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O vendedor realiza 
vendas ou sofre compras?

Com o avanço da 

tecnologia, cada vez 

mais os consumidores 

buscam na internet 

informações de produtos 

e serviços que têm 

interesse em comprar, 

para tomar decisões com 

base na comparação 

entre fornecedores

Ou seja, quando vão para 
os estabelecimentos, 
muitos clientes já têm 

em mente qual é o seu desejo, o 
quanto pretendem gastar e até 
mesmo como vão pagar. Todo 
esse processo de compra, que 
corresponde a ativação de uma 
necessidade, idealização da 
solução, a escolha do produto 
e como ele pretende satisfazer 
a sua vontade, acontece na 
cabeça do cliente de forma 
independente, sem a interven-
ção direta de um profi ssional 
de vendas. 

O cliente até pode ter visto 
uma propaganda, ou ter a indi-
cação de um conhecido, mas foi 
sem a ajuda de um especialista 
que ele tomou sua decisão, ou 
seja, percorreu todo esse “ca-
minho ou processo de compra”. 

No momento em que o profi s-
sional de vendas identifi ca esse 
perfi l há duas possibilidades: 
a  primeira é realizar a tran-
sação e fechar o negócio, com 
o risco dos diferenciais serem 
apenas  o preço e a disponibi-
lidade;  e a  segunda, no caso 
a  recomendada, é identifi car 
os motivadores de compra, 
ou seja, as necessidades para 
tornar a venda mais relacional 
e consultiva, gerando valor e 
apresentando soluções. 

Para um vendedor profi s-
sional, ter a chance de fazer a 
intervenção direta signifi ca ter 
a oportunidade de um contato 
mais próximo com o consumi-
dor para garantir a fi delidade e 
otimizar os seus ganhos. Isso 
porque o cliente não tem dados 

prévios do produto ou serviço, 
não tem sua compra ideal já 
formulada na cabeça e está 
receptivo para ser munido de 
informações transmitidas pelo 
vendedor. Frente ao cenário 
temos a seguinte questão: se 
o consumidor já chega até 
o “balcão” com os conceitos 
pré-formatados, como os 
profi ssionais devem proceder 
com o atendimento e garantir 
a venda?

Eu costumo dizer que o ven-
dedor tem que evitar “sofrer 
uma compra” para poder “fazer 
uma venda”. O que isso signifi -
ca? Mostrar ao cliente que nem 
sempre a ideia que ele tem em 
mente representa o melhor 
conceito sobre o produto ou 
serviço, em outras palavras, 
evitar sofrer uma compra. Por 
isso, é fundamental criar uma 
experiência de consumo. Para 
isso, o vendedor deve entender 
o perfi l do cliente e qual é a 
sua real necessidade. Nesse 
contexto, oferecer a melhor 
solução para ele, o que signifi ca 
fazer uma venda.

Assim, terá credibilidade, 
porque o comprador vai enten-
der que o papel do especialista 
é ajudá-lo a tomar a melhor 
decisão e evitar possíveis frus-
tações por um entendimento 
inadequado sobre o item em 
questão ou uma preconcepção 
repleta de enganos, já que nem 
tudo que se vê e se lê na inter-
net faz sentido ou é verdade.  
Essa intervenção é positiva e 
pode garantir um pós-venda 
satisfatório também. 

Além disso, há grandes chan-
ces desse cliente se tornar um 
promotor, com a experiência 
positiva e, nesse caso, indicar 
o vendedor para conhecidos. 

Seguindo este caminho, não 
tenho dúvidas que um bom 
profi ssional realizará grandes 
vendas. 

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br).

Carlos Cruz (*)

A - Trainees no Agronegócio 
A Tereos Açúcar e Energia Brasil abre período de inscrições para o 
programa de trainees 2018. Os pré-requisitos são: formação superior 
concluída entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017; fl uência em 
inglês ou francês; domínio de ferramentas de informática; e disponi-
bilidade para residir no interior do Estado. A empresa busca jovens 
profi ssionais que tenham interesse em expandir seus horizontes e se 
juntar a uma das líderes globais do setor sucroenergético, presente 
em 49 países. Serão disponibilizadas 23 vagas, em todas as unidades 
industriais da companhia, para atuação nas áreas agrícola, industrial, 
comercial, supply chain, fi nanceira e recursos humanos. O interessado 
deve se cadastrar no site (www.vagas.com.br) e acessar o link (www.
vagas.com.br/guarani). 

B - World Wine Award
A Vinícola Guaspari mais uma vez surpreendeu no prêmio Decanter World 
Wine Award 2017, organizado em Londres pela revista internacional 
Decanter – uma das mais tradicionais e respeitadas publicações sobre 
vinhos no mundo. A Vinícola, localizada em Espirito Santo do Pinhal, 
ganhou a medalha de ouro, pelo segundo ano consecutivo, com o ‘Vista 
do Chá 2014’, um syrah que atingiu impressionantes 95 pontos na avalia-
ção. Outros vinhos da marca também foram premiados com medalhas de 
prata, os rótulos: Vista da Serra 2014 – ao qual a safra 2012 foi premiada 
com a medalha de bronze na DWWA2016; Vale da Pedra tinto 2015; e 
o recém lançado Vista do Bosque 2015, feito com 100% de Viognier. 
Outras informações: tel. 2164-7379 ou (www.vinicolaguaspari.com.br).

C - Canal de Denúncias
O Linha de Ética está sendo aprimorado na holding e em todos os Negó-
cios da Odebrecht. Em 2014 o grupo implantou o canal e a recepção dos 
relatos era feita por tecnologia gerenciada pela equipe de TI da Odebre-
cht. A mudança agora é que os relatos e denúncias serão recepcionados 
por uma empresa terceirizada que conta com sistema próprio. A ICTS é 
a empresa que fará a gestão da recepção das denúncias, escolhida em 
um processo de concorrência. A Odebrecht S.A e cada Negócio têm site 
próprio para o registro das denúncias, disponíveis no (www.odebrecht.
com/linhadeetica). O sistema está ativo 24 horas, nos 7 dias da semana. 
O website do novo canal Linha de Ética está disponível em português, 
inglês e espanhol. 

D - Salões de Beleza 
Entre os dias 19 e 20 de junho, a L’Oréal Produtos Profi ssionais, em 
parceria com a Beauty Fair – Feira Internacional de Beleza Profi ssional, 
realiza a segunda edição do Fórum de Líderes de Salões de Beleza, no 
Hotel Renaissance. O tema é “Inovações e Tendências com Foco em 
Resultados” e objetiva desenvolver e aprimorar a visão de negócios 
de proprietários, diretores ou gerentes de salão de beleza, gerando 
capacidade de alinhar a gestão ao cenário atual do mercado. Recebem 
destaque dois pilares importantes para o segmento: universo digital e 
aprovação da Lei Salão Parceiro. Uma oportunidade para aprofundar 
assuntos de relevância nacional. Os presente poderão contribuir para a 
refl exão de soluções para os problemas de gestão e novas possibilidades 
de negócios para os salões. 

E - Customer Experience
O evento ‘Zendesk Presents: São Paulo’, reune no próximo dia 8, das 8h00 
às 18h00, no Hotel Unique, executivos e gestores para discutir inovações 
no ramo de Customer Experience e Inteligência Artifi cial. Entre os pales-
trantes, estará Bruno Stuchi, CEO da Aktie Now. Com o tema Efetividade 
no Autosserviço, o especialista falará sobre atendimento e trará cases de 
projetos inovadores no setor de relacionamento com o cliente. O encontro 
será repleto de keynotes líderes, com sessões de treinamento e workshops. 
Este ano serão 19 palestrantes e pessoas vindo de todo lugar do mundo 
para trocar experiências, contatos e expandir seus conhecimentos Ins-
crições pelo site: (www.sympla.com.br/inscricao?).

F - Dor e Analgesia
O II Curso de Inverno em Dor e Sinalização Intracelular será realizado 
de 24 a 28 de julho, no Instituto Butantan. Realizado pelo Laboratório 
Especial de Dor e Sinalização, é voltado a alunos de graduação e recém-
-formados na área da saúde. Com duração de 40 horas, abordará o tema dor 
e analgesia. Entre os tópicos do curso estão “epidemiologia e relevância 
do estudo da dor”, “anatomia das vias nociceptivas”, “receptores e canais 
envolvidos com a nocicepção e analgesia”, “mediação química da dor 
aguda e crônica” e “vias de sinalização intracelular envolvidas na dor”. 
Mais informações: (cursos.cultural@butantan.gov.br) e tel. 2627-9538. 

G - Hackathon da Febraban
Nos próximos dias 3 e 4, uma ação vai estimular empreendedores a 
desenvolverem novas soluções para o mercado bancário brasileiro. O 

local escolhido para a realização do evento é o centro de empreende-
dorismo e inovação de São Paulo, o CO.W Coworking Space. O espaço 
também oferecerá três meses de residência para a equipe vencedora do 
hackathon, que poderá não só dividir o espaço de trabalho, mas também 
ideias e oportunidades de negócios com os outros membros do CO.W. Os 
temas abordados no evento vão desde onboarding digital, autenticação 
e experiência do cliente, interface de inteligência artifi cial e soluções 
cognitivas para transações fi nanceiras, até segurança digital e detecção 
de fraudes, e insights fi nanceiros. Mais informações: (www.ciab.org.br).

H - Atendimento Oftalmológico 
A edição 2017 do ‘Projeto Amazônico de Atendimento Oftalmológico’ 
atendeu gratuitamente 3.000 pacientes em consultas e exames; fez a 
distribuição de 2.900 óculos e lupas; e realizou 220 cirurgias de catarata 
e pterígio durante os 10 dias do projeto, que ocorreu nas cidades de 
Coari e Tefé, no Amazonas. A empresa alemã ZEISS foi uma das apoia-
doras da ação e disponibilizou equipamentos e consumíveis necessários 
para realização do projeto. Com 27 anos de existência e mais de 15 mil 
cirurgias realizadas no estado, o projeto utiliza, desde o princípio, aviões 
e barcos para levar os profi ssionais às mais distantes comunidades. A 
iniciativa conta com a parceria do Departamento de Oftalmologia da Escola 
Paulista de Medicina, sob a orientação do Prof. Dr. Rubens Belfort Jr. 

I - Setor de Participações
Nos dias 5 e 6 de junho, no Teatro Santander, acontece o Congresso da 
Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital (Abvcap), 
evento reconhecido como o maior encontro do setor de participações na 
América Latina, que abrirá um diálogo sobre tendências e os principais 
desafi os para esse mercado nos próximos anos. O encontro reune os 
maiores players da indústria de PE e VC para apresentar novos dados, 
a visão dos investidores globais, projetos inovadores e oportunidades 
setoriais. Além disso, a programação conta com um painel oportuno 
na atual conjuntura político-econômica do Brasil, em que as recentes 
notícias revelam possíveis mudanças nesse sentido. Mais informações: 
(http://www.congressoabvcap.com.br/).

J - Psiquiatria Forense
A Associação Paulista de Medicina (www.apm.org.br) promove, amanhã 
(31), a partir das 19h30, reunião científi ca de psiquiatria forense. O 
encontro terá como mediador o dr. Felipe Salles Neves Machado, psi-
quiatra da infância e adolescência e mestre em Psiquiatria e Psicologia 
Médica pela Unifesp. A reunião pode ser acompanhada presencialmente 
ou por webtransmissão. O encontro é voltado aos médicos, advogados, 
psicólogos e profi ssionais não-médicos que atuam no judiciário. Para 
informações e inscrições, acesse (http://associacaopaulistamedicina.
org.br/atualizacao- medica/eventos/vi-curso-de-psiquiatria-forense-
-com-webtransmissao).
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A Selic é um dos instrumentos usados para infl uenciar a 

atividade econômica e consequentemente a infl ação.

A expectativa consta do boletim Focus, uma publicação 
elaborada todas as semanas pelo BC, com projeções para 
os principais indicadores econômicos. Atualmente, a Selic 

está em 11,25% ao ano. Para o fi m de 2017 e de 2018, a expec-
tativa do mercado fi nanceiro é que a taxa fi que em 8,5% ao ano. 

A Selic é um dos instrumentos usados para infl uenciar a ativida-
de econômica e consequentemente a infl ação. Quando o Copom 
aumenta a Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso 
gera refl exos nos preços porque os juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a poupança.

Já quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle sobre a infl ação. 

A previsão do mercado fi nanceiro para a infl ação foi levemente 
ajustada para cima. Após 11 reduções seguidas, a projeção para 
o IPCA subiu de 3,92% para 3,95%. A projeção para a infl ação 
este ano está abaixo do centro da meta, que é 4,5%. A meta tem 
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Diante da reduzida demanda, o 
nível geral de preços dos materiais 
de construção voltou a registrar 
defl ação em abril. Dessa vez, a 
variação negativa fi cou em 0,02%. 
Em março, o recuo chegou aos 
0,37%.  Na comparação interanual, 
a queda de abril é mais amena do 
que a aferida em 2016, período no 
qual foi verifi cada uma redução de 
0,36% no índice, conforme dados 
do IBGE.

Entre maio de 2016 e abril de 
2017, o nível geral de preços dos 
materiais de construção acumula 
alta de 2,47%, valor inferior ao 
encontrado no período anterior, 
maio de 2015 a abril de 2016, 
que contou com uma elevação de 
4,55%. Para o economista Jaime 
Vasconcellos, do Departamento 
de Economia do Sincomavi, a 

queda nos preços dos materiais 
de construção é impacto claro da 
redução da demanda dos agentes, 
sejam famílias, empresas ou até 
mesmo setor público. 

“O caráter não essencial da 
atividade, aliado à necessidade 
de crédito para aquisição, man-
tém grave o cenário. Além desta 
realidade, no mês de abril a taxa 
de câmbio pouco variou”, argu-
menta. Tal quadro auxiliou na 
estabilidade da oferta. Por fi m, 
cabe ressaltar que os percentuais 
de maio deverão ser distintos do 
cenário apresentado nos últimos 
dois meses, uma vez que houve, 
devido aos recentes aconteci-
mentos políticos, considerável 
aumento da taxa de câmbio 
brasileira em relação ao dólar 
(Sincomavi).  

Em março de 2017, os associados da Abra-
dilan (Associação Brasileira de Distribuição 
e Logística de Produtos Farmacêuticos) 
foram responsáveis pela comercialização de 
919 milhões de unidades, conforme pesquisa 
realizada pelo IMS Health. No ano mesmo 
período do ano passado, foram 893 milhões de 
unidades comercializadas. Isso representa um 
aumento de 2,9%. Em relação ao faturamento 
de março/2017, o valor foi de R$ 4,7 bilhões, 
sendo que no mesmo período de 2016, o mon-
tante chegou a 4,3 bilhões. Isso representa um 
aumento de 8,3% no faturamento. 

Segundo o assessor jurídico e relações insti-

tucionais da Abradilan, José Carlos Nogueira, 
a Abradilan teve uma participação 27,8% em 
unidades comercializadas no mercado, no 
último mês de março, em um universo de 
3,3 bilhões de unidades vendidas. No mesmo 
período, o mercado de distribuição de me-
dicamentos faturou R$ 34,6 bilhões, sendo 
que a Abradilan contribuiu com 13,8% nas 
vendas de medicamentos. Responsáveis pela 
distribuição de 21% das unidades vendidas 
dos medicamentos no Brasil, os associados 
da Abradilan visitam 96% dos municípios do 
país e atendem 71% das farmácias em todo 
território nacional. Presentes em 24 estados, 

os 143 associados da Abradilan, empregam 
11 mil pessoas diretamente. 

Nogueira explica que mesmo com os efeitos 
da crise econômica, os associados da Abradilan 
conseguem manter o ritmo de crescimento, 
visto que com o orçamento mais enxuto, mui-
tas famílias optaram por medicamentos com 
valores mais acessíveis e por isso, os genéricos 
tiveram destaque nas vendas impulsionando 
o setor. “As pessoas já incorporaram no seu 
dia a dia os cuidados com a saúde, por meio 
da prevenção e da sua recuperação, assim 
evidentemente a aquisição de produtos far-
macêuticos tem maior procura (Abradilan).
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Mercado fi nanceiro espera 
corte de 1 ponto na Selic

Instituições fi nanceiras consultadas pelo Banco Central (BC) esperam por corte de 1 ponto percentual 
na taxa básica de juros, a Selic, na reunião do Copom, marcada para hoje (30) e amanhã (31)

ainda limite inferior de 3% e superior de 6%. Para 2018, a estima-
tiva subiu de 4,34% para 4,40%. A projeção para o crescimento 
do PIB passou de 0,50% para 0,49%, este ano e de 2,50% para 
2,48%, em 2018. 

Essas foram as primeiras alterações nas projeções para infl ação 
e para o PIB, após a crise decorrente da divulgação de parte do 
conteúdo da delação dos empresários Joesley e Wesley Batista, 
donos do grupo JBS, citando o presidente Temer. A projeção 
para a cotação do dólar ao fi nal de 2017 subiu de R$ 3,23 para R$ 
3,25. Para o fi m de 2018, passou de R$ 3,36 para R$ 3,37 (ABr).

Preços de materiais de construção 
sofrem segunda queda

Vendas de medicamentos aumentaram em março


