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Como se antecipar ao 
cliente e oferecer as 
melhores soluções?

Apesar de não ser o 

ideal, é muito comum 

que os clientes saibam 

mais que o profi ssional 

de vendas quando eles 

são abordados em termos 

de informação sobre o 

mercado e o produto

Esse fato é facilitado 
porque a população 
tem se especializado 

em consumo. Além disso, o 
autosserviço tem ganhado 
a atenção do consumidor e, 
consequentemente, deixado 
ele cada vez mais autônomo 
em suas decisões. A tecnologia 
também colabora para essa 
independência na hora de com-
prar, com a facilidade ao acesso 
de informações relevantes de 
cada segmento. 

Atrelada a isso, está a escas-
sez de inovação que deixa os 
itens e serviços ofertados seme-
lhantes. O cliente passa a não 
ver diferença entre os produtos 
de empresas concorrentes. Por 
outro lado, com as demandas da 
rotina, o profi ssional de vendas 
acaba se preparando menos 
que o comprador, que está 
sim mais atento em relação às 
tendências e possibilidades de 
seu mercado. 

Ao chegar à reunião, o cliente 
sabe tudo sobre o produto que 
será oferecido, às vezes, até mais 
que o próprio vendedor. Porém, 
ainda é possível se diferenciar 
em um mercado saturado pelas 
mesmas ideias e compradores 
mais espertos! Veja abaixo três 
passos que podem mudar o 
rumo de uma venda e a opinião 
do consumidor: 

1- Repertório adequa-

do - O vendedor profi ssional 

precisa, de fato, se preparar 
mais. Com uma abordagem 
específi ca, ele deve ir para 
uma reunião com um case de 
sucesso daquele segmento. 
Para falar com o cliente, é 
necessário ter uma história 
relacionada ao mundo dele. Se 
não, fatalmente, o consumidor 
vai se sentir mal atendido. 

2- Credibilidade – É neces-
sário ouvir a necessidade no 
momento da abordagem. Em 
vez de falar do produto logo 
no início e correr o risco do 
cliente saber mais do que você, 
pergunte qual o problema que 
ele enfrenta e como acha que 
o seu produto pode ajudá-lo. 
Dessa forma, você vai conquis-
tar sua confi ança e deixar uma 
porta aberta para que ele fale 
das suas reais necessidades. 

3- Diferenciação – Depois 
da “consulta investigativa” so-
bre o que o cliente realmente 
precisa, é possível oferecer 
algo a mais. Dessa forma, 
você consegue se destacar 
em relação ao concorrente 
e evita demonstrar falta de 
conhecimento. É necessário 
oferecer uma solução e ainda 
se diferenciar para garantir a 
preferência!

Com esses três passos, você 
conseguirá o que todo mundo 
busca: vender uma solução. E 
se você não propõe solucionar 
um problema, oferece aquilo 
que todo mundo já propor-
ciona. Quer correr o risco 
de demonstrar que as únicas 
diferenças entre o seu produto 
e o do concorrente são o preço 
e disponibilidade? Fuja disso! 

Ouça o seu cliente e faça uma 
proposta diferenciada! 

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

Carlos Cruz (*)

A - Curso de História
Nesta quinta-feira (31), o CIEE realiza a segunda aula do 14º Curso de 
História de São Paulo, dedicado ao tema São Paulo das Letras e Artes. 
O evento é gratuito e será realizado no Teatro CIEE (R. Tabapuã, 445). 
Dedicadas a detalhes do passado, raros de ser abordados até em cursos 
superiores, as aulas são gratuitas, as aulas são semanais e independentes 
e podem ser feitas de acordo com o interesse pelo assunto. O encontro 
aborda o subtema ‘Música na cidade colonial’, com palestra proferida 
por Cláudia A. Polastre, da Faculdade Mozarteum de São Paulo. O curso 
é coordenado por Ana Maria Camargo, professora da USP e membro da 
Academia Paulista de História. Inscrições gratuitas no site (www.ciee.
org.br/portal/eventos). Estacionamento gratuito no local. 

B - Veículos Híbridos
Com foco na melhoria das formas de locomoção ambientalmente susten-
táveis nas metrópoles, o 13º Salão Latino-Americano de Veículos Híbridos-
-Elétricos Componentes e Novas Tecnologias terá uma área exclusiva para 
reunir tomadores de decisão – como prefeitos, secretarias, representantes 
de ministérios, entre outros – e fornecedores de produtos e serviços des-
tinados à mobilidade sustentável. Trata-se do 2º Encontro de Empreende-
dores da Eletromobilidade, que acontece no dia 21 de setembro no Expo 
Center Norte. Em debate, a Política de Mudanças Climáticas Brasileiras 
e o posicionamento das prefeituras; a Mobilidade híbrida e elétrica e a 
qualidade ambiental das metrópoles; e a Mobilidade Inteligente. Também, 
o Matchmaking, rodadas de negócios guiadas por temas específi cos. Para 
mais informações, acesse (www.velatinoamericano.com.br).

C - Melhor da Sea Ray 
A empresa americana Brunswick Boat Group, maior estaleiro do mundo, 
fabricante de embarcações de 19 a 65 pés, que são a personifi cação do 
luxo tecnológico no mar, estará presente na maior feira náutica da Amé-
rica Latina, o SP Boat Show. Durante o evento que acontece entre os dias 
21 a 26 de setembro, no Centro de Exposições SP Expo, os modelos da 
marca Sea Ray 375, 395 e 410, barcos com diversas vantagens prometem 
atrair a atenção dos milhares de visitantes exigentes e amantes do mundo 
náutico. São muitos os diferenciais dessas embarcações: design avançado, 
motorização qualifi cada, ótimo desempenho, segurança a bordo, acessórios 
e equipamentos de lazer efi cientes, ampla rede de assistência técnica em 
todo o país. Outras informações: (www.searay.com.br).

D - Feira de Artesanato
O Shopping Granja Vianna oferece aos seus clientes uma nova experiên-
cia de compra que agrega cultura e arte com a Art in Focco, uma feira 
internacional de artesanato com produtos de países dos quatro cantos 
do mundo. Até 10 de setembro, o público encontra produtos da Turquia, 
Grécia, Espanha, Índia, Paquistão, Senegal, Quênia, Peru, Bolívia e Brasil. 
A Art in Focco reúne em um espaço de mais de 200 m² produtos como 
colchas, tapetes, móveis, luminárias, objetos de decoração, além de 
roupas, bolsas, diversos acessórios, bijuterias e joias. Disponível no Piso 
L1, próximo à Riachuelo, a feira acompanha o horário de funcionamento 
do shopping. Outras informações: (www.shoppinggranjavianna.com). 

E - Mercado Fitness
Entre quinta-feira (31) e sábado (2), no Transamérica Expo Center, 
acontece a 18ª edição da IHRSA Fitness Brasil, a maior conferência 
para donos e gestores de academias da América Latina. O evento, 
que busca o desenvolvimento do mercado fi tness no país, trará confe-
rências, cursos, painéis e cases de sucesso apresentados por grandes 
nomes do segmento, além de personalidades do cenário econômico e 
político brasileiro. Buscando agregar conteúdo aos empreendedores 
do setor fi tness, o Gympass, empresa que oferece atividade física 
como benefício corporativo, promoverá palestra gratuita mediada 
por Marco Crespo, Country Manager do Gympass. O painel tem 
como objetivo explicar ao público como conquistar novos alunos 
corporativos e aumentar o faturamento de suas academias. Para mais 
informações sobre o evento, acesse: (https://www.fi tnessbrasil.com.
br/ihrsa-conferencia/).

F - Autores Independentes 
O Clube de Autores, maior e primeira plataforma de autopublicação 
da América Latina, realiza, no dia 19 de setembro, a primeira edição 
da Fliba - Festa Literária do Baixo Augusta, que acontece, das 10h 
às 20h, na Rua da Consolação, 2525. O primeiro evento voltado para 
autores independentes contará com curadoria dos próprios escritores 
e artistas. Serão oito espaços/momentos de exposição para os autores 
manifestarem seus trabalhos. Há oito anos no mercado editorial, o 
clube contabiliza 40 mil autores e um acervo de aproximadamente 
50 mil títulos. Mais informações e inscrições: (http://fl iba.clubede-
autores.com.br/).

G - Estudar no Canadá
No dia 16 de setembro, das 11h às 20h, no Espaço Transatlântico, acontece 
a A Expocanada, uma oportunidade única para quem pensa em imigrar, 
investir, estudar ou simplesmente morar no Canadá. Converse diretamente 
com os melhores colleges e universidades canadenses, especialistas em 
“Start Ups”, Empreendedorismo, Saúde Pública Canadense, e opções de 
investimento no mercado imobiliário do país. O evento oferece um ciclo 
de palestras com temas sobre mercado imobiliário, desenvolvimento 
profi ssional, graduação e especialização, empregos, trabalhos e sucesso 
profi ssional, saúde pública, processos de imigração e empreendedorismo 
no Canadá. Inscrições gratuitas em: (www.expocanada.com.br).

H - Vendedores Online
Os pequenos e médios empreendedores do e-commerce brasileiro con-
tam agora com uma nova forma de obtenção de crédito, especialmente 
desenvolvida para atender o setor e totalmente digital. A GYRA+  chega 
ao mercado para oferecer processo de análise 100% online, aprovação 
em até 24 horas e taxas mais baixas do que as oferecidas pelos bancos 
tradicionais, cartão de crédito ou cheque especial. Os interessados já 
podem entrar na plataforma para fazer uma avaliação da sua operação 
nos marketplaces. A fi ntech faz parte do grupo Mr. Presta, que já oferece 
este tipo de serviço para vendedores do Mercado Livre da Argentina e 
do México. Mais informações em: (https://gyramais.com/). 

I - Empresas Chinesas 
Imagine 400 empresários desembarcando de 2 Boeings 777, trazendo na 
bagagem dois containers de 40 pés contendo amostras de produtos que 
vão de tratores a colheres de pau. Este é o ínicio da chegada das duas 
maiores feiras de negócios de empresas chinesas no País – China HomeLife 
Brazil 2017 e China Machinex  Brazil 2017 – que acontecem entre 19 e 
21 de setembro, no São Paulo Expo Center. São dirigidas a empreende-
dores que querem renovar seus estoques ou adquirir novas tecnologias, 
como máquinas e equipamentos de alta qualidade. As expositoras são 
selecionadas pelo governo chinês entre mais de 4 milhões de pequenas e 
médias empresas que já exportam para os Estados Unidos e Europa. Saib 
a mais em (www.chinahomelife.com.br) e (www.chinamachinex.com.br).

J - Engenharia de Estruturas 
A UFSCar sedia no dia 14 de setembro o 3° Encontro de Engenharia de 
Estruturas, que aborda o tema “Patologia e Recuperação de Estruturas”. 
A programação conta com palestras de renomados profi ssionais da área, 
de professores da UFSCar e de representantes de empresas do setor. A 
abertura está prevista para às 14h00, no Teatro Florestan Fernandes. A 
segunda parte do evento tem início às 18h20, no Centro de Pesquisas 
em Materiais Avançados e Energia. A iniciativa é direcionada a profi s-
sionais, pesquisadores e estudantes de Engenharia Civil com interesse 
em estruturas de edifícios e fundações. As inscrições são gratuitas e 
podem ser realizadas no site (www.abece.com.br). 
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Confi ança 
do brasileiro 
marca 64 
pontos em 
agosto

Índice Nacional de Confi ança 
(INC) vai de zero a 200 pontos e 
está no campo negativo (abaixo 
de 100) desde julho de 2015; 
do início de 2017 até agora, o 
indicador vem caindo. O Índice 
Nacional de Confi ança (INC) 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) registrou 64 
pontos em agosto – um a mais 
frente a julho, quando chegou 
à pontuação mais baixa da série 
histórica (63 pontos), iniciada 
em 2005. Desde julho de 2015, 
quando o INC fi cou abaixo de 
100 pontos pela primeira vez, o 
indicador não conseguiu retor-
nar ao campo positivo. 

Do início de 2017 até agora, a 
confi ança também vem caindo, 
com 77 pontos em janeiro, 74 
em fevereiro, 71 em março, 
66 em abril, 68 em maio, 68 
em junho e 63 em julho. “Esse 
forte pessimismo na sociedade 
aponta que a incerteza política 
abalou a confi ança de todas 
as classes sociais e regiões de 
maneira homogênea, apesar da 
melhora de alguns indicadores 
econômicos. A política tem 
gerado desânimo no brasileiro”, 
comenta Alencar Burti, presi-
dente da ACSP. “Esperamos 
que, com a continuidade da 
queda da taxa básica de juros, o 
ânimo do consumidor melhore”, 
complementa (AI/ACSP).

O indicador de produção prevista avançou 2,9 pontos,

para 96,3 pontos.

O Índice de Confi ança da 
Indústria avançou 1,4 ponto 
em agosto, totalizando 92,2 
pontos, segundo levantamen-
to da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) divulgado ontem (29) 
em São Paulo. Houve alta da 
confi ança em 11 dos 19 seg-
mentos industriais avaliados. 
O Índice da Situação Atual 
subiu 1,6 ponto para 90,0 pon-
tos, o maior valor desde maio 
de 2014. Contribuiu para o 
resultado a melhor percepção 
sobre o nível dos estoques. 

A parcela de empresas que 
avaliam os estoques como 
excessivos caiu de 12,1% em 
julho para 10,8% em agosto, 
o menor percentual desde 
fevereiro de 2014.

Aumentou também o per-
centual de empresas que con-
sideram o nível de estoques 
insuficiente: de 3,3% para 
3,6% entre julho e agosto. Na 
avaliação da FGV, após piora 
consecutiva por quatro meses, 
as empresas continuam com 

A safra 2007/2008 correspondeu a 124,4 
milhões de sacas de 60kg, sendo 74,8 mi-
lhões de café arábica e 49,6 milhões de café 
robusta. Após uma década (safra 2016/2017), 
a produção global evoluiu para 159,1 milhões 
de sacas, das quais 98,8 milhões de café ará-
bica e 60,4 milhões de café robusta, o que 
representa um acréscimo total de 28%. O 
consumo mundial teve acréscimo de 21,5%, 
pois era de 128 milhões de sacas e passou 

para 155,6 milhões. 
Nesse mesmo período, as exportações tive-

ram crescimento de 27%, passando de 100,2 
milhões de sacas para 126,9 milhões de sacas, 
em nível mundial.

Esses dados e análises da conjuntura mun-
dial do café, da última década em análise, entre 
outros de interesse para o setor, constam da 
publicação da Secretaria de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura (Embrapa Café).

Com congelamento do programa, governo espera

economizar R$ 2,6 bi.

Um decreto do presidente 
Michel Temer publicado 
ontem (29) no Diário 

Ofi cial da União manteve em 2% 
a alíquota de dedução do Rein-
tegra, programa por meio do 
qual o governo devolve parte do 
faturamento das exportações 
de bens manufaturados como 
compensação por impostos 
indiretos cobrados na cadeia 
de produtos industrializados.

A fatia de dedução subiria 
de 2% para 3% em 2018. Essa 
decisão faz parte das medidas 
anunciadas no último dia 15 
pela equipe econômica do go-
verno para evitar um aumento 
maior na meta de défi cit fi scal. 
O governo espera obter R$ 2,6 
bilhões com o congelamento do 
programa. De acordo com o de-

As alíquotas incidentes sobre 
remessas para o exterior serão 
alteradas, segundo Instrução 
Normativa da Secretaria da 
Receita Federal nº 1732/2017, 
publicada ontem (29) no Diário 
Ofi cial da União. De acordo a 
Receita Federal, a nova instru-
ção foi ajustada para refl etir a 
alteração ocorrida na tributação 
do ganho de capital de empre-
sas. No ano passado, o governo 
anunciou novas alíquotas de 
Imposto de Renda (IR) sobre 

ganhos na venda de bens e 
direitos.

Até então, a lei tributária 
aplicava alíquota de 15% sobre 
o ganho de capital independen-
te de seu valor. Essa regra foi 
alterada, passando outras três 
alíquotas de acordo com o ga-
nho. A alíquota de 15% incide 
sobre os ganhos de até R$ 5 
milhões. A alíquota de 17,5% 
para até R$ 10 milhões, 20% 
para até R$ 30 milhões e 22,5% 
acima de R$ 30 milhões (ABr).
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Decreto suspende aumento 
de benefício a exportador

Os exportadores brasileiros não terão mais aumento de benefício de dedução de tributos, que estava 
previsto para 2018

creto, a alíquota de 2% vale até 
o dia 31 de dezembro de 2018. 
No último dia 22, o presidente 
Michel Temer chegou a dizer 
que conversaria com a área 
econômica sobre essa decisão 
de manter a alíquota.

“As difi culdades atuais são 
muitas e a primeira ideia era 
eliminar os 2%, e a ideia que 
permaneceu foi de manter nos 
2%. Mas, ainda agora, conver-
sando com os dirigentes do 
setor do aço, estamos ajustando 
uma conversa de todos com 
a área econômica do governo 
para verifi car ainda se é possível 
uma modifi cação em face de 
tudo aqui que foi dito”, disse o 
presidente durante a abertura 
do 28º Congresso Aço Brasil, 
em Brasília (ABr).

Confi ança da Indústria avançou 
1,4 ponto em agosto

estoques industriais indese-
jados em agosto. O Índice de 
Expectativas aumentou 1,0 
ponto e foi para 94,4 pontos. 
Contribuíram as melhores 
perspectivas para a produção 
nos três meses seguintes. 

O levantamento registrou 
alta na proporção de empresas 
prevendo produção maior de 
29,1% para 34,2%. Aquelas 

que estimam produção menor 
passaram de 17,7% para 20,2% 
do total. Com o resultado, o 
indicador de produção prevista 
avançou 2,9 pontos, para 96,3 
pontos. O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada recuou 
0,6 ponto percentual em agosto 
para 74,1%, nível próximo ao 
de junho e inferior à média no 
ano, de 74,5% (ABr).

Receita regulamenta 
tributação de

remessas ao exterior

Cresceu a produção mundial de café


