
INICÍO MINHA COLUNA comentando a volta da cantora 
Claudya à mídia. Para diversifi car seu nome de outras cantoras 
ela colocou um (y) no nome e já começa  a aparecer  em todo o 
Brasil participando de vários programas de televisão em Rede 
Nacional. Claudya 50 anos de trajetória musical conta á sua 
história.

A CANTORA, É DONA DE UMA DAS VOZES MAIS BO-

NITAS DESSE PAÍS, trata-se de uma interprete que nunca 
precisou tirar a roupa para fazer sucesso em decorrência do 
seu grande talento. Claudya vem realizando shows e levando 
artistas convidados. No próximo dia 19, a partir das 21h, ela se 
apresenta no Teatro Augusta com a participação especial da 
cantora Márcia Santos. Vale a pena ouvir cantar quem realmente 
canta de verdade.

HÁ UM ANO E UM MÊS NO AR O PROGRAMA DO 

PORCHAT NA RECORD TV, acaba de ter a saída de Rosana 
Herman , que chefi ava a redação da programação. A parceria 
com o apresentador começou em 2014. A saída da diretora foi 
devido á alta demanda de trabalho que passou a interferir na 
sua vida pessoal.

DEPOIS DE SEIS ANOS SEM ATUAR EM NOVELAS, 
Maryana Moura foi escalada para a novela ‘Tempo de Amar’, 
próxima trama das 18h da Globo assinada por Alcides Nogueira. 
Ela vai interpretar Carolina uma mulher que sofre nas mãos do 
marido que é conservador e machista. A história será vívida os 
anos de 1927.

‘TEMPO DE AMAR’, QUE SUBSTITUIRÁ ‘NOVO MUN-

DO’, é mais uma grande aposta da Globo para esse horário. Haverá 
na trama o intercâmbio entre Brasil e Portugal. A novela será 
ambientada  no início do século XX e contará uma história de 
amor que fará seus protagonistas cruzarem o Atlântico em 1927. 

A NOVELA FOGE DO AR CONTEMPLATIVO E TRAZ 

PROBLEMAS CENTENÁRIOS, é o que afi rma seu autor Al-
cides Nogueira que aborda na história a questão do negro, que 
mesmo com a Abolição da Escravatura ainda sofre preconceitos. 
Outro fato que terá destaque é o feminismo entre outros temas 
que o autor quer chamar á atenção.

SÍLVIO SANTOS DEVERÁ MUDAR a programação do 
SBT no ano que vem. Alguns programas internacionais serão 
comprados e produzidos na versão brasileira para mudar um 
pouco a grade de programação da sua emissora. O homem do 
Baú está feliz com a vice-liderança consolidada pela sua emissora.

A TV BANDEIRANTES DEVE VOLTAR com mais uma 
temporada do seu ‘Master Cheff ‘, sob o comando de Ana Paula 
Padrão. O programa, que em sua disputa fi nal colocou a emissora 
naliderança por 40 minutos, terá novos quadros  e fi cará mais 
competitivo. Volta em outubro totalmente modifi cado.

FRASE FINAL: Não há espelho que melhor refl ita a imagem 
do homem do que suas palavras.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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Mário Rodrigues (*)

Para os leigos, aparentemente, o pro-
cesso parece ser simples: basta ter 
um vendedor “bom de conversa” e 

um comprador disposto a gastar dinheiro 
que o negócio será fechado. No entanto, 
trabalhar com vendas, assim como em qual-
quer outra profi ssão, exige conhecimento 
específi co e habilidades relacionadas dire-
tamente ao dia a dia. 

As pessoas já não caem mais no famoso 
“papo de vendedor” e, atualmente, fazer 
uma venda é possível apenas para quem 
prova que as soluções disponibilizadas 
permitem otimizar os resultados do com-
prador, em diferentes áreas. Mesmo não 
existindo caminhos prontos, podemos dizer 
que oito competências são imprescindíveis 
para a carreira de um vendedor profi ssional: 
 • Disciplina – Reserve momentos na 

semana para se planejar. Tente fazer 
pelo menos duas paradas no decorrer 
do dia para avaliar se está investindo a 
sua energia em um trabalho que gerará 
retorno. Mesmo após inúmeros nãos, é 
preciso manter o foco nas ações diárias 
e no que realmente é importante para 
alcançar a meta. 

 • Comunicação – O vendedor profi ssio-
nal é articulado e sabe se expressar 
de forma clara e objetiva, o que não 
signifi ca falar muito. Seja preciso na 
comunicação. Evite os jargões, pois o 
senso comum não nos dá os elementos 
necessários para a inovação. Tenha um 
repertório, pesquise a concorrência, 
conheça as características e benefícios 
do produto/serviço e busque informa-
ções o tempo todo.  

 • Criatividade - Busque alternativas para 
chegar até o cliente, use argumentos 

Competências de
um vendedor profi ssional
Ser um vendedor profi ssional de sucesso é muito mais que oferecer produtos aos clientes e chegar ao 
fi m do mês com bons números. 

que o envolvam. Faça com que ele se 
imagine desfrutando dos benefícios 
dos produtos e serviços. 

 • Capacidade investigativa – Fazer per-
guntas e saber ouvir para entender as 
necessidades do cliente é essencial 
para uma venda de sucesso. Não 
adianta forçá-lo a fazer uma compra 
pensando apenas na sua comissão. O 
bom vendedor entende e identifi ca as 
difi culdades e necessidades do cliente.

 • Adaptabilidade - Aptidão inerente à 
carreira de vendedores profi ssionais. É 
preciso aprender a lidar com diferentes 
perfi s de clientes, infl uenciando todas 
as pessoas envolvidas no processo 
de compra. Para isso, administre 
suas emoções, frustrações e saiba se 
adequar ao que for necessário para 
alcançar suas metas.

 • Empatia - Criar identifi cação e inspirar 
confi ança são elementos cruciais na 
relação comercial. Cuide da aparência e 
vista-se de acordo com o perfi l da venda 

e do cliente. Isso pode ser fundamental 
para transmitir uma boa impressão. 

 • Networking - Quantas pessoas conhe-
cem você? Não importa apenas quantas 
pessoas você conhece, mas sim, quan-
tas sabem quem e o que você é.  Em 
um mundo cada vez mais competitivo, 
conhecer pessoas, manter relações 
saudáveis com companheiros de traba-
lho e estar atento aos acontecimentos 
é fundamental para quem pretende se 
destacar e explorar oportunidades. 

 • Tenacidade comercial - A capacidade 
de entrar em ação, buscar resultados, 
ser otimista e persistente proporcio-
nam vitalidade ao dia a dia do vendedor 
profi ssional. Ser persistente é diferente 
de ser insistente. Não desista da venda 
na primeira negativa, especialmente se 
estamos falando de investimentos ele-
vados, que irão envolver negociações 
extensas. 

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de Vendas
(www.ibvendas.com.br).
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Metrô Rio vai funcionar 24 horas para atender os visitantes.

A prefeitura do Rio divulgou que mais de 
100 mil pessoas são esperadas diariamente 
para a edição do Rock in Rio. A principal 
recomendação para melhor locomoção dos fre-
quentadores do evento é optar pelo sistema de 
transporte público. De acordo com o secretário 
municipal de Transportes, Fernando Mac Dow-
ell,  a grande novidade é o trabalho conjunto do 
BRT e Metrô Rio que vai funcionar 24 horas. 
O diretor do Centro de Operações, Joaquim 
Diniz, reforçou a importância dessa junção de 
serviços ao esclarecer que o estacionamento 
nas redondezas do local será proibido. 

“Para que a gente estimule e garanta o con-
forto de quem vai para o evento utilizando o 
Metrô mais BRT, todo o entorno da Cidade 
do Rock vai ter estacionamento inibido para 
impedir que as pessoas tentem ir de veículo 

próprio. Por que que a gente inibe o carro par-
ticular? Porque para acomodar mais de 100 mil 
pessoas de carro nessa região, os transtornos 
e congestionamentos seriam inevitáveis, por 
isso estimulamos à utilização do transporte 
público”, explicou o diretor. 

Para garantir o controle urbano e do 
trânsito no local, o diretor de operações da 
Guarda Municipal, Ricardo Soares, disse que 
no primeiro dia de evento, 15 de setembro, 
a Guarda estará presente no local desde as 
7h da manhã, contando com 280 guardas 
em apoio às ações da Cet-Rio nos bloqueios 
de rua e pontos de fi scalização de veículos, 
além de mais de 230 agentes em ações de 
ordenamento urbano espalhados pela Cidade 
do Rock, redondezas e pontos de transporte 
público.

Rock in Rio deverá reunir mais 
de 100 mil pessoas por dia

A Comissão de Trabalho e 
Serviço Público da Câmara 
aprovou proposta que torna 
obrigatória a publicação no 
Diário Ofi cial da União, dos es-
tados e dos municípios do valor 
total arrecadado com inscrições 
em concursos públicos de pro-
vas ou de provas e títulos. A 
obrigatoriedade deve abranger 
a administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos estados 
e dos municípios.

A medida está prevista no 
projeto do ex-deputado Marce-
lo Belinati, e recebeu parecer 
pela aprovação do relator, 
deputado Wolney Queiroz 
(PDT-PE). O relator concordou 
com o argumento de Belinati 
de que a proposta trará mais 
transparência. “Boa parte da 
população brasileira contribui 
com o pagamento de taxas de 

inscrições em concursos sem 
saber a destinação do valor 
arrecadado”, afi rmou Queiroz.

Segundo o texto, o órgão da 
administração interessado na 
abertura do concurso deverá 
divulgar o valor arrecadado 
em dois momentos. Primeira-
mente, junto à publicação do 
total de inscritos e depois na 
nomeação dos aprovados, na 
forma de prestação de contas 
da movimentação fi nanceira 
do exame. Se houver saldo 
do valor arrecadado com 
inscrições, o órgão deverá 
especifi car a destinação da 
quantia, indicando o banco 
onde estiver depositada se for 
o caso. O projeto tramita em 
caráter conclusivo e será ana-
lisado ainda pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Wolney: “A população contribui com o pagamento de taxas de 

inscrições em concursos sem saber a destinação

do valor arrecadado”.

Vinicius Loures/Ag.Câmara

Divulgação de valores 
arrecadados com 

inscrições em concursos

Divulgação

Muitos brasileiros aproveitam 
o feriadão de 7 de setembro 
para viajar a passeio e, embora 
a crise econômica tenha tido um 
impacto neste comportamento, 
quase a metade dos pesquisados 
(49%) acredita que vai voltar a 
viajar mais por lazer – comprando 
passagens e fazendo reservas 
online – nos próximos 12 meses, 
segundo dados da Worldpay, líder 
global em serviços de pagamento. 
Atualmente, 39% das pessoas 
afi rmam que viajaram com menos 
frequência do que em 2014, ano 
anterior à crise econômica.

Feriados prolongados também 
costumam ser aproveitados para 
visitar a família, rever amigos e 
descansar, e agora também tem 
mais motivos para ser ainda mais 
relaxante, pois segundo pesquisa 
da Worldpay o comércio eletrô-
nico facilitou a procura por voos 
com melhor custo benefício de 
acordo com 93% das pessoas pes-
quisadas e 85% se sentem ainda 

Feriados prolongados costumam ser aproveitados para visitar a 

família, rever amigos e descansar.

49% dos brasileiros acreditam que vão 
voltar a viajar mais nos próximos meses

sobre os métodos de pagamento e 
32% já desistiram de uma reserva 
devido a uma falha no processo 
de pagamento no ano passado.

“A forma de se programar para 
viagens em feriados prolongados, 
como o Dia da Independência, 
está sendo reinventada com a 
ascensão do comércio eletrônico 
que torna a reserva de passagens 
e a escolha do destino mais 
práticos, além da diversidade 
dos meios de pagamentos ofe-
recidos por companhias aéreas 
e agências de turismo online, 
onde o consumidor passa a ter a 
oportunidade de escolher o que 
estiver de acordo com o seu bol-
so. Empresas que oferecem uma 
experiência de compra simples 
e rápida tem uma maior chance 
de aumentar as vendas”, explica 
Juan D’Antiochia, gerente geral 
da Worldpay para a América 
Latina.

Fonte e mais informações: 
(http://pt.worldpay.com/global).
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mais confi antes e estimuladas a 
explorarem novos destinos.

A situação econômica tam-
bém tem se mostrado um fator 
determinante para a escolha 
da viagem, sendo que 57% das 
pessoas pesquisadas conside-
raram importante viajar pelo 
país durante feriados como uma 

forma de ajudar a fomentar a 
economia local. Mesmo assim, a 
opção de pagamento é essencial 
para garantir a efetivação de uma 
compra de viagem, sendo que, de 
acordo com a pesquisa The On-
line Payment Journey, 47% dos 
brasileiros valorizam a clareza 
das informações disponibilizadas 

Uefa abre investigação 
contra PSG

A Uefa, a entidade que geren-
cia o futebol europeu, anunciou 
na sexta-feira (1) que abriu uma 
investigação formal sobre o Paris 
Saint-Germain (PSG) por conta 
do chamado “fair play fi nanceiro”. 
A diretiva europeia tem diversos 
pontos, entre os quais, o fato de 
que um clube que dispute torneios 
no continente não tenha dívidas 
trabalhistas, pague os salários em 
dia e, o que atinge o PSG, não gaste 
mais em negociações do que aquilo 
que arrecada.

“A Câmara de Investigação do 
órgão de controle fi nanceiro so-
bre os clubes da Uefa abriu uma 
investigação formal sobre o Paris 
Sain-Germain no âmbito do moni-
toramento dos clubes submetidos 
às regras do fair play fi nanceiro”, 
informa a entidade em nota. 
“A investigação se concentrará 
sobre a conformidade do clube 
com o requisito de ‘break-even’, 
em particular, à luz das recentes 
atividades de mercado”, destacou 
ainda o comunicado que ressalta 
que o “fair play fi nanceiro” é um 
“mecanismo de controle crucial, 
que visa garantir a sustentabilida-
de econômica do futebol europeu 
para clubes”.

Além de fazer a maior transação 
da história do futebol mundial 
com a compra do atacante brasi-
leiro Neymar, o PSG anunciou a 
contratação por empréstimo do 
jovem atacante Kylian Mbappè do 
Monaco. O “empréstimo” por um 
ano foi usado como uma “tática” 
para evitar uma punição da Uefa, já 
que o time terá a opção prioritária 
de compra no ano que vem. As duas 
contratações, 222 milhões de euros 
e 180 milhões de euros, respectiva-
mente, são as maiores da história 
do futebol mundial (ANSA).


