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Feliz aniversário, Joinville!
Lideranças parabenizam a cidade pelos seus 163 anos e 

falam sobre os desafios que vêm pela frente 
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A importância do comércio para 
o desenvolvimento de Joinville

Com 163 anos de existência a 
serem completados no dia 9 de 
março, Joinville é o mais impor-
tante polo econômico, tecnológi-
co e industrial do Estado; apre-
senta o 13º melhor IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano) do 
Brasil; além de ser o sexto mu-
nicípio que mais cresceu no País 
em 10 anos.

Nesta cidade que escolhi para 
viver, trabalhar e formar minha 
família, assim como eu, muitos 
profissionais têm grandes opor-
tunidades de crescimento. Espe-
cialmente nas 13,4 mil empresas 
de comércio estabelecidas, que 
empregam a maioria dos 209 

mil trabalhadores com carteira 
assinada. A atividade varejista 
é essencial para permitir que a 
economia do município mante-
nha-se estável, mesmo em mo-
mentos de crise. 

Temos um cenário forte e con-
solidado. A população encontra 
tudo que precisa nas lojas da ci-
dade, sem necessidade de buscar 
outros centros. E também esta-
mos preparados para atender os 
municípios vizinhos. 

A CDL Joinville atua diariamen-
te para dar suporte aos empreen-
dimentos varejistas neste cenário. 
Capacitamos profissionais para 
estarem atualizados e serem 

competitivos. Em 2013, realiza-
mos 37 cursos e treinamos cerca 
de 2 mil pessoas. Norteamos os 
associados para que suas tran-
sações comerciais ocorram com 
mais segurança. No ano passado 
foram feitas 739.335 consultas 
ao SPC; sendo 76.956 de che-
que, 26.147 de pessoa jurídica e 
636.232 de pessoa física. Isso sem 
falar nas inúmeras lutas nas quais 
estivemos engajados pelo bem 
da categoria. E continuaremos a 
trabalhar firmemente para que 
a cada ano tenhamos ainda mais 
motivos para festejar o aniversá-
rio da nossa querida Joinville.

A CDL dá boas-vindas ao Tenente-coronel 
Sandro Emílio Dureck, o novo comandante 
do 62º BI, e agradece o Tenente-Coronel 
Ronaldo França Navarro, que deixou o 
comando para assumir a Diretoria de 
Comunicação em Brasília, pela parceria de 
sempre do nosso batalhão. Na foto, João 
Luiz Brandão Portes, Assessor da CDL; o 
Tenente-coronel Sandro Emílio Dureck; o 
Tenente-coronel Ronaldo França Navarro; e 
o Presidente da CDL, Carlos Grendene.
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Polícia resolve casos com a ajuda do SiVC

Por 
meio de 

identificações 
feitas pelo Sistema de 

Inteligência de Vigilância Comparti-
lhada (SiVC), a Polícia Militar con-
seguiu identificar os responsáveis 
por um assalto cometido em um 
supermercado no bairro Iririú e por 
uma tentativa de furto a um caixa 
eletrônico no Centro. O sistema, 
que é compartilhado com a polícia, 
conta com cerca de duas mil empre-
sas associadas à CDL e 60 filiados 
externos. O acesso dos associados 
da CDL ao SiVC será gratuito até o 
fim de maio.

Confira abaixo o relato do tenen-
te Eduardo José Steil, do 8º BPM, 
sobre o caso do bairro Iririú.

“Conforme constatado, um 
Policial Militar estava realizando 
compras no mercado, dado que se 
tratava da data de seu aniversário, 
instante em que dois agentes aden-
traram no estabelecimento, os quais, 
de maneira bastante agressiva, 
realizaram o assalto. No instante em 

que empreen-
diam fuga, o 
Policial correu 
atrás daque-
les e, iden-
tificando-se 
como policial, 

deu voz de pri-
são, instante em 

que o carona apon-
tou um revólver para o 

policial e realizou um dispa-
ro, porém, não atirando por falha 

na munição. O policial alvejou ambos 
os agentes, sendo que um veio a óbi-
to e o outro empreendeu fuga com 
a motocicleta. Não obstante, com o 
auxílio de um site, o Sistema de Inte-
ligência e Vigilância Compartilhada, 
o qual é formado por uma rede de 
comerciantes, muitos deles filiados à 
CDL, pudemos obter informações que 
apontavam a autoria do assaltante 
que realizou o assalto e havia fugido. 
Tal site trata-se de um compartilha-
mento de imagens (fotografias e 
vídeos) de assaltos envolvendo esta-
belecimentos comerciais, sendo que 
o administrador do site compartilha 
tais imagens com os comerciantes 
cadastrados objetivando que o(s) 
agente(s) criminosos sejam reconhe-
cidos, haja vista que aquele agente 
que está praticando um assalto em 
uma padaria X, por exemplo, acabe 
sendo reconhecido pelo proprietário 
ou funcionário de uma outra padaria 
Y, ou de uma farmácia Z, pois queira 
ou não se trata de um consumidor 
também, o qual realiza suas com-
pras em área diversa daquela em 

que está praticando o assalto, via de 
regra. Por favor, peço que divulguem 
este site, tendo em vista que se trata 
de uma parceria realizada com o 
administrador, com CDL e a Polícia 
Militar. Esta troca de informações é 
algo salutar e que virá nos auxiliar na 
identificação de muitos criminosos.”

O funcionamento do sistema
O SiVC é fruto de uma parce-

ria firmada em novembro entre a 
empresa e a CDL, com a intenção de 
permitir que a própria comunidade 
contribua para a segurança.

A principal funcionalidade da fer-
ramenta é a troca de informações. 
As imagens e filmagens são forneci-
das pelos próprios usuários, publica-
das mediante a análise dos profissio-
nais do SiVC e compartilhadas entre 
os integrantes. Quem reconhecer o 
autor de um delito tem a opção de 
enviar a informação para os admi-
nistradores do sistema com a garan-
tia do anonimato: a identidade e o 
e-mail dos integrantes do sistema 
não serão divulgados. O proprietário 
do estabelecimento onde o crime 
ocorreu receberá os dados e poderá 
procurar as autoridades.

Além da rede de informações, 
estão disponíveis serviços como o 
auxílio no B.O., auxílio na acusação e 
consultoria de segurança. Quem faz 
a adesão recebe um adesivo identi-
ficando o seu estabelecimento como 
cliente do sistema, o que poderá aju-
dar a evitar a ocorrência de delitos. 
Mais informações sobre o SiVC: (47) 
3461-3166 ou http://sivc.com.br
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Muitos planos e desafios
Os novos coordenadores e os coordenadores reeleitos para as Câmaras Setoriais e para a CDL 

Jovem analisam o cenário atual e fazem suas projeções do trabalho a ser realizado nas equipes

Ludmila Marques -  L’ Antipasti
Câmara Setorial de Gastronomia e 
Entretenimento

“Temos o desafio de manter o 
grupo forte, participativo, engajado e 
coeso, como ele tem vindo, e traba-
lhar para que continue acesa a chama 
da motivação. Será um ano cheio de 
desafios e devemos estar atentos para 
não perder o foco. Quanto ao planeja-
mento, a Câmara Setorial de Gastrono-
mia e Entretenimento precisa realizar 
tudo que foi pensado durante as reuni-
ões, mantendo as ações como os Festi-
vais Gastronômicos e os programas de 
capacitação, e não deixar a peteca cair. 
A hora agora é de solidificar o que tem 
sido feito para então, em um segundo 
momento, darmos novos passos.” 

Jorge Luis Passos -  Magic Home Vídeo
Câmara Setorial de Videolocadoras

“Sobreviver. Esse é o maior desafio 
das videolocadoras atualmente. Com 
as novas tecnologias, as mudanças 
ocorrem rapidamente. Muitos jovens 
perderam o hábito de assistir TV e 
dedicam boa parte de seu tempo 
aos games e aos dispositivos móveis, 
como smartphones e tablets. Há tam-
bém a concorrência dos canais pagos, 
que oferecem os lançamentos de 
filmes simultaneamente às videolo-
cadoras. Isso sem falar na pirataria na 
internet, que lamentavelmente tem 
ganhado muito espaço. Precisamos 
planejar ações para que os associa-
dos estejam adequados a esta nova 
realidade do mercado.”  

Bruno Carlos Silva - BC2C
Câmara Setorial de Informática 

“A maior necessidade das em-
presas de tecnologia é a atualiza-
ção constante por ser um segmen-
to dinâmico. É preciso conhecer 
bem os produtos e tendências. O 
que é novo hoje amanhã já não 
tem mais validade. Muitas empre-
sas fecham as portas por falta de 
atualização da equipe. 

Para a nossa câmara setorial, 
pretendo desenvolver uma cam-
panha de marketing para fomentar 
negócios e quero dobrar o número 
de participantes.”

NOVOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO

NOME FANTASIA BAIRRO CATEGORIA
Good Glass Vidros ....................................................................América ....................................................................................................Comércio e varejo
Grupo FT ............................................................................ Anita Garibaldi .....................................................................................Locação de mão de obra
Matusa Odontologia ..................................................................Centro .............................................................................................................. Odontologia
Associação Vida ......................................................................... Centro ........................................................................................ Atividades de associações
Naperon Eventos .................................................................. Costa e Silva .............................................................................................Atividades e eventos
Mercado e Açougue Mereth ................................................. Espinheiros ..................................................................................................Comércio e varejo
Hermes Imóveis ........................................................................ Floresta ........................................................................................... Construção de edifícios
CSB Consultoria ........................................................................ Floresta ....................................................................................... Atividades de  consultoria
Cei Tia Sula Ltda .......................................................................... Iririú ...........................................................................................Educação Infantil - creche
Mais Color ..................................................................................Itaum ......................................................................................................Comércio e varejo



Câmaras em Ação 5

William Escher, do Messias Material 
de Construção - CDL Jovem

“Os jovens empresários precisam 
ter perseverança, pé no chão, muita 
vontade, pois este ano e o próximo 
tendem a ser mais complicados. A 
inflação e os juros não vão baixar, o 
endividamento da população é grande 
e há dificuldades para os que não têm 
capital próprio conseguirem finan-
ciamentos. O PIB está em 2% neste 
início do ano, o que aponta para um 
cenário de crescimento baixo. Há uma 
burocracia gigantesca para tirar a ideia 
do papel e transformar em negócio. 
Quanto aos meus planos para a CDL 
Jovem, pretendo promover uma reno-
vação na equipe, buscar novas ideias e 
manter iniciativas como o Pauta Livre, 
o Dia da Liberdade de Impostos, o 
Natal Legal e a participação na Semana 
Nacional do Trânsito.”

Gracielze Sampaio - GM Modas
Câmara Setorial de Empreendedoras

“Nós, empresárias, precisamos 
buscar ainda mais conhecimentos 
sobre o varejo e sobre empreen-
dedorismo, além de aumentar o 
número de participantes nas nossas 
ações. Pretendo dar continuidade ao 
bom trabalho que já vinha sendo de-
senvolvido pelas gestões anteriores 
na Câmara Setorial de Empreende-
doras, buscando sempre melhorias e 
o apoio de todas.”

José Ernani Freitas - Ótica Lux
Câmara Setorial de Ópticas

“A Câmara Setorial de Ópticas tem 
três objetivos principais. Formação de 
profissionais: os funcionários preci-
sam estar capacitados com os devidos 
conhecimentos técnicos. Combate à 
pirataria: a compra de óculos solares 
fora de estabelecimentos óticos pode 
trazer prejuízos à visão do comprador. 
Estamos batalhando com os projetos 
de lei para que inibam a comercializa-
ção indiscriminada. União da classe: e 
precisamos que a nossa representati-
vidade seja maior.”

Clara Maria Petry - Caopanias Pet Shop
Câmara Setorial de Agropecuárias e 
Pet Shops 

“As agropecuárias e pet shops 
enfrentam um desafio que é comum 
a outros segmentos: a pesada carga 
tributária. Os empresários vivem na 
legalidade, arcando com tantos im-
postos, e precisam encarar a concor-
rência desleal do mercado informal. 
Nesta nova gestão, planejo buscar 
ainda mais associados para aumen-
tar a representatividade da nossa 
câmara setorial.”

Lojas de rua funcionam até 17h
Março ................................... dia 8
Abril .............................dias 5 e 19

*Fonte: Aditivo Sábado Mais, dis-
ponível em www.cdljoinville.com.
br. O aditivo foi definido pelo Sindi-
lojas e SECJ, com apoio da CDL.
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Faturamento da edição de verão do Festival 
Gastronômico aumentou 15%

Coquetel de lançamento ocorreu no Pizza na Pedra

Entre os dias 15 de janeiro e 
2 de fevereiro, 25 restaurantes 
serviram menus diferenciados a 
preços fixos no 6º Festival Gas-
tronômico de Joinville – Edição de 
Verão. Durante os 19 dias, o even-
to atendeu 28.684 pessoas, con-
tabilizando um aumento médio de 
15% no faturamento, fazendo jus 

ao tema “Já virou moda”. 
O sucesso se estendeu às mí-

dias sociais do Festival Gastronô-
mico, com 7.614 visitantes únicos 
em janeiro e um total de 12.055 
visitas no período, ou seja, os 
visitantes acessaram mais de uma 
vez. O site gastronomia.com.br foi o 
maior gerador de acessos e o Face-

book/gastronomiajoinville ficou em 
segundo lugar. 

O 6º Festival Gastronômico de 
Joinville foi promovido pela Câma-
ra Setorial de Gastronomia e En-
tretenimento e da CDL de Joinville, 
patrocinado por Trimania, Amor-
teceville, Paviloche e Madville, e 
contou com o apoio da RBS.

O Pizza na Pedra recebeu 
autoridades e imprensa para 
o coquetel de lançamento do 
6º Festival Gastronômico de 
Joinville – Edição de Verão. “O 
Festival Gastronômico já está no 
calendário da cidade. As pesso-
as ficam na expectativa, aguar-
dando o início. E para nós é um 
prazer realizar mais uma edição, 
para que todos tenham a opor-
tunidade de aventurar-se em 

novos sabores”, explicou Ludmila 
Marques, a coordenadora da 
Câmara Setorial de Gastronomia 

e Entretenimento da CDL, duran-
te o lançamento. O Presidente da 
CDL, Carlos Grendene, comparti-
lhou do entusiasmo de Ludmila: 
“O evento proporciona momen-
tos de felicidade, em que pode-
mos fazer refeições com a família 
e encontrar amigos para bater 
um papo. Nossa cidade não pode 
ficar sem o Festival, pois temos 
belos restaurantes aqui”. Confira 
algumas imagens do evento:

1
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1 - João Carlos Gonçalves, o ilustre mestre de cerimônias do lançamento; os anfitriões Daiane Kulkamp, Guilherme 
Kulkamp e a filha, que receberam elogios pelo bom atendimento do Pizza na Pedra; Ludmila Marques, Coordenadora da 
Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da CDL; e Carlos Grendene, Presidente da CDL
2 - O Deputado Estadual Kennedy Nunes acompanhado da esposa Sigiane Nunes e da filha
3 - Anírio Colzani e a esposa Dilva Regina Moratelli Colzani, Vice-presidente das Câmaras Setoriais da CDL; Olga Borgonovo 
Thives, proprietária da Cantina Borgonovo, e o marido Adilson Staviasz Thives
4 - João Carlos Gonçalves, o ilustre mestre de cerimônias do lançamento; Ludmila Marques, Coordenadora da Câmara 
Setorial de Gastronomia e Entretenimento da CDL; Douglas Hoffmann, Gerente de Marketing da Fundação Turística; 
Carlos Grendene, Presidente da CDL; Fabio da Paula Queiroz, Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel SC); e Luciano Moura, Gerente Comercial da RBS
5 - Yoná da Silva Dalonso, Coordenadora do Projeto Jovens Cozinheiros; e Fábio Dalonso, Secretário de Habitação
6 - Ana Luiza Moeller Wetzel, Presidente do Joinville e Região Convention & Visitors Bureau; Ludmila Marques, Coorde-
nadora da Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da CDL; e Yoná da Silva Dalonso, Coordenadora do Projeto 
Jovens Cozinheiros
7 - Geraldo Linzmeyer, Conselheiro do Conselho Estadual de Turismo; e Ludmila Marques, Coordenadora da Câmara Seto-
rial de Gastronomia e Entretenimento da CDL
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Por uma Joinville ainda melhor
No mês em que a cidade mais populosa do Estado completa 163 anos de existência, 

lideranças falam sobre as necessidades dos joinvilenses nas áreas de mobilidade 
urbana, educação, turismo, economia, saneamento básico e segurança pública

Sandra Furlan, Reitora da Univille:

Como toda metrópole que está 
em franco crescimento, os desa-
fios de Joinville são muitos, estão 
dispersos em várias áreas e, para 
enfrentá-los, são necessários inves-
timentos consideráveis.

Pontuo alguns, a começar pela 
mobilidade urbana, que a comuni-
dade acadêmica da Univille vivencia 
diariamente. A duplicação da Ave-
nida Santos Dumont já foi iniciada, 
mas na região Norte ainda temos a 

situação da rua Dona Francisca, im-
portante acesso ao parque industrial 
da Zona Norte e às universidades. 
Também nos preocupa a falta de ur-
banização da Rodovia Edgar Meister, 
onde o trânsito de carros se mistura 
com o de bicicletas e de pedestres. 
Situações semelhantes se repetem 
em outras regiões da cidade.

Joinville se desenvolveu graças a 
uma indústria forte, caracterizada 
pelo empreendedorismo inovador 
de seu povo, que hoje divide espaço 
com o setor de serviços, que vem se 
consolidando na cidade.

No entanto, o crescimento leva a 
uma preocupação com a capacida-
de de geração de emprego e renda. 
Joinville tem hoje capacidade de 
atrair empresas nacionais e estran-
geiras nos mais variados segmentos. 
Vejo, porém, que temos também a 
oportunidade e o desafio de nos for-
talecermos nas chamadas “indústria 
do conhecimento”, “indústria criati-
va” e “indústria do turismo”. Quanto 
à “indústria do conhecimento e 
a indústria criativa”, entendo que 
devemos investir tanto na atração 
quanto na criação de empresas nas 
áreas de software, automação, ro-
bótica, design, games, etc. Trata-se 
de tecnologias limpas e de elevado 
valor agregado, para as quais temos 
competência na cidade e capacida-
de para atrair novos talentos. Estes 

segmentos empresariais empregam 
os chamados “trabalhadores do 
conhecimento”, cuja remuneração 
média é elevada. No que se refere 
ao turismo, vejo um potencial que 
vai muito além do turismo de ne-
gócios, já que vivemos numa região 
onde a natureza é exuberante, com 
o maravilhoso complexo hídrico da 
Baía da Babitonga e a proximidade 
da serra. Acredito que o turismo de 
negócios deva estar associado ao de 
lazer e à sustentabilidade ambiental.

Acompanhando este crescimen-
to, o município se consolidou como 
um importante centro de formação 
de pessoas (não gosto da palavra 
mão de obra) nas mais diversas 
áreas do conhecimento, desde o 
ensino técnico-profissionalizante 
até o doutorado.

Mesmo assim, a formação quali-
ficada e adequada às necessidades 
atuais e futuras desse mercado 
de trabalho dinâmico e exigente 
também é um grande desafio a ser 
enfrentado pelas instituições de 
ensino desde a educação básica até 
a pós-graduação.

Outro grande desafio de 
Joinville, que já vem sendo enfren-
tado pelas últimas gestões muni-
cipais, é o saneamento básico, no 
que diz respeito, especialmente, 
à coleta e tratamento de esgoto. 
Uma cidade para ser considerada 
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desenvolvida deve ser capaz de 
tratar seus resíduos adequadamen-
te. Mas, antes disso, precisa atuar 
nas fontes geradoras e sensibilizar 
a população, por meio da educação 
ambiental, a gerar menos resíduos 
e proteger os recursos naturais.

Por último, destaco a questão 
da segurança pública, que é um 
desafio nacional e não específico de 
Joinville, mas que vem nos preocu-
pando a cada dia mais. Mesmo que 
as estatísticas mostrem que esta-
mos abaixo das médias brasileiras, 
precisamos ser atuantes se vigilan-
tes, pois não queremos atingir as 
médias nacionais.

Carlos Adauto Vieira, Advogado, 
Escritor, criador da Feira do Livro de 
Joinville e um dos fundadores da 
Academia de Artes e Letras de São 
Francisco do Sul:

Joinville tem direito a receber 
mais do que ela entrega ao Estado 
e para a União. Nós não recebe-
mos de volta o que merecemos. 
Trabalhamos, somos uma pujante 
cidade industrial, todo mês man-
damos uma quantia enorme para 
o Tesouro Nacional, outra para o 
Tesouro Estadual, e de lá para cá 
não vem nada. Esse é o primeiro 

passo: temos que começar a ter 
consciência de que nós temos o 
direito como joinvilenses a receber 
uma contraprestação disso, seja 
em serviços, seja em atendimento 
às nossas reivindicações. Joinville 
está em crescimento e todo dia tem 
reivindicação nova. E nós estamos 
parados aqui, reclamando. Temos 
que agir com mais rigor. 

Gilmar Mello de Azevedo, Presiden-
te do Instituto Joinville:

Joinville, parabéns pelos seus 163 
anos. Agradecimento, reconheci-
mento e confiança são sentimentos 
presentes, desde que há quase 28 
anos decidi mudar minha vida, esco-
lhendo esta cidade para viver.

Agradecimento pela acolhida, pela 
oportunidade de conhecer novas 

pessoas, nascidas ou não em Joinville, 
e que me permitiram formar uma 
família maravilhosa (parentes e ami-
gos). Reconhecimento pelas oportu-
nidades profissionais que me permi-
tiram aprender e crescer econômica 
e socialmente. Permitindo que possa 
retribuir a algumas famílias as opor-
tunidades que recebi com emprego 
e renda. Confiança de que soluções 
para problemas como: saúde, segu-
rança, educação e mobilidade que 
tanto afetam nossa Joinville, possam 
ser encaminhadas da melhor forma 
possível, por aqueles que planejam 
e dirigem nossa cidade. Entendo que 
enquanto mantivermos esta forma 
injusta de distribuir os recursos entre 
as esferas federais, estaduais e mu-
nicipais, seremos sempre reféns de 
políticas e políticos preocupados com 
popularidade e ciclos de dois a quatro 
anos de promessas vazias. Nós temos 
memória curta. Faz-se necessário 
fortalecer nossa representatividade 
junto ao governo estadual e fortalecer 
nossa participação nas Assembleias, 
elegendo representantes conhecedo-
res e comprometidos com a busca de 
soluções para Joinville e região. Acre-
dito que possamos ter uma Joinville 
“motivo de orgulho da sua gente e 
onde se realizam sonhos“.
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Sobe número de famílias endividadas em Joinville
O número de famílias joinvillenses 

endividadas subiu 8,9% no 
último ano. Havia 64.512 famílias 
endividadas em janeiro de 2013, 
e em janeiro deste ano, o número 
subiu para 70.279. Os dados são 
da Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor 
(PEIC), realizada pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
de Santa Catarina (Fecomércio 
SC) e Sindilojas de Joinville.

O mesmo aconteceu com as 
famílias com contas atrasadas. 
Em janeiro de 2013, havia 13.859 
famílias inadimplentes. Em janeiro 
deste ano, o número subiu para 
21.493, passando de 8,5% para 13,2% 
do total de famílias da cidade. 

Ainda segundo o estudo, o número 
das famílias que não têm condições 
de pagar as dívidas atrasadas 
também aumentou. Passou de 2.557, 
em janeiro de 2013, para 8.059, 
referente ao mesmo mês deste ano.

Formas de endividamento
O cartão de crédito está entre 

as formas de endividamento mais 
citadas em Joinville, com 45,6% 
das famílias dizendo que possuem 
dívidas com o cartão em janeiro de 
2014. Em segundo lugar, aparece o 
financiamento de carro, com 34,6% 
em janeiro de 2013, e 28,6%, no 
mesmo período deste ano, seguido 
do cheque especial, com 8,4% há um 
ano, e 16,1%, em janeiro de 2014.

Para a Fecomércio SC, o aumento 
no nível de endividamento das 
famílias de Joinville está de acordo 
com o atual cenário do crédito às 
famílias no Brasil, que continua 
crescendo, porém em taxas mais 
modestas. Apesar deste aumento dos 
endividados e do pequeno aumento 
dos inadimplentes, outros indicadores 
da PEIC ainda demonstram uma 
situação bastante segura no perfil 
do endividamento familiar.

O comprometimento das famílias, 
tanto em relação a sua renda quanto 
em relação ao tempo com dívidas, 

é ainda seguro, apresentando 
comportamento estável e sem 
tendência de elevação. O recurso a 
modalidades de crédito mais caras, 
como o cheque especial, ainda é 
restrito, mostrando segurança quanto 
ao peso do serviço da dívida.

Predominam entre os endividados, 
aqueles com percepção de que estão 
pouco endividados. Com isso, a 
capacidade de resposta das famílias 
da cidade a um novo impulso do 
crédito é muito grande, trazendo 
possibilidades de uma retomada 
mais forte do consumo caso a 
oferta de crédito volte a crescer.

Mudança de perfil nas dívidas
Além do endividamento em Santa 

Catarina ter crescido nos últimos 
anos, ele mudou bastante de perfil. 
Houve a evolução da participação 
do cartão de crédito: de 34,9%, na 
média de 2010, a média anual pulou 
para 59,7%, em 2013. Também é 
importante ressaltar o crescimento 
até 2012 do financiamento de veículos 
e o posterior recuo, ressaltando 
o impacto do menor crescimento 
das vendas destes bens em 2013.

As formas de endividamento 
mais caras, mais burocráticas ou 

menos cômodas como o cheque 
especial, o crédito pessoal e os carnês, 
tiveram uma queda expressiva de 
sua participação, todas suprimidas 
pela forte expansão e comodidade 
das compras no cartão de crédito.

Acesse a pesquisa na íntegra 
em www.fecomercio-sc.com.br.

Crescimento do comércio
O comércio cresceu 

consideravelmente na última década, 
impulsionado pelo crédito e por 
uma demanda reprimida. As famílias 
foram às compras e fizeram do Brasil 
um grande mercado consumidor, 
atraindo os olhares e o investimento 
dos mais diversos locais do mundo.

Entretanto, estamos atualmente 
em um novo momento econômico. 
A renda das famílias já não 
cresce tanto, e a capacidade de 
endividamento familiar apresenta 
sinais claros de esgotamento. Um 
novo horizonte é necessário. É 
preciso novas reformas estruturais 
que deem conta de destravar de 
maneira segura esse importante 
instrumento de desenvolvimento 
em uma sociedade capitalista.

Fonte: Fecomércio

José Manoel Ramos, Vice-presidente Financeiro do Sindilojas
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Prepare-se para a Copa do Mundo

• Não tire o olho da formação 
e manutenção dos seus estoques. 
Aproveite também para incrementá-
los com itens que façam alusão 
à Copa. E você pode brincar 
com as cores da bandeira na 
decoração e atrair mais clientes.

• Promova os treinamentos 
necessários para que sua equipe 
esteja devidamente capacitada. 
Um atendimento rápido, simpático 
e pouco burocrático fará o 
consumidor ter vontade de voltar 
a sua loja. Preços competitivos 
também ajudam bastante.

• Faça uma checagem preventiva 
da manutenção da estrutura física 
do estabelecimento. Por exemplo, se 
você tem uma TV e pretende exibir 
jogos, certifique-se de que ela está 
em bom funcionamento. E quem 
procurar o seu estabelecimento 
achará com facilidade? Certifique-
se de que a numeração está 
bem visível na fachada.

• Pessoas de todo o mundo 
visitarão o País. Ter funcionários 
capacitados a falarem em um segundo 
idioma pode ser um trunfo. E os 
cardápios de bares e restaurantes 
podem colocar embaixo dos 
produtos a tradução em inglês.

• Mostre bem o que você 
tem. Há facilidade de visualização 
de produtos na vitrine?

• Não deixe para a última hora. 
Há muitas possibilidades de ações de 
melhoria, mas para executá-las com 
eficiência, quanto antes, melhor. 

Fontes: Agência Estado e Sebrae.

“O mais importante é ter uma 
equipe bem preparada para fazer 
atendimentos de qualidade, 
sabendo abordar o cliente, e 
com as informações do que está 
acontecendo no momento - quais 

são os jogos e os seus resultados. A 
equipe pode ser reunir para bater 
um papo rápido de 10 minutos 
antes do expediente para entender 
como está o mercado. Também 
é possível trabalhar com vitrines 
diferenciadas, com vários temas 
relacionados à Copa. Os funcionários 
podem usar uniformes com motivos 
que remetam ao futebol.”

Patricia Regina Konrad, 
Consultora de Varejo

• Coloque-se à disposição do 
cliente. O atendimento excelente 
é o adequado ao momento e 
perfil do cliente. O importante é 
perceber e se ajustar para entrar 
em sintonia com esse cliente. 

• Você compraria o que você 
vende? Excelentes vendedores se 
“apaixonam” pelo produto, pela 
empresa e por si mesmo (não 
necessariamente nessa ordem). 
Essa paixão tem que ser sentida e 
tem que ter verdade. Quem vibra 
faz o outro (cliente) vibrar junto.

• Conheça sua empresa e seus 
produtos com profundidade. 
Compradores internacionais 
são extremamente detalhistas e 
preferem ser atendidos por quem 
realmente conhece os produtos 
e/ou serviços ofertados.

• Objetividade é tudo. 
Principalmente com clientes mais 
reservados ou apressados.

• Desconto demais pode 
comprometer a credibilidade. 
Descontos somente se forem 
solicitados pelo cliente ou se 
você perceber que a venda 
possa estar em risco de não ser 
realizada. Venda valor sempre!

Daniel Fonseca, professor de MBA, 
consultor e palestrante FCDL/CDL

Durante os meses de junho e julho o país vai respirar futebol com a Copa do Mundo. 
Joinville está próxima de Curitiba, que é uma das sedes do evento, e o nosso aeroporto 

está credenciado para receber voos neste período. O seu estabelecimento está 
preparado para aproveitar as chances de vender mais? Confira algumas dicas:
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Os benefícios do cadastramento 
eletrônico de cupons

Governo adia prazo do eSocial

Inovação, tecnologia e muitos 
clientes satisfeitos com a novidade 
no cadastramento do 
Natal Premiado CDL em 
2013. Os cupons que 
antes eram cadastrados a 
caneta, e um de cada vez, 
geravam descontenta-
mento com o processo.

Em 2013, o Presi-
dente Carlos Grendene 
resolveu inovar. E deu 
certo. As 291 lojas parti-
cipantes do Natal Pre-
miado têm agora acesso 
à base de dados dos 
clientes que se cadas-
traram em sua loja para 
concorrer aos prêmios.

E não para por aí. Os 
dados podem ser utilizados para 
e-mail marketing, mobile marke-
ting, mala direta e integração com 
outros sistemas.

“No SiS - Sistema de Informatização 
de Sorteios, da Exata, os lojistas têm 

acesso aos seus dados poden-
do ainda utilizar os filtros 
por bairro, faixa etária, 
compras, entre outros”, in-

forma Erick Bleck, respon-
sável pelo sistema.

No Liquida Joinville não 
poderia ser diferente. O 

sistema foi utilizado nova-
mente e os consumidores que 
já se cadastraram puderam 

simplesmente cadastrar seus 
cupons concorrendo aos 20 vale 

compras de R$ 1 mil.
Agradecemos a participação 

de todos os lojistas que fizeram 
parte desta inovação e informa-

mos que cada participante rece-
berá um contato por telefone e um e-
-mail com todos os dados para acessar 
o SiS. Mais informações: 3461-2530.

O novo prazo para que as empre-
sas entreguem o eSocial (braço do 
SPED que trata da escrituração tra-
balhista e previdenciária) foi anun-
ciado pelo governo. Inicialmente 
previsto para ser transmitido a partir 
de janeiro, o eSocial teve seu prazo 
estendido e contou com novo cro-
nograma estimado. Este cronograma 
engloba todas as empresas, inclusive 
aquelas participantes do Simples 
Nacional, conforme abaixo:

EMPRESAS TRIBUTADAS PELO 
LUCRO REAL

- O cadastramento inicial deve ser 
feito até 30/6.

- O envio de eventos mensais de 
folha e apuração de tributos deve 
iniciar até 30/7.

EMPRESAS TRIBUTADAS PELO 
LUCRO PRESUMIDO E EMPRESAS DO 
SIMPLES NACIONAL

- O cadastramento inicial deve ser 

feito até 30/11.
- O envio dos eventos mensais de 

folha e apuração de tributos deve 
iniciar até 30/12.

- A substituição da GEFIP, a partir 
de 1/2015.

O ambiente de testes para co-
nexão WebService e recepção do 
cadastramento inicial dos trabalha-
dores deve estar disponível entre 
março e abril/2014.

Mesmo contando com uma nova 
dilatação no prazo para entrega, as 
empresas devem começar a tra-
balhar no eSocial, pois esta nova 
obrigação trará profunda mudança 
nos processos de geração de infor-
mações fiscais e sociais.

Assim, é crucial que as empresas 
invistam em tecnologia e treinamen-
tos para serem capazes de compre-
ender e controlar o novo sistema. 

Fonte: Klein Contabilidade.
Cdl Joinville II

DICAS DE 
LIVROS E DVDs

Estes exemplares podem ser 
retirados como empréstimo pelos 
associados da CDL na biblioteca e 

na videoteca da entidade.

Sinopse: os ensinamentos de 
Maxwell são úteis para aqueles que 
têm o desejo de exercer liderança a 
partir do escalão médio. Para Ma-
xwell, os profissionais em posições 
hierárquicas médias têm muito mais 
influência do que se imagina.

O LÍDER 360°
Editora: Thomas Nelson 
                Brasil
Autor: John C. Maxwell

Sinopse: saiba o que fez e o que 
pensava Steve Jobs, o empreende-
dor que revolucionou a indústria 
dos computadores, da música e do 
entretenimento e criou produtos 
que se tornaram objetos de desejo. 

Sinopse: Claudio Diogo mostra 
o que devemos fazer para formar 
uma forte equipe de vendedores. 
Motivação, remuneração, pre-
miação, acompanhamento e de-
senvolvimento são algumas das 
lições. Não deixe de ver esta aula.

A CABEÇA DE 
STEVE JOBS
Editora: Agir
Autores: Leander 
Kahney

COMO FORMAR UMA 
EQUIPE DE CAMPEÕES 
DE VENDAS
Editora: KLA
Autor: Claudio Diogo
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ARTIGO DA CONSULTORA

Juliana Dalbosco - Palestrante do Centro de Treinamento - CDL Joinville

Que imagem é tudo nos dias de hoje, todos sabemos. 
E nossos clientes também, que nos procuram diariamen-
te em busca do look perfeito. Aquele que vai mostrar ao 
chefe que merece uma promoção ou que vai demonstrar 
toda a sua capacidade numa entrevista de emprego. Nós 
nos esforçamos para fazer com que essas pessoas saiam 
das nossas lojas satisfeitas e seguras da imagem que irão 
projetar de si mesmos para o mundo. Mas e quanto a 
nós, estamos dando a mesma atenção para a nossa 
imagem no ambiente de trabalho?

Inúmeras pesquisas já foram realizadas sobre o as-
sunto e todas apontam para os mesmos resultados: le-
vamos apenas alguns segundos para formar uma opinião 
a respeito de outra pessoa. Dados como estado civil, 
condição financeira, nível de escolaridade, com-
petência, entre muitos outros, são coletados 
nesse mínimo espaço de tempo. Mas para mu-
dar uma primeira impressão negativa, preci-
sa-se de muito mais tempo.

Por isso tão importante como usar os 
melhores argumentos de venda e ofere-
cer um atendimento de primeira, é cui-
dar também da nossa imagem – o famo-

so marketing pessoal. Um cliente se sentirá muito mais 
seguro ao ser atendido por um profissional alinhado, que 
além de transmitir uma imagem de competência também 
demonstre seu conhecimento de moda.

Maquiagem impecável e looks bem pensados são 
essenciais não apenas para aumentar suas vendas, mas 

também para demonstrar interesse e competência 
na realização do seu trabalho. Porque também 

para os nossos chefes, imagens falam mais do 
que mil palavras.

Participe do Workshop de Marketing Pesso-
al da CDL Joinville entre os dias 24 e 27 de mar-

ço. Estarei presente compartilhando técnicas de 
maquiagem, acompanhada pela consultora 

de estilo da Chiqueria, Josane Muriel. Nos 
encontros, daremos várias dicas para uma 
boa imagem: desde a maquiagem perfei-
ta até o look ideal para o ambiente de tra-

balho. Inscreva-se já, as vagas são poucas 
e limitadas. Informações e inscrições: 3461-

2539, 3461-2544, página CTCursos no Face-
book e cursos@cdljoinville.com.br.

O vAlOr dO MarketinG PeSSoaL PArA 
A COMPetItIvIdAde dO PrOFISSIOnAl

CtCursosTREINAMENTOS

MARÇO
Qualidade no atendimento para atendentes
e balconistas de panificadoras ..................... 11 a 13
Liderança para gerentes operacionais .......... 17 a 20
Fluxo de caixa ............................................... 10 a 13
Intensivo de vendas: módulos básico,
intermediário e avançado (de 2ª a 5ª, em 
duas semanas) .............................................. 17 a 27
Palestra - Aprenda como administrar o 
seu negócio ...................................................... 13/3

Workshop de imagem pessoal & beleza ....... 24 a 27
Oratória - desafiando os limites da 
expressão  ................................................ 31/3 a 3/4

ABRIL
Intensivo de análise de crédito e cobrança
(segundas a quintas, em duas semanas) ........ 7 a 17
Vitrinismo ..................................................... 15 e 16
Código de Defesa do Consumidor:
vendas para pessoa física e via internet ....... 28 a 30
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ARTIGO JURÍDICO

Dra. Bárbara Karina Gesing e Dr. Álvaro Cauduro de Oliveira - consultores jurídicos

A rápida automação de processos e o uso intensivo 
de computadores e redes de dados cria uma enorme 
quantidade de documentos de extrema importância, 
processada e armazenada diariamente. No entanto, es-
tas transações eletrônicas necessitam da adoção de me-
canismos de segurança capa-
zes de garantir autenticidade, 
confidencialidade, integrida-
de e segurança às informa-
ções eletrônicas. A certifica-
ção digital é a tecnologia que 
garante esses requisitos.

Com a certificação digital, 
é possível efetuar transações 
eletrônicas com completa se-
gurança, ter ciência de quem 
é o autor de uma transação 
ou de uma mensagem, man-
ter todos os dados confiden-
ciais protegidos e ainda arma-
zenar documentos que serão 
mantidos em sigilo.

O certificado digital é um documento eletrônico de 
identidade, que possibilita comprovar a identidade de 
uma pessoa, uma empresa ou um site, para assegurar a 
realização de transações on-line e a troca eletrônica de 
documentos, mensagens e dados. Ele contém o nome, 
um número público exclusivo denominado chave pública 
e muitos outros dados que comprovam quem é o usu-
ário para as pessoas e para os sistemas de informação. 
A chave pública é o que substitui a assinatura física nos 

documentos eletrônicos.
Essa tecnologia permite assinar, digitalmente, qualquer 

tipo de documento, conferindo-lhe a mesma validade ju-
rídica equivalente em papel assinado de próprio punho.

A certificação digital trouxe inúmeros benefícios para 
as pessoas físicas e jurídi-
cas que a adotam. Com ela 
é possível utilizar a internet 
como meio de comunicação 
alternativo para a disponibi-
lização de diversos serviços 
com maior agilidade, facili-
dade de acesso e considerá-
vel redução de custos.

Basicamente, a tecnolo-
gia garante a autenticidade 
do emissor e do receptor da 
transação ou do documen-
to; a integridade dos da-
dos contidos na transação 

ou no documento; a confidencialidade entre as partes; 
a diminuição de oposição das transações efetuadas ou 
documentos assinados, posto que reduz drasticamente 
o risco de falsificação de assinatura; e tudo isso com a 
facilidade de utilizar digitalmente, sem a necessidade de 
deslocamento.

A CDL de Joinville está oferecendo este serviço como 
Ponto de Atendimento de Autoridade de Registro, e está 
à disposição para prestar esclarecimentos e dirimir even-
tuais dúvidas a respeito do tema.

A IMPOrtânCIA de Obter uM 
CertiFiCado diGitaL
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O Presidente do Sindilojas, Rau-
lino Esbiteskoski, esteve reunido no 
dia 6 de fevereiro com o Coman-
dante do 8º Batalhão da Policia Mi-
litar, com o Tenente Coronel Adil-

son Moreira e com o 1º Tenente 
Daniel Screpanti, responsáveis pela 
segurança do Centro de Joinville e 
de alguns bairros próximos. 

Esta reunião foi uma primeira 

aproximação com a Polícia Militar 
visando a aumentar o efetivo no 
patrulhamento das ruas da cida-
de. O momento foi oportuno para 
falar da segurança do Centro, 
diante das reclamações dos em-
presários. O Tenente Coronel Adil-
son enfatizou o plano de opera-
ção da polícia, que vai colocar nas 
ruas, em breve, um número maior 
de policiais, fazendo um trabalho 
mais ostensivo, não só no Centro, 
mas nos bairros já mapeados pela 
inteligência da polícia. 

O Presidente Raulino esteve 
acompanhado do Assessor de 
Comunicação, João Luiz Brandão 
Portes, e a Executiva, Tassia Fett-
back, que saíram satisfeitos com o 
resultado da reunião.

O comércio varejista de Joinville seguirá o seguinte 
horário para o carnaval de 2014, conforme Conven-

ção Coletiva:

Horários de
Carnaval 2014

Lembrete 1 – as lojas do comércio de rua poderão 
recuperar e/ou compensar 8 (oito) horas referente ao 
dia 3/3 no prazo máximo de 60 dias.
Lembrete 2 – as lojas de shopping center poderão re-
cuperar e/ou compensar 6 (seis) horas referente ao dia 
3/3 no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
Lembrete 3 – as empresas estabelecidas nas cidades da 
região (Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, 
Garuva, Itapoá, São João do Itaperiú e São Francisco do 
Sul) poderão abrir normalmente seus estabelecimentos 
durante o Carnaval, respeitando-se os limites legais.

Rosalbo Ferreira Júnior, assessor jurídico do Sindilojas

Dia Comércio de rua Shopping center

1º/3 - Sábado Até as 13 horas Horário normal

2/3 - Domingo Lojas fechadas Lojas fechadas

3/3 - Segunda Lojas fechadas Lojas fechadas

4/3 - Terça Horário normal Horário normal

5/3 - Quarta Horário normal Horário normal

SeGurança
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Campanha “Vote Certo, Vote em 
Joinville” tem apoio da Cdl

Fernando Paulo Martins, o Vice-
-presidente Administrativo e de Pa-
trimônio da CDL, representou a enti-
dade na reunião da campanha “Vote 
Certo, Vote em Joinville” realizada 
em janeiro, na Acij. Entidades empre-
sariais, cartório eleitoral e poder pú-
blico estivem reunidos para debater 

formas de ampliar o número de elei-
tores de Joinville, estimulando jovens 
de 16 e 17 anos a fazerem o seu títu-
lo, bem como aqueles que moram em 
Joinville, mas que ainda votam em ou-
tras cidades. Atualmente, Joinville tem 
374 mil eleitores e o objetivo, com a 
campanha, é ultrapassar os 400 mil.

ANIVERSARIANTES
Fevereiro/Março

FEVEREIRO
5 ANOS
• Posto Zandona VIII
• Amazon Pet
• Miquelute Materiais de Construção
• Brasil Pratas
10 ANOS
• Sabrimar Materiais de Construção
• Tok Sensual
• New Cosméticos
• Eletro Seg
15 ANOS
• Metalab Consultoria e Análise de Materiais
• Ótica Beatriz
• Investcar Comércio de Veículos
• Crisblu Modas
• Universo Automação
20 ANOS
• Susi Modas
• Salto Quinze
• Lycrimalhas
• Florença Veículos
40 ANOS
• Imobiliária Brietzig
• Imobiliária Emege
50 ANOS
• Casa Geraldo
• Nereu de Souza

MARÇO
5 ANOS
• Instituto Popular Prev-Saúde
• Dimitri Modas 
• RD América Corretora
• Aurea Modas
10 ANOS
• Ótica Everson
• Karinha de Anjo 
• Difrisul Steil Com. Mat. Const.
• Fabio Imóveis 
15 ANOS
• Transvara
• Anieli Modas
• Cia da Cerâmica
• Funerária Cristo Rei
• Condomínio Ed. Manchester
• Sandra Modas
• Suprema Contabilidade
• Escapamentos Moraes 
25 ANOS
• Mari Magazine
• Metalpo Acessórios
• Siana Show Room Loja
30 ANOS
• Lojas Salfer
45 ANOS
• Posto LC Ltda.

Cdl Joinville implanta registro de 
SPC com Protesto em Cartório

Cobrar dívidas antigas é uma 
missão difícil para os empresários. De 
acordo com o Código Civil, o nome 
de uma pessoa só pode ficar por 
no máximo cinco anos no cadastro 
de inadimplentes. E para alguns, o 
custo para registro em cartório não 
é acessível. O Registro de SPC com 
Protesto em Cartório, novo serviço 
da CDL Joinville, surge para auxiliar 
no combate à inadimplência.

A novidade oferece as facilidades 
do Registro de SPC com as vantagens 
do Protesto em Cartório em um único 
serviço, com o custo reduzido. E os 
registros já cadastrados também 
podem ser protestados. A própria 
empresa pode definir quais títulos 
quer enviar ao cartório. A ferramenta 
funciona on-line, de forma a facilitar 
o trabalho de cobrança. Mais 
informações: (47) 3461-2511.


