30 anos de conﬁança,
respeito e dedicação:
juntos construímos
a CDL Palhoça.
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Selo 30 Anos
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Sobre a CDL Palhoça

A CDL Palhoça é uma entidade que representa os empresários do setor do comércio e serviços. No ano
em que vai completar 30 anos de história, a entidade reaﬁrma sua missão: defender os interesses dos
lojistas associados através de uma estrutura organizacional eﬁciente, prestando serviços de
qualidade e implementando ações que fortaleçam o comércio e o cooperativismo em Palhoça.
A atual diretoria é composta por 13 membros, entre presidente, vice, diretores e conselheiros. E a
meta para o biênio 2017-2018 é municipalizar a CDL, ampliando sua visibilidade para mais bairros de
Palhoça. A sede atual é própria e está constituída numa estrutura física de 1.470m², incluindo
estacionamento, dois auditórios, espaço multiuso para eventos, posto de atendimento e conciliação
jurídica (PAC).
A CDL Palhoça oferta serviços variados nas áreas de saúde, consultoria ﬁnanceira e jurídica,
previdência e seguro, certiﬁcado digital, registro com protesto, SPC Brasil, salas para eventos, além de
convênios com diversas lojas e instituições de ensino.
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Palavra do Presidente

Por meio do associativismo, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Palhoça) atua
como uma grande aliada das pequenas e médias empresas que têm de enfrentar
a concorrência acirrada das grandes redes. Com a força desta união, construímos
uma marca competitiva.
Para tanto, temos realizado uma gestão de intenso trabalho. Nos últimos anos,
montamos uma estrutura organizacional eﬁciente, para prestar serviços de
qualidade, além de implementar ações que vêm fortalecendo o comércio e o
cooperativismo na cidade. O processo de planejamento para o biênio 2015-2016,
executado pela gestão anterior, trouxe claros avanços no desenvolvimento da
entidade como um todo. Iniciamos um processo de descentralização,
prestigiando ainda mais as realizações de seu corpo de diretores que
contribuem com novas ideias e visões para a CDL Palhoça.
Josué da Silva Mattos
Presidente da CDL Palhoça

O atual estatuto está apto a subsidiar a continuidade deste necessário e
irreversível processo de modernização da instituição, com uma administração
cada vez mais compartilhada, aparelhando-a cada vez mais para esses novos,
desaﬁadores e imprevisíveis tempos.
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Princípios

“Defender os interesses dos lojistas associados através de uma estrutura

MISSÃO

organizacional eﬁciente, prestando serviços de qualidade e implementando
ações que fortaleçam o comércio e o cooperativismo empresarial em Palhoça”.

01

Fortalecer e aprimorar constantemente a prestação
de serviços de interesse lojista;

02

Investir permanentemente na qualiﬁcação dos associados,
seus colaboradores e dependentes;

DIRETRIZES
03

Desenvolver cada vez mais o espírito cooperativista da classe
comerciante para, através da força conjunta,
defender os interesses lojistas.

2-
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História

1º loja ﬁliada
ao SPC
(Florianópolis)

1982

Registro do
1º Colaborador

Compra do
1º veículo
próprio

Realização da
1º Stammtisch

Construção do
Auditório na
sede antiga

1988

2001

2005

2006

1987

2000

2002

2005

Promoção de
Audiência Pública
por Mais Segurança,
com Deputados
Estaduais em
Palhoça

Início da
Construção
NOVA SEDE

2009

2011

2008

ATA

Fundação
CDL Palhoça
24/11/1987

2010

Realização
do 1º “Outubro
Rosa”

Criação do
Núcleo
Imobiliário
e Núcleo
da Mulher

Participação
na criação do
Observatório
Social de
Palhoça

Criação de
um Espaço
Multiuso para
os associados

2014

2015

2016

2016

2014

2015

2015

2016

Inauguração
da nova sede
(1.470m²)

Criação do
Serviço de
Certiﬁcação
Digital

Realização do
1º Bazar da Moda
Liquida Palhoça

Criação da
Câmara de
Conciliação

SIMPLES

Presépio e
Decorações
Natalinas
da cidade por
vários anos

Conquista
da 1ª SEDE
PRÓPRIA
Rua 24 de Abril

Participação
ﬁnanceira para
trazer o Corpo
de Bombeiros
para Palhoça

Criação de
Assessoria
Jurídica Permanente
para orientação
aos associados

Liderança
Estadual contra
a Substituição
Tributária para
o SIMPLES
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Histórico de Presidentes

1º Presidente
Gelson Pedro
Fortunato

3º Presidente
José Ademar
da Silva

5º Presidente
Sidney
Luchtemberg

7º Presidente
Augusto Vidal
Silveira

9º Presidente
Augusto Vidal
Silveira

11º Presidente
Maria de Lourdes
Rosa

1987
1989

1992
1994

1996
1998

2000
2002

2004
2006

2011
2014

1989
1992

1994
1996

1998
2000

2002
2004

2007
2010

2015
2018

2º Presidente
Raul Roberto
Weiss

4º Presidente
Raul Roberto
Weiss

6º Presidente
Ivone Schütz
Weiss

8º Presidente
Sidney
Luchtemberg

10º Presidente
Raul Roberto
Weiss

12º Presidente
Josué da Silva
Mattos
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Serviços Oferecidos

ASSESSORIA JURÍDICA

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

O suporte técnico da Consultoria Jurídica da
entidade compreende orientações legais sobre
qualquer situação do cotidiano comercial e
representação da CDL em ações judiciais.

Por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem, o associado
conta com um serviço que efetua a cobrança dos clientes
inadimplentes. Em 2016, a CDL ﬁrmou convênio com o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina e criou o Posto
de Atendimento e Conciliação (PAC), permitindo a realização
de audiências de conciliação na própria entidade, deste
modo, agilizando as demandas de cobranças judiciais.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
O certiﬁcado digital é um documento eletrônico
que possibilita comprovar a identidade de pessoas
físicas, empresas e sistemas, para assegurar as
transações online e a troca eletrônica de documentos,
mensagens e dados, com validade jurídica.

CONVÊNIOS DIVERSOS
A CDL Palhoça disponibiliza para seus associados uma
rede de convênios com mais de 60 empresas conveniadas
(lojas, faculdades, escolas, clínicas, papelarias, entre outras)
que oferecem descontos em produtos e serviços.
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Serviços Oferecidos

CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOPS

O convênio com a Prevident dá ao associado 230
procedimentos como consultas, urgência e emergência,
tratamento de cárie, de gengiva, cirurgia, odontopediatria,
aparelhos ortodônticos e radiograﬁas com dentistas
em quase todas as regiões de Palhoça.

Ao longo do ano, a CDL Palhoça oferece uma série de
Cursos, Palestras e Workshops com temas de interesse
dos lojistas. Há eventos exclusivos para os associados
e abertos para o público em geral.

SALAS PARA EVENTOS E CAPACITAÇÕES

PLANOS DE SAÚDE

A CDL Palhoça possui duas salas de treinamento (40 e 50
pessoas) que contam com ar-condicionado, lousa e TV
com entrada HDMI. Ainda há o Espaço Multiuso
(110 pessoas) para confraternizações e eventos, com
churrasqueira, cozinha completa, ar-condicionado e louças.

O associado da CDL pode aderir a distintos
planos de saúde, com tabela empresarial das
operadoras Unimed, Bradesco Saúde, SulAmérica
Saúde e Agemed.
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Serviços Oferecidos

PREVIDÊNCIA E SEGURO

SPC BRASIL

A Mongeral Aegon, conveniada à CDL Palhoça, oferece
planos de previdência privada e seguros de vida.
Para os associados, a empresa disponibiliza produtos
como a DIT (Diária por Incapacidade Temporária), um
complemento de renda em caso de acidente ou
outra incapacidade temporária. Há também a opção
por um seguro de vida resgatável, que pode durar
a vida toda ou ser requisitado após um prazo
de contribuição, com juros e correção.

O SPC é o maior banco de dados da América do Sul
e atua no sentido de ajudar o lojista e o prestador
de serviços a ter segurança na hora de oferecer
um crediário. Com esta importante fonte de
informação, o associado possui subsídios para
operações simples, como consultas de cheques,
e informações complexas de pessoas jurídicas.
O SPC é serviço exclusivo das Câmaras de Dirigentes Lojistas
e integra mais de duas mil entidades em todo o país.

REGISTRO COM PROTESTO

UNICRED

Serviço inovador e exclusivo do SPC, o Registro com
Protesto aumenta as chances do associado de ter uma
cobrança mais efetiva e rápida. Eﬁciência e agilidade
sem ter que ir ﬁsicamente ao cartório.

Uma das cooperativas de crédito mais respeitadas se
uniu à CDL Palhoça, possibilitando aos associados vários
produtos de crédito: Crédito para investimentos, Linha de
Crédito para Veículos, Cheque Especial, Desconto de
Recebíveis e Antecipação de Recebíveis.
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Alguns Eventos 2017

MARÇO

ABRIL

Super Mulher
Evento realizado especialmente para o Dia Internacional da Mulher, valorização e
empoderamento das guerreiras do nosso cotidiano. Workshop seguido de um coquetel.

Ferramentas e Estratégias de Cobrança
Treinamento prático e conceitual com objetivo de aumentar a liquidez do caixa da
empresa, utilizando estratégias e ferramentas práticas e eﬁcazes de cobrança
e recuperação de ativos em inadimplência.
Registro com Protesto
Este Workshop é pré-requisito para a liberação do acesso ao sistema. O protesto em
cartório possui 65% de sucesso em três dias úteis e 80% das dívidas são solucionadas
de médio a longo prazo. Fonte IEPTB/SC
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Alguns Eventos 2017

MAIO

JUNHO

JULHO

Gestão Empresarial: como tornar seu negócio mais LUCRATIVO
Tem como objetivo despertar nos participantes um novo estilo de administrar,
e assim conduzi-los para um negócio lucrativo.

O Melhor do SPC
Uma análise do momento econômico, das oportunidades e o que representa o crediário para
o varejo, alinhado às melhores opções de consultas e obtenção de informações através do SPC.

Registro com Protesto
Este Workshop é pré-requisito para a liberação do acesso ao sistema. O protesto em cartório
possui 65% de sucesso em três dias úteis e 80% das dívidas são solucionadas de médio a longo
prazo. Fonte IEPTB/SC.
Lembrança que ﬁca - A importância de deixar uma boa impressão
O Workshop apresenta formas para um bom atendimento, fazendo o cliente retornar
para novas vendas.
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Alguns Eventos 2017

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

Organização ﬁnanceira para não entrar no vermelho
Palestra aberta ao público em geral com o objetivo de conscientizar consumidores sobre
a importância de usar o crédito de forma consciente para evitar o endividamento.

Venda mais e melhor
Conscientizar e capacitar seus colaboradores para uma atuação comprometida e proativa
em todos os segmentos de atividade. Mostrando que cada um tem sua parcela de responsabilidade
nas vendas, seja direta ou indiretamente.

Registro com Protesto
Este workshop é pré-requisito para a liberação do acesso ao sistema. O protesto em cartório
possui 65% de sucesso em três dias úteis e 80% das dívidas são solucionadas de médio
a longo prazo. Fonte IEPTB/SC.

Os 10 mandamentos do crediário e cobrança eﬁcaz
Aprenda a usar o crediário para atrair clientes em tempos de crise, como evitar
inadimplência e ainda como ter uma cobrança mais eﬁcaz que produza resultados
e reduza risco de demandas legais.
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Estrutura Organizacional

Com o passar dos anos, a CDL Palhoça
aprimorou sua estrutura organizacional,
ampliando os serviços oferecidos e
aprimorando o relacionamento dos lojistas
e prestadores de serviço com o mercado.
Tal procedimento se fez necessário tanto
pelas mudanças do cenário econômico
quanto do perﬁl dos associados.
A “atuação de mercado” é, portanto,
o atual modelo adotado pela entidade.
Tal abordagem permite trazer novas
dinâmicas à economia local com a
integração dos lojistas associados no
mercado.

M

E

R

C

A

D

O

ASSOCIADOS

Infraestrutura

Serviços

Recursos Humanos

• Área Física

• SPC

• Diretores

• Bens Móveis

• Convênios

• Conselheiros

• Equipamentos

• Planos de Saúde

• Gerentes

• Salas de Capacitação

• Cursos e Palestras

• Vendedores

• Espaço Multiuso

• PAC e Câmara Mediação

• Pessoal Interno

• Veículo

• Certiﬁcado Digital

• Prestadores de Serviços

• Rede Intranet

• Visitas de Consultores

• Parceiros

• Sistemas Internos

O diagrama ao lado permite uma melhor
visualização desse posicionamento
organizacional.
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Metas da Diretoria

Gestão 2017/2018

• Realizar ações de responsabilidade social (OSPH; AVOS; etc...);
• Realizar ações sustentáveis (Projeto Captação de água da
chuva; Painéis Solares; etc...);
• Ampliar as atividade dos Núcleos Temáticos
(CDL Jovem, Núcleo Imobiliário, Núcleo Mulher etc);
• Criar as CDL's Distritais/Bairros;
• Firmar parcerias Públicas e Privadas (SEBRAE, SESC, SENAC, etc...);
• Implementar a Câmara de Mediação da CDL;
• Ativar o Conselho Consultivo previsto no novo Estatuto;
• Reavaliar a viabilidade dos serviços oferecidos, analisando a lucratividade
e o interesse estratégico em mantê-los ou descontinuá-los;
• Impulsionar o PAC / Setor de Cobranças, ampliando o número de audiências
e captando mais processos juntos às lojas associadas;
• Gerenciar a Inadimplência (Cobrança Interna);
• Acompanhar o dia a dia do SPC (Inovações da FCDL e SPC Brasil; cursos,
treinamentos e congressos);
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Metas da Diretoria

Gestão 2017/2018

• Prospectar sistematicamente novos serviços que possam vir a ser
incorporados ao portfólio CDL;
• Cuidar da qualiﬁcação permanente dos colaboradores e gestores;
• Reavaliar constantemente os padrões ﬁnanceiros e de gestão da Folha de Pagamento;
• Implementar rede Wireless em todo prédio;
• Intensiﬁcar a utilização do Espaço Multiuso pelos associados;
• Realizar a manutenção sistemática da sede;
• Executar novo projeto da recepção da entidade;
• Elaborar Plano de Comunicação Social da CDL;
• Conceber e implementar ações de Marketing/Visibilidade Institucional;
• Coordenar os eventos ﬁxos do Calendário Anual (Promoção do Comércio);
• Criar e implementar um Programa de Prevenção Jurídica;
• Organizar a Festa dos 30 Anos da CDL (Novembro/2017).
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Diretoria

Presidente: Josué da Silva Mattos
Vice-Presidente: Maria de Lourdes Rosa

Diretor Financeiro e Comercial: Raul Roberto Weiss
Vice-Diretor Financeiro e Comercial: Almir Anísio Rosa
Diretor de SPC e Novos Serviços: Maria Zélia Ferreira Duarte
Vice-Diretor de SPC e Novos Serviços: Eduardo Lara Souza
Diretor Secretário e de Recursos Humanos: Anderson Silveira De Souza
Diretor de Infraestrutura e Sistemas Corporativos: Sidney Luchtemberg
Diretoria de Comunicação de Promoção do Comércio:
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Diretoria

Conselheiros Fiscais

1º Titular: Estefano Adolino Franscisco
2º Titular: Alaécio Monteiro Silvy
3º Titular: Joel Guarezi Trento
Suplente: Fabiano Miguel Medeiros
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Colaboradores

Superintendente
Secretária Executiva
Assessor Jurídico

Luiz Otavio Baasch
Karen de Quadros de Medeiros
Vanderlei Raulino da Silva

Setor de Cobranças

Pamela Cristina Bueno Scheidemantel Santos

Certiﬁcação Digital

Daniely Goulart

Atendimento de SPC

Rosania Iraci Rosa

Produtos e Serviços

Delly Link Schmidt e Heloísa Petres

Consultores Comerciais
Câmara de Mediação e Arbitragem
Auxiliar de Limpeza

Mariane Espindola e Ricardo Morales dos Santos
Mayara de Oliveira Nunes
Graciela Machado Schemes
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