”- os 50 maiores nomes 
de vendas do Brasil. Desde 2002 
é colunista da revista “Venda 
Mais”. Escreveu mais de 100 
artigos sobre atendimento ao 
cliente, marketing, administração 
e vendas. Já trabalhou em 
projetos de consultoria em mais 
de 80 empresas, o que lhe dá 
uma visão prática do mercado. 
Entre seus vários clientes, 
estão as empresas HSBC, Vivo, 
Tim, Bradesco e Eurofarma.
 
CDL em Ação - Quais 
as características de 
um vendedor fiel?
Marcelo Caetano - Um vendedor 
fiel está focado em aumentar a 
participação em sua empresa 

do cliente que está na base, e 
não apenas nas oportunidades 
de curto prazo. Hoje, no Brasil, 
vendedores e empresas não 
focam na gestão e fidelização 
dos clientes. O foco é sempre 
no próximo cliente. Assim, 
as empresas têm cada vez 
mais clientes, mas com baixo 
aproveitamento, e isso vai 
tornando o processo mais 
complexo e pouco rentável.
 
CDL em Ação - Por que 
as empresas estão mais 
focadas em conquistar novos 
clientes e menos em reter 
os clientes que já têm?
Marcelo Caetano - Penso que 
isso seja um problema cultural de 
um país tão grande e de tantas 
possibilidades. Sempre surge 
um novo cliente para o lugar 
daquele que saiu. Gosto muito de 
perguntar nas minhas palestras 
e nos projetos de consultoria e 
mentoria que desenvolvo nas 

Sétima edição do Encontro Regional de Vendas será realizada nos dias 6 e 7 de novembro na Mitra Diocesana, como ocorreu em 2017
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empresas: “Quantos clientes 
orçaram com a sua empresa e 
não compraram no último ano?”. 
“De quem eles compraram?”. 
“Por que compraram em outra 
empresa e não na sua?”. A 
verdade é que poucas empresas 
sabem as respostas. Poucas 
empresas se preocupam 
verdadeiramente com isso.
 
CDL em Ação - Você considera 
que ter como prioridade 
tirar os clientes de outras 
empresas custa muito caro e 
compromete a lucratividade 
dos negócios. Por quê?
Marcelo Caetano - O custo 
de aquisição de clientes é 
sempre muito alto, ainda que 
por vezes esteja disfarçado.  E 
tem mais, clientes novos são 
prioritariamente “oportunistas”. 
É com o passar do tempo que 
o cliente passa a valorizar o 
serviço ou produto vendido 
pelas empresas. Está mais que 
comprovado: clientes passam a 
ser lucrativos depois de algum 
tempo consumindo em uma 
empresa, e é exatamente neste 
momento que a empresa perde 
atenção no cliente que se tornou 
lucrativo e começa a mirar no 
novo cliente. O custo disso 
é enorme, trocamos clientes 
lucrativos por oportunistas. 
Isso sem dúvida nenhuma 
compromete a lucratividade 
das empresas. Falarei sobre 
isso na palestra de novembro.

CDL em Ação - Há alguma 

estimativa percentual de quanto 
uma empresa pode ganhar 
focando mais seu trabalho 
na retenção de clientes?
Marcelo Caetano - Se eu der esse 
número para você correrei sério 
risco de ser leviano na informação 
porque depende de cada mercado. 
De maneira geral, digo que uma 
empresa B to B (business to 
business, empresas que vendem 
para empresas) perde 10% de 
sua base de clientes por ano, 
que podem ser substituídos por 
outros ou não. Essa corrosão é 
normal, não existem empresas 
com 100% de fidelização. O 
trabalho de fidelização começa 
quando você traz clientes com 
perfil adequado para comprar 
de sua empresa. Vejo muito 
nos projetos de consultoria da 
“Venda Mais” empresas que 
trazem clientes sem perfil para a 
base e acabam fazendo mágica 
para mantê-los, comprometendo 
resultados e perdendo seu foco 
de médio e longo prazos.
 
CDL em Ação - Se puder apontar 
um único ponto, essencial para se 
fidelizar um cliente, qual seria?
Marcelo Caetano - Infelizmente 
não tem um único ponto. É uma 
série de fatores. O primeiro 
passo é mensurar, medir seu 
índice de retenção de clientes, 
medir o tempo que um cliente 
permanece comprando na sua 
empresa. Pode ser o tempo 
médio, feito bem grosseiramente. 
Em seguida, faça uma pesquisa 
com os clientes que deixaram 

sua empresa, e entenda por 
que pararam de comprar e 
onde foram consumir. Entenda 
também o perfil desses clientes. 
Você já terá um bom dever de 
casa para fazer.  Em seguida, 
trace uma meta para melhorar 
esse indicador. Pronto. Você já 
começou a reverter a curva.
 
CDL em Ação - Por que descontos 
não fidelizam clientes?
Marcelo Caetano - Desconto 
apaga incêndio. Quanto mais você 
dá, mais o cliente quer. Isso gera 
uma satisfação momentânea. E 
muito mais complexo que isso é 
fidelizar clientes. Costumo dizer 
que baixar preço é a forma mais 
preguiçosa de fidelizar clientes. 
É preciso entender os motivos 
sobre os quais conversamos 
acima. Se o preço fidelizasse 
clientes, as maiores empresas 
do mundo seriam as que vendem 
mais barato, e isso não é verdade.
 
CDL em Ação - Qual o perfil 
de um cliente fiel, ideal 
para uma empresa?
Marcelo Caetano - Cada empresa 
tem um perfil de cliente ideal, seu 
público alvo. Quem sabe a chave 
do sucesso esteja aí: em definir 
bem qual é o público da sua 
empresa. Noto que de maneira 
geral as empresas não pensam 
muito nisso, depois sofrem se 
adaptando a clientes que não 
têm seu perfil. Com isso, acabam 
perdendo o rumo e muito dinheiro.
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Fórmula do 
sucesso tem 
conhecimento, 
habilidades e 
atitudes

Raúl Candeloro fará a palestra 
no dia 7 de novembro

Raúl Candeloro é formado em 
administração de empresas, 

com MBA pela Babson College, 
nos EUA, e apontado como um 
dos maiores especialistas da 
área de vendas e gestão do 
Brasil. É fundador e diretor da 
Editora Quantum e da revista 
“Venda Mais”. Autor de mais 
de 15 livros sobre vendas, suas 
famosas palestras e workshops 
já inspiraram milhares de 
profissionais a vender mais, 
liderar com mais energia, 
aumentar a lucratividade e a 
causar um impacto cada vez 
mais positivo nas empresas 
em que trabalham. Entre seus 
vários clientes estão Volvo, 
Localiza, Volkswagen, Fiat – 
Iveco, Claro Telecomunicações, 
Bradesco Seguros e Tigre 
Tubos e Conexões.
 
CDL em Ação - O que é essencial 
para que um vendedor tenha 

alta performance em vendas?
Raúl Candeloro – Nós, na 
“Venda Mais”, trabalhamos 
com o conceito do CHA das 
vendas: Conhecimentos sobre 
o produto/serviço que vende, 
sobre a própria empresa, os 
concorrentes diretos, o mercado, 
os clientes e conhecimentos 
gerais; Habilidades de como 
fazer um planejamento, uma 
proposta de valor, prospecção, 
abordagem e levantamento 
de necessidades dos clientes, 
negociação, fechamento e 
pós-vendas; e Atitudes, que 
consiste em ter comportamentos 
fundamentais para o sucesso, 
como ética, persistência, 
criatividade, iniciativa. Minha dica 
é desenvolver-se continuamente 
seguindo essa fórmula. Não existe 
atalho para o sucesso a não ser 
o aprimoramento contínuo.

CDL em Ação - Quais são os 
hábitos de sucesso para uma 
alta performance em vendas?
Raúl Candeloro – Temos 
vários, entre eles:
- Definir seu “reason why”, 
seu grande por quê;
- Estabelecer metas;
- Traçar um plano para 
atingir essas metas;
- Ter resiliência e perseverança 
para se adaptar e continuar;
- Ter mindset (mentalidade) 
de crescimento e ter como 
atitude a melhoria contínua;
- Ser consistente na rotina e nos 
hábitos de alta performance;
- Ter sempre um plano B e C; 
- Comemorar e agradecer.

CDL em Ação - O que ajuda 
um vendedor a ter alta 
performance (remuneração, 
líder, ambiente de trabalho)?
Raúl Candeloro – Vários fatores. 
A começar por uma liderança 
exigente, mas que apoie a 
equipe e dê condições de ela se 
desenvolver e ofereça feedbacks 
constantes avaliando não apenas 
os resultados, mas que indique 

formas de melhorar as rotinas e 
os processos de trabalho para 
conseguir atingir as metas. Ter 
oportunidades de crescimento, 
desenvolvimento pessoal e 
profissional e uma remuneração 
que recompense a atitude 
positiva, o trabalho consistente 
e as metas alcançadas também 
são fundamentais. Em relação 
às metas, elas precisam ser 
desafiadoras. Não tão fáceis, que 
façam a equipe se acomodar, 
e também não impossíveis de 
serem conquistadas, causando 
desmotivação. Uma empresa 
focada na satisfação dos clientes, 
com diferenciais em relação à 
concorrência, com produtos e 
serviços de qualidade e confiáveis, 
é imprescindível para uma equipe 
com alta performance. Por último, 
um ambiente positivo de trabalho 
entre os colegas conta muito.
 
CDL em Ação - Quais os 
maiores desafios das empresas 
na gestão de suas vendas?
Raúl Candeloro – Marlus 
Jungton, que é o sócio que 
toca a filial da consultoria de 
Brasília, criou um termo que 
chamamos de Cultura Geradora 
de Negócios. Significa não apenas 
ter diferenciais claros em relação 
à concorrência, mas uma postura 
interna de união entre todos os 
departamentos para gerar mais 
negócios, atender melhor os 
clientes, vender mais produtos 
e serviços e ser mais rentável.
 
CDL em Ação - O que é 
profissionalizar a gestão de 
vendas e qual a importância 
de se fazer isso?
Raúl Candeloro – Significa sair da 
versão 1.0 da gestão de equipes 
comerciais, aquela em que você 
tinha um produto/serviço que 
precisava vender, contratava 
alguns vendedores com 
experiência, criava um plano de 
remuneração agressivo e soltava 
todo mundo na rua para ver quem 
realmente sobrevivia. O modo de 
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gestão profissional deve focar no 
recrutamento e na seleção das 
pessoas certas, no treinamento 
constante, na comunicação com 
a equipe baseada em feedbacks, 
na remuneração que inclua 
planos de incentivo, na adoção de 
indicadores de performance e em 
campanhas de vendas. Se você 
fizer uma avaliação séria destes 
itens, verá que a maior parte das 
empresas é muito fraca em quase 
todos eles. Se a gestão da equipe 
é fraca, então a culpa das vendas 
fracas não é da equipe de vendas 
e sim da gestão. As empresas 
precisam entender de uma vez por 
todas que, se realmente quiserem 
melhorar seus resultados 
comerciais, precisam investir 
também na capacitação dos 
diretores e gerentes comerciais.
 
CDL em Ação - Em sua 
palestra, você vai destacar os 

20 maiores erros em vendas. 
Pode nos adiantar três deles?
Raúl Candeloro – Claro. 1 - Não 
se organizar nem planejar o dia, 
a semana e o mês corretamente. 
Falta de prioridades ou adoção 
de prioridades invertidas. 
2 - Não fazer corretamente o 
levantamento de necessidades, 
nem avaliar bem as oportunidades 
potenciais de um cliente. 
Como resultado você tem 
uma dependência excessiva 
da cultura dos descontos para 
fechar vendas, além da perda de 
oportunidades de venda cruzada 
no mix de produtos/serviços/
soluções que o cliente poderia 
estar comprando da empresa. 
3 - Termostato financeiro mental 
limitado: todo vendedor tem o 
que eu chamo de termostato 
financeiro mental, uma faixa 
financeira onde sente-se à 
vontade para trabalhar. Isso se 

aplica quando a pessoa tem 
objetivos a alcançar, quando tem 
uma meta de salário que quer 
ganhar por mês ou o valor médio 
dos negócios/contratos/vendas 
que fecha. Assim, a tendência é 
de ela ficar sempre numa zona 
confortável, sem realmente 
procurar ampliar ao máximo as 
oportunidades que existem. 4 - 
Se eu puder elencar um quarto 
erro, seria a terceirização da 
responsabilidade sobre seus 
resultados, principalmente quando 
as coisas não vão muito bem.
 
CDL em Ação - Alta performance 
em vendas está relacionada 
com a fidelização de clientes?
Raúl Candeloro – Sempre. Junto 
com lucro, os depoimentos, as 
recomendações e testemunhas 
de clientes são grandes 
indicadores de alta performance 
e de sucesso como vendedor.
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FCDL passa a garantir o crediário 
de associados às CDLs de SC

Desde 2017, a CDL oferece aos 
associados o CDL + Crédito. 

Um conjunto de ferramentas e 
ações que visam a fomentar e 
viabilizar a gestão do crediário 
próprio, sobretudo para pequenos 
lojistas que não possuem sistema 
de automatização. O SPC Crediário 
inclui personalização de carnês 
e notas promissórias, controle 
de pagamentos e um analista de 
crédito virtual, que considera mais 
de cem variáveis, cruzando dados 
e informações para calcular o risco 
de inadimplência relacionado à 
venda que se pretende realizar.
Desde setembro, o sistema ficou 
ainda mais completo. Nesta 
nova fase, passou a se chamar 
SPC Crediário. Desde então, a 
CDL passou a oferecer, através 
da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, 
um dos serviços mais solicitados 
pelas empresas associadas: a 
garantia de crediário. A partir de 
setembro a FCDL começou a garantir 
o pagamento para a empresa de 
crediários de até R$ 500,00 por CPF, 
caso o cliente fique inadimplente.
“O limite de R$ 500,00 é por CPF, 
independentemente de loja, ou seja, 
se em uma loja ele já tiver gastado 
R$ 300,00, outra loja só poderá 
solicitar garantia de crédito em 
uma compra de R$ 200,00 deste 
CPF”, explica Valdemir Manoel 
da Silva, gerente de produtos e 

serviços da FCDL Santa Catarina.
Para ter o crediário garantido, o 
associado à CDL paga uma taxa 
de 5% do valor de cada uma das 
parcelas feitas para o cliente e 
tem que utilizar obrigatoriamente 
o controle de crediário e o analista 
de crédito virtual, serviços que 
compõem o SPC Crediário e que 
estão disponíveis no menu de 
soluções do SPC. Isso porque 
todo o processo de análise do 
perfil do cliente e a liberação do 
crediário, que são etapas anteriores 
à garantia do crediário, devem 
ser feitos nestas ferramentas.
Pelo controle de crediário, o 
associado realiza o cadastro 
do cliente e o sistema 
automaticamente avalia o risco 
da proposta, que pode ser baixo 
ou moderado ou alto, sugerindo, 
inclusive, um plano de vendas.

Possibilidades

Há a possibilidade de o sistema 
liberar a garantia apenas de uma 
parte do valor total da compra. 
Isso acontece quando o cliente já 
tem parte de seu limite utilizado 
em outra compra ou a sua 
compra é superior ao limite de 
R$ 500 por CPF, mesmo assim, o 
lojista que desejar pode realizar a 
venda, assumindo o risco da parte 
que supera o valor aprovado.
Feita a venda, se o cliente não pagar 

a parcela em 30 dias depois do 
vencimento a FCDL cobre o valor 
para a empresa e logo nos primeiros 
dias de atraso já inicia o processo de 
cobrança e recuperação do cliente. 
Todo o controle de pagamento e 
inadimplência deve ser feito através 
do serviço SPC Crediário, antigo CDL 
+ Crédito. Quando um cliente pagar 
a parcela do crediário, é fundamental 
que a empresa dê baixa no valor 
dentro desta ferramenta, pois é dali 
que saem as informações com 
as quais a FCDL se abastece para 
cobrar os clientes inadimplentes e 
cobrir o crediário para a empresa.
No caso da inadimplência de 
uma compra que tinha garantia 
de crediário, é a própria FCDL que 
registra o cliente no SPC. O registro, 
entretanto, é feito com o nome do 
estabelecimento onde ele ficou 
inadimplente. O ressarcimento 
da dívida é feito pela FCDL para 
a empresa através do encontro 
de contas na fatura da CDL.
Com o SPC Crediário, as 
pequenas e médias empresas 
têm a oportunidade de contar 
com um serviço que apenas 
as grandes redes tinham. 
Para ter a liberação do serviço 
no sistema de consultas do SPC, 
entre em contato com o setor 
comercial da CDL Joinville pelo 
e-mail comercial@cdljoinville.com.
br ou pelo telefone 3461-2548.
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Feira do Construtor aproxima 
consumidores e marcas

Mais de 500 pessoas passaram 
pelo Feirão do Construtor 

2018, realizado na noite de 14 de 
setembro na Sociedade Ginástica 
de Joinville. A organização foi da 
Câmara Setorial de Materiais de 
Construção da CDL de Joinville.
Foi uma grande oportunidade 
para que profissionais da área da 
construção conhecessem novos 
produtos e tecnologias e fizessem 

ótimos negócios. O evento colocou 
à disposição do público 17 
estandes de produtos e serviços 
voltados ao segmento. Todas 
as marcas fizeram promoções, 
proporcionando uma chance única 
ao público presente de fechar 
negócios a preços de fábrica. 
O coordenador da Câmara Setorial 
de Materiais de Construção, William 
Escher, afirmou que tem orgulho 

de participar da organização de 
um dos maiores feirões do Sul do 
Brasil voltados a profissionais do 
setor. Além de negócios, o feirão 
ofereceu jantar, chope e muita 
música, além do sorteio de brindes.
Os organizadores agradecem 
o apoio de Ligafix/Portokoll, 
Kimassa, Astra, Atlas, Eternit, 
Krona, Fabribam, Viqua, Votoram, 
Cejatel/Raffinato e Galaxy LED.

William Escher comemora o sucesso do Feirão do Construtor 2018
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Novo atraso no
estacionamento rotativo

Serviço está suspenso desde 2013: dificuldade para estacionar afasta consumidores da área central de Joinville

“A Prefeitura de Joinville informa 
que suspendeu, provisoriamente, 
o andamento do edital referente 
ao processo licitatório, que tratava 
da concessão do serviço público 
de estacionamento rotativo, para 
avaliar as contestações do mesmo, 
apresentadas pelas empresas 
participantes do processo. O 
município está na fase de análise. 
Quando finalizar esse processo será 
feita uma avaliação se o edital será 
mantido, retificado ou republicado”.
O texto acima foi enviado pela 
Secretaria de Comunicação da 
Prefeitura de Joinville, no dia 24 
de setembro, para responder aos 
questionamentos da CDL sobre a 
descontinuidade do edital de licitação 
do estacionamento rotativo.
A definição da empresa que seria 
responsável pela instalação e 
administração do serviço ocorreria 
no dia 4 de setembro. Um dia 
antes, o processo foi suspenso 
pela Prefeitura. No dia 2 de 
outubro, a Prefeitura informou 
que o edital continuava suspenso, 
sem mais detalhes novamente.
Em entrevista a Jefferson Saavedra, 

colunista do jornal “A Notícia”, o 
prefeito Udo Döhler apontou como 
“perto de zero” a possibilidade de o 
edital do estacionamento rotativo 
ser relançado neste ano. E caso 
ocorra o cancelamento deste edital, 
a demora será ainda maior até o 
relançamento de outro. Isso porque 
todo o processo teria de ser refeito, 
com novas audiências públicas 
e análise pelo Tribunal de Contas 
do Estado. “Os questionamentos 
são muito mais amplos do que 
imaginávamos e não vamos ter 
pressa”, disse o prefeito ao jornalista.

Aprovação na Câmara

O estacionamento público de 
Joinville está desativado desde 2013, 
e a cada dia piora a situação da área 
central da cidade, com fechamento 
de lojas e aumento da criminalidade.
No dia 17 de julho, a CDL 
comemorava a aprovação pela 
Câmara de Vereadores, na íntegra, 
do Projeto de Lei Complementar nº 
32/2018, da Prefeitura de Joinville, 
que instituía o estacionamento 
rotativo no município.

Mesmo questionando alguns pontos, 
como o valor da tarifa, considerada 
alta (até R$ 3,50), e a substituição 
da taxa de regularização por 
multa automática de R$ 195,00 e 
cinco pontos na carteira, seguindo 
determinação do Código de 
Trânsito Brasileiro, os vereadores 
entraram em consenso porque 
entenderam a urgência do tema.
Diante do novo impasse, dando fim 
à esperança de que a cidade teria 
de volta o estacionamento rotativo 
ainda neste ano, o vice-presidente 
financeiro da CDL, José Manoel 
Ramos, disse que a entidade decidiu 
assinar conjuntamente com Acomac 
e Ajorpeme o dossiê construído pelo 
Observatório Social do Brasil-Joinville, 
com vários questionamentos 
(veja artigo na página ao lado). 
“Que possamos, agora, acompanhar 
a construção da licitação junto com 
o Observatório Social do Brasil-
Joinville”, afirmou o empresário, que 
tem loja no centro e frequentemente 
lembra as consequências negativas 
da falta do estacionamento rotativo.  
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Questionamentos

Alexsandro Schu
Presidente do Observatório Social do Brasil/Joinville 

ARTIGO

O processo de licitação do 
estacionamento rotativo 

de Joinville foi suspenso pela 
Prefeitura de Joinville no dia 3 de 
setembro de 2018. No entanto, 
assim que o edital 024/2018 foi 
publicado pelo Detrans, no dia 2 
de agosto de 2018, o Observatório 
Social do Brasil-Joinville iniciou 
uma análise, como tem feito 
com tantas outras licitações.
Nessa avaliação, foram 
encontrados alguns pontos que 
chamaram a atenção da equipe 
de voluntários. Com o objetivo 
de tornar o processo mais amplo 
e obter a opinião de outras 
entidades que estão envolvidas 
diretamente no processo de 
cobrança da implantação desse 
estacionamento rotativo, foi 
realizada, no dia 31 de agosto, 
reunião com CDL, Ajorpeme e 
Acomac, para apresentar e discutir 
as questões identificadas. Nessa 
oportunidade, a concordância 
foi unânime de que os pontos 
levantados precisavam de atenção.
Antes de evoluir no assunto, 
é importante deixar claro aos 

empresários e moradores 
da região central de Joinville, 
principais impactados pelo 
estacionamento rotativo, que 
tanto o OSB-Joinville quanto as 
demais entidades envolvidas 
estão de pleno acordo de que 
este serviço seja implantado 
com a máxima de urgência 
possível. Faz-se necessária a 
revitalização da área central da 
nossa cidade, pois assim teremos 
maior circulação de veículos e, 
consequentemente, de pessoas.
Considerando que a principal 
reclamação dos empresários 
da região é a falta de vagas de 
estacionamento para seus clientes, 
o sistema rotativo é a melhor 
forma de corrigir essa situação. 
Porém, mesmo nesse anseio pela 
implantação de um projeto tão 
importante, não podemos, como 
entidade que monitora os gastos 
públicos, omitir-se diante dos 
questionamentos identificados.
Os referidos pontos foram os 
seguintes: a) tarifa estabelecida 
elevada, quando comparada 
com outras cidades da região; b) 

período de concessão elevado (20 
anos é demasiadamente longo) - 
recomendamos um prazo de cinco 
anos renováveis por mais cinco 
anos; c) entendimento melhor dos 
parâmetros utilizados para o custo 
e, consequentemente, do prazo 
de retorno dos investimentos; 
d) índices utilizados de “taxa 
de respeito” e ocupação que 
podem gerar questionamentos 
e aditivos futuros.
Com base nestes pontos, foi 
enviado ofício, em conjunto 
com as entidades nominadas 
anteriormente, à Prefeitura de 
Joinville e ao Detrans solicitando 
os esclarecimentos necessários 
para cada questionamento 
identificado. Reiteramos que 
o objetivo principal é que esse 
processo seja implantado com o 
menor custo para a população e 
não gere desperdícios financeiros 
à Prefeitura de Joinville, o que 
justifica o trabalho em conjunto 
com as entidades que estão 
em linha com esse propósito.
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Ivan Roberto Tauffer
Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC)

Esperança, determinação
e novos projetos

ARTIGO

Em um ano desafiante, 
com incertezas nas áreas 

econômica e política em nosso 
País, constatamos com satisfação 
que estamos atravessando 2018 
com esperança, determinação 
e novos projetos para beneficiar 
as 208 CDLs afiliadas à FCDL/
SC. Nossa disposição é a 
de oferecer mais produtos e 
serviços, com a garantia do SPC, e 
colaborar para o desenvolvimento 
do varejo, com qualidade e 
atendimento de excelência.
Atenta às possibilidades de fazer 
mais e melhor, para inovar e 
estar mais perto, mais presente 
e mais integrada às CDLs, a 
Federação reformulou a dinâmica 
de suas reuniões, seminários e 
eventos para estar em sintonia 
com a realidade das entidades. 
Assim, criamos, por exemplo, 
as Reuniões Metropolitanas, 
desenhadas de acordo com a 
vocação e o perfil socioeconômico 
de cada lugar, reunindo 
dirigentes de CDLs e da FCDL/
SC para encontros produtivos, 
com muitas experiências 
compartilhadas, agrupando 
as demandas regionais.
Também lançamos o SPC 
Crediário, uma série de 
ferramentas que os micro e 
pequenos empresários podem 
utilizar para realizar a gestão 
do crediário próprio, com 
emissão de carnê, análise 
de clientes e garantia de 
recebimento das parcelas, 
em caso de inadimplência.

Todas as ações que são 
empreendidas pela Federação, em 
conjunto com as CDLs, mostram 
que para vencer tempos difíceis 
a melhor receita é o trabalho, a 
união, o comprometimento e a 
supremacia do coletivo sobre 
o individual, que é a verdadeira 
essência do associativismo.
Dentro deste contexto, a FCDL/
SC sempre contou com o poio 
da CDL Joinville. Juntas, as 
entidades estão organizando 
a 48ª Convenção Estadual do 
Comércio Lojista. O maior evento 
do varejo catarinense ocorrerá 
entre os dias 23 e 25 de maio de 

2019, no Centro de Convenções 
e Exposições Expoville. Com 
o tema “Cliente Satisfeito. 
Varejo Forte”, a programação 
já está sendo alinhada pela 
comissão organizadora para 
apresentar o que há de mais 
atual para o setor e uma grade 
de palestras para promover a 
capacitação e o aprimoramento 
dos conhecimentos dos 
convencionais.
Sempre atuante, a CDL Joinville 

é uma das entidades mais 
representativas do movimento 
lojista. Com 53 anos de 
fundação, completados no dia 
24 de setembro, se destaca 
na prestação de serviços, 
assessoria, oferta de produtos aos 
associados e promoções, além de 
contar com o SPC, o maior banco 
de dados para análise de crédito.
Acompanhamos com alegria 
a preocupação da CDL em 
capacitar, treinar e qualificar as 
equipes dos lojistas, interagindo 
também com a comunidade 
por meio de suas ações. Nossa 
missão é justamente essa: a 
de sempre buscar soluções 
e inovações para contribuir 
com o engrandecimento de 
nosso setor. Ao olharmos para 
trás e ao vislumbrarmos o 
que ainda está por vir, vemos 
que, juntos, caminhamos 
fortes para a concretização de 
nossos sonhos, não só para o 
fortalecimento das CDLs e do 
varejo, mas para uma sociedade 
mais justa e sustentável.

Para vencer tempos 
difíceis, a melhor receita 
é o trabalho, a união, o 
comprometimento e a 

supremacia do coletivo 
sobre o individual.
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Fernanda Deunizio Teodoro e Álvaro Cauduro
Advogados no escritório Cauduro & Morínigo Advocacia (OAB/SC 459/1999)

Contrato temporário
ARTIGO

Com as festas de final de ano 
se aproximando, é de praxe 

que ocorra um aquecimento 
da economia e, com isso, 
um aumento significativo do 
movimento no comércio, que 
faz com que seja necessário 
o reforço no atendimento dos 
estabelecimentos. Diante disso, 
evidente a importância de se 
conhecer o chamado “Contrato de 
Trabalho Temporário”, regulado 
pela Lei nº 6.019/1974, recém-
alterada pela Reforma Trabalhista.
O trabalho temporário é aquele 
prestado por uma pessoa física 
a uma empresa para atender 
à necessidade de substituição 
provisória de empregado 
permanente ou para suprir 
demanda complementar de 
serviços, com a intermediação 
de uma empresa prestadora de 
serviços temporários, diferente 
do contrato de experiência, que 
possui finalidade diversa, não 
se aplicando a essas situações 
específicas de sazonalidade.
Antes da Reforma Trabalhista o 

contrato de trabalho temporário 
deveria, obrigatoriamente, 
conter, além de outros 
requisitos, o motivo justificador 
da necessidade de trabalho 
temporário, assim como as 
modalidades de remuneração 
da prestação de serviço, e 
seu prazo de duração era de 
três meses, prorrogáveis pelo 
mesmo período, desde que 
com autorização do MTE.
Com a nova redação, a empresa 
pode contratar por meio 
dessa modalidade para fins 
de complementar a demanda 
de serviços que seja oriunda 
de fatores imprevisíveis ou, 
quando decorrente de fatores 
previsíveis, tenha natureza 
intermitente, periódica ou sazonal.
Além disso, não existe 
vínculo de emprego entre os 
trabalhadores temporários 
e a empresa tomadora dos 
serviços, contudo, esta será 
subsidiariamente responsável 
pelas obrigações trabalhistas 
referentes ao período em que 

ocorrer a prestação de serviços.
Ainda, conforme a nova regra, o 
contrato de trabalho temporário 
poderá vigorar por 180 dias, 
consecutivos ou não, podendo 
ser prorrogado por mais 90 dias, 
consecutivos ou não, quando 
comprovada a manutenção das 
condições que o ensejaram.
É importante destacar que o 
empregado temporário tem 
todos os direitos e garantias do 
empregado efetivo, por exemplo, 
salário compatível com o da 
categoria, horas extras, FGTS, 
férias, 13º salário, vale-transporte, 
entre outros. Já as verbas 
rescisórias são as mesmas de um 
contrato por prazo indeterminado, 
excetuando o aviso prévio 
e a multa sobre o FGTS.
Destaca-se, por fim, que a adoção 
do trabalho temporário implica 
em uma relação triangular, sendo 
imprescindível a presença de um 
intermediário entre o trabalhador 
e a empresa contratante.




