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Valorizar e 

aprofundar os 

negócios já existentes 

são formas efi cientes 

de estimular a 

rentabilidade em sua 

empresa 

Contudo, elas não po-
dem ser as únicas. 
Uma companhia não 

sobrevive se não conseguir 
atrair novos clientes cons-
tantemente. Para isso, mais 
do que ter uma excelente 
equipe de vendas motivada, o 
trabalho de prospecção exige 
estratégia e planejamento por 
parte de todos os departa-
mentos – sem isso, é inviável 
saber com quem ou quando é 
o momento de iniciar a busca 
por novos clientes. 

Confi ra quatro táticas fun-
damentais que toda empresa 
precisa seguir para impulsio-
nar a prospecção:

1 – A tarefa precisa fazer 

parte da rotina da equipe - 

Parece óbvio, mas são poucos 
os profi ssionais que incluem o 
ato de prospecção de clientes 
entre suas tarefas diárias. A 
pressão por resultados e a 
rotina acabam colocando as 
pessoas em outros projetos ao 
invés de buscarem novos ne-
gócios. Uma forma de evitar 
isso é reservar uma parte do 
expediente justamente para 
isso. Ou seja, por uma, duas 
ou até três horas, você não 
irá fazer outra coisa a não ser 
estreitar relacionamento com 
empresas e usuários que po-
dem se tornar seus clientes.

2 – Não interrompa essa 

busca por contatos - Evi-
dentemente que estipular 
uma rotina diária é apenas o 
primeiro passo. O mais impor-
tante é conseguir executar 
esse planejamento ao longo 
dos meses. Não adianta, por 
exemplo, abandonar a pros-
pecção no primeiro momento 

de difi culdade ou cobran-
ça. Este hábito precisa ser 
mantido e estimulado. Caso 
contrário, a pessoa vai fi car 
trabalhando apenas com os 
negócios que já estão em an-
damento e, quando percebe, 
precisa correr para encontrar 
novos clientes para manter a 
rentabilidade.

3 – Fique concentrado 

no objetivo fi nal da pros-

pecção - Ao iniciar um rela-
cionamento com um possível 
cliente, tenha em mente o 
objetivo fi nal da prospecção 
– ou seja, a conclusão da 
venda do produto ou serviço 
de sua empresa. Antes mes-
mo de iniciar os contatos, o 
profi ssional deve estudar a 
fundo o público que deseja 
atingir e, principalmente, o 
que será oferecido a essas 
pessoas. Dessa forma, você 
consegue destacar vantagens 
e benefícios que pode trazer 
a elas.

4 – Tenha um bom mai-

ling de empresas - Por fi m, 
para que o profi ssional possa 
ter um conhecimento sobre 
os contatos, é fundamental 
ter em mãos dados atuali-
zados sobre as empresas 
prospectadas. Dessa forma, 
a pessoa consegue gerar 
informações confi áveis que 
ajudarão a reforçar o dis-
curso no relacionamento. 
Não há nada pior na busca 
por clientes do que errar 
o nome de quem você está 
conversando ou, pior, ofere-
cer produtos e serviços que 
não interessam a ele. Com 
um mailing de qualidade, é 
possível separar quem é mais 
interessante para o negócio e 
garantir o retorno fi nanceiro 
desejado.

(*) - É CEO da Unitfour, empresa 
referência em fornecimento de dados 

para as áreas de cobrança, call 
centers, risco, crédito, antifraude, 

CRM e marketing
(www.unitfour.com.br).

Rafael Albuquerque (*)

A - Live Bands 
Bandas de rock ou pop rock que sonham em tocar durante um festival 
internacional já podem se preparar: estão abertas as inscrições da quarta 
edição do EDP Live Bands Brasil. A vencedora se apresenta no NOS Ali-
ve’19, um dos maiores festivais de música da Europa, que acontece de 11 
a 13 de julho em Lisboa, além da gravação de seu próprio CD. Os grupos 
devem cadastrar uma canção original no site (concurso,edplivebands.
edp.com/brasil). Na plataforma interativa, que conta com interface para 
o Facebook, estarão disponíveis áudios e vídeos das bandas participan-
tes. Das 36 semifi nalistas, 10 serão selecionadas por votação popular 
e 26 pelo júri do concurso, levando em consideração critérios como 
originalidade, qualidade técnica e musical.

B - Pessoas com Defi ciência
A Embraer iniciou processo seletivo do Programa Embraer na Rota da 
Diversidade, dedicado às pessoas com defi ciência. São 30 vagas na região 
de São José dos Campos. São oportunidades de capacitação e contratação 
de talentos com ensino médio, para atuação em diversas áreas da com-
panhia. Na segunda fase do programa serão estendidas oportunidades 
para quem tem formação técnica, e para profi ssionais com curso superior, 
também em outras comunidades que a Embraer está presente no Brasil. 
Os interessados devem se inscrever na seção Carreira do site (https://
embraer.com/br/pt/junte-se-a-nos), no qual é obrigatório anexar o laudo 
médico e os demais documentos e informações solicitadas. 

C - Conferência de Segurança
Soluções integradas, tecnologia e inovação que estimulam grandes in-
vestimentos para a indústria de segurança no País, serão apresentadas 
durante a 14ª edição da Feira e Conferência Internacional de Segurança 
(ISC Brasil), que acontece entre os dias 25 e 27 de junho, no Expo Cen-
ter Norte. O evento alcança 16 diferentes verticais dentro do setor da 
segurança, com a presença dos principais líderes da industrias, usurários 
fi nais, grandes integradores de todo País e líderes do governo, aumen-
tando as possibilidades de negócios para expositores e visitantes. Para 
participar, os interessados devem fazer sua inscrição, que é gratuita, no 
(http://www.iscbrasil.com.br/Credenciamento/).

D - Maiores Varejistas 
A Deloitte acaba de divulgar a sua pesquisa anual que lista as 250 maiores 

varejistas do mundo. O ranking “Os Poderosos do Varejo Global 2019”, 
traz a RD (Droga Raia e Drogasil) na posição 223ª. A presença pela pri-
meira vez no levantamento refl ete os bons resultados da companhia nos 
últimos anos. Com mais de 1.800 unidades, as redes oferecem aos seus 
clientes atendimento único no mercado, com funcionários amplamente 
treinados, serviços inovadores e uma plataforma de compra online total-
mente alinhada com a loja física, onde o cliente pode utilizar o Compre 
e Retire, adquirindo um produto via e-commerce. Informações sobre as 
pesquisas em (www.deloitte.com.br).

E - Nova Linha 
A Nestlé anuncia o lançamento de uma nova linha de produtos de café 
da marca Starbucks, que estará disponível em todo o mundo. Serão 
24 produtos, incluindo grãos inteiros e grãos torrados e moídos, bem 
como as primeiras cápsulas Starbucks desenvolvidas de acordo com 
as tecnologias e sistemas de café próprios para Nespresso e Nescafé 
Dolce Gusto. Este é o primeiro lançamento de produtos desde que 
as duas empresas uniram forças formalmente, em agosto do ano 
passado, e criaram uma aliança global de café. Nos próximos dias, a 
Nestlé começará a lançar esses produtos em vários mercados da Ásia, 
Europa, América Latina, Oriente Médio e EUA. Logo, os produtos se 
tornarão amplamente disponíveis nos supermercados e principais 
plataformas online.

F - Leilão de 500 Imóveis 
A Zukerman Leilões oferece casas, apartamentos, terrenos e prédios 
comerciais, ocupados e desocupados. Os bens estão localizados em todo 
o Brasil. É possível encontrar lotes de leilões judiciais e extrajudiciais 
de diversas instituições fi nanceiras, como Itaú, Bradesco, Santander, de 
empresas e de particulares. São imóveis abaixo do valor do mercado 
e o pagamento pode ser à vista ou parcelado, dependendo do imóvel 
escolhido. Para participar da negociação e oferecer lances, os interes-
sados devem se cadastrar no site (www.zukerman.com.br). Depois de 
habilitado, basta acessar a plataforma online da empresa e entrar no 
leilão desejado. 

G - Inovação em Embalagens 
Dow abre inscrições de “Prêmio para Inovação em Embalagens 2019”.  
Este é o segundo ano em que a Dow patrocina a premiação reconhecida 

globalmente, dando continuidade à iniciativa criada pela DuPont há 
mais de 30 anos. As inscrições para a premiação deste ano são gratuitas 
e os materiais da Dow e da DuPont não precisam estar presentes nos 
itens inscritos. Os projetos devem estar comercialmente disponíveis 
há pelo menos um ano. A Dow está compondo um grupo internacional 
de jurados independentes. Além de incluir a comunidade acadêmica, 
os projetos serão avaliados por especialistas em diferentes áreas com 
o objetivo de oferecer uma perspectiva global nas áreas de design, en-
genharia, varejo, comércio eletrônico e conversão. Mais informações: 
(www.dowpackagingawards.com).

H - Score de Crédito
A Foregon, fi ntech brasileira especializada em criar ferramentas que 
oferecem o melhor produto fi nanceiro para cada pessoa, acaba de lançar 
uma plataforma para consulta de score de crédito gratuitamente. O score 
é uma pontuação que sintetiza, em uma escala de 0 a 1000, as chances 
de uma pessoa pagar as contas nos próximos 12 meses. A trajetória do 
consumidor é analisada: pagamento de contas em dia, histórico de dí-
vidas negativadas, relacionamento fi nanceiro com as empresas e dados 
cadastrais atualizados, entre outros. O usuário se cadastra e fornece 
seus dados pessoais. A ferramenta então conecta-se a um parceiro que 
calcula o score, que é exibido apenas para aquele consumidor na própria 
ferramenta da Foregon. Saiba mais: (www.foregon.com).

I - Saúde Digital
Entre os dias 3 e 6 de abril, o Transamerica Expo Center, servirá de 
palco para o ‘Global Summit Telemedicine & Digital Health’, evento 
internacional, inédito no país, idealizado pela Associação Paulista de 
Medicina (APM). Com o objetivo de reunir, durante três dias, as princi-
pais referências mundiais nesta área do conhecimento, a programação 
prevê mais de 70 horas de conferências e fóruns com foco em conteúdo, 
negócios e inovações. O evento abordará pautas como inteligência ar-
tifi cial, machine learning, aparelhos vestíveis, consultas e diagnósticos 
remotos, a legislação no Brasil e seus entraves, as experiências de sucesso 
em outros países, entre outras. Mais informações e inscrições: (http://
telemedicinesummit.com.br).

J - Kosher and Halal
A Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Unicamp recebe, 
no próximo dia dia 27, em Campinas para palestra, o professor Joe Re-
gestein, da Cornell University, dos Estados Unidos. O tema da palestra 
é “Kosher and Halal: a in depth look at both sets of diatary laws”, sobre 
as leis que regem as dietas judaica e muçulmana. O encontro ocorrerá 
das 9 às 12 horas, nas Salas de Extensão 1 e 2 da FEA-Unicamp, loca-
lizada na rua Monteiro Lobato, 80, Cidade Universitária. As inscrições 
para participação são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail (extfea@
unicamp.br). Será emitido certifi cado aos participantes. Mais informa-
ções: (https://bit.ly/2G8K6Rk).
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Setor de eletroeletrônicos 
registra crescimento de 
5% em 2018

O volume de vendas do setor de 
eletroeletrônicos, que representa 
cerca de 3,34% do PIB do País, cres-
ceu em média 5% no ano passado 
em relação a 2017. Os dados são da 
Associação Nacional de Fabrican-
tes de Produtos Eletroeletrônicos 
(Eletros). Para José Jorge do Nas-
cimento, presidente da entidade, 
foi um bom desempenho.

A linha branca, representada por 
fogão, lavadora de roupa e geladeira, 
passou no período de 13,9 milhões 
de unidades para 14,6 milhões, o 
equivalente a um crescimento de 
5%. No segmento ar condiciona-
do, o modelo janela saiu de 251 
mil em 2017 para 416 ao fi nal de 
dezembro passado, com expressivo 
crescimento de 65%. Já a linha split 
ampliou a quantidade de produtos 
de 3 milhões para 3,1 milhões de 
unidades, um aumento de 3%. 

Na linha marrom, a produção de 
televisores teve aumento de 1% no 
período, saindo de 11,3 milhões de 
unidades em 2017 para 11,5 milhões 
em 2018. Outro produto ligado ao ca-
lor acima da média, os ventiladores, 
passaram de 9,8 milhões de unidades 
para 10,4 milhões no mesmo perío-
do, o que representa aumento de 6%. 
Sobre a desempenho da economia, 
o presidente da Eletros disse estar 
bastante otimista. “Temos certeza 
de que as coisas seguirão bem e que 
estamos no caminho correto. O Bra-
sil precisa retomar investimentos, 
voltar a contratar os trabalhadores. 
Nesse sentido, estamos totalmente 
abertos ao diálogo e sempre dis-
postos a apoiar o governo em suas 
decisões” (AI/Eletro).

O comércio eletrônico de 
veículos usados no Brasil 
atingiu a cifra de R$ 30 bi-
lhões em negócios no ano de 
2018. O faturamento é 66% 
maior em relação ao período 
do exercício anterior, quando 
as vendas somaram R$ 18 bi-
lhões. Segundo dados da Auto 
Avaliar, plataforma líder de 
comercialização de veículos 
seminovos entre concessioná-
rias e lojistas, as distribuidoras 
comercializaram no ano cerca 
de 786 mil automóveis pelo 
sistema de gestão de estoque 
da empresa, um crescimento 
de 67% em comparação com 
2017.

Somente no pregão online 
da companhia, foram re-
passados aproximadamente 
118 mil veículos usados aos 
revendedores multimarcas 
no País. O valor médio nas 
transações em 2018 foi de R$ 
29 mil por veículo arrematado. 

O valor médio nas transações em 2018 foi de R$ 29 mil por 

veículo arrematado.

Justiça suspende aumento 
das tarifas de ônibus em SP

Em decisão liminar, a juíza Carolina 
Martins Clemêncio Duprat Cardoso, 
da 11ª Vara de Fazenda Pública, 
suspendeu o aumento no valor das 
tarifas das passagens de ônibus na 

capital paulista de R$ 4 para R$ 4,30. 
A medida estava em vigor desde 7 de 
janeiro. A decisão atende a uma ação 
civil pública impetrada pela Defenso-
ria Pública de São Paulo. 

No pedido, os defensores contestam 
o reajuste das tarifas por ser supe-

rior a inflação e beneficiar empresas 
que foram contratadas sob regime 
emergencial.  A liminar publicada na 
noite de quarta (13). Na decisão, a 
juíza diz que a administração municipal 
não apresentou fatos que justifi quem o 
aumento das tarifas para contratos que 

foram renovados de forma emergencial 
poucos meses antes, em julho de 2018.

Segundo a administração municipal, 
a medida foi adotada para recompor as 
perdas causadas pela falta de reajuste 
em 2016 e 2017, quando o preço das 
passgens foi mantido em R$ 3,80.

Novos postos foram criados durante 2018, o melhor resultado de um ano fechado desde 2013.

Por outro lado, 115.309 
vagas foram criadas ao 
longo de 2018. Com isso, 

o setor encerrou o mês com 
um estoque ativo de 7.416.743 
vínculos celetistas, aumento 
de 1,6% em relação ao mesmo 
período de 2017. Os dados 
compõem a pesquisa realizada 
mensalmente pela Fecomer-
cioSP, com base nos dados do 
Caged e da Rais. 

Todas as 12 atividades ana-
lisadas registraram mais desli-
gamentos do que admissões em 
dezembro, com destaque para 
educação (-23.529 vínculos) 
e transporte e armazenagem 
(-9.936 vínculos). Em relação 
ao mesmo período de 2017, ape-
nas o serviço de administração 
pública, defesa e seguridade 
social (-0,3%) sofreu leve va-
riação negativa no estoque de 
vínculos. Em contrapartida, 
as atividades de informação e 
comunicação (3,8%) e de ser-
viços médicos, odontológicos 
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Mercado de trabalho do setor de 
serviços tem melhor ano desde 2013
O setor de serviços no Estado de São Paulo eliminou 56.032 vagas com carteira assinada em dezembro, 
resultado de 143.551 admissões contra 199.583 desligamentos, interrompendo cinco altas mensais 
seguidas

e sociais (3,4%) apontaram as 
maiores taxas de crescimento 
na mesma base comparativa.

Segundo a assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, 
apesar da retração de vínculos 
no mês de dezembro, 115.309 
novos postos de trabalho foram 
criados durante o ano de 2018, 
o melhor resultado de um ano 
fechado desde 2013. Além dis-
so, dos 12 grupos de atividades 

avaliadas, 11 apontaram mais 
admissões que desligamentos 
no ano. Para a Entidade, o 
emprego no setor de serviços 
aumentou porque o segmento é 
transversal na economia, aten-
de a todos os outros ramos e se 
benefi cia de uma aceleração, 
ainda que tímida, consistente 
no ambiente econômico atual. 

Segundo a Federação, as 
vagas perdidas nos piores pe-

ríodos de crise (2015 e 2016) 
estão sendo recuperadas. Entre 
os anos de 2017 e 2018 já houve 
restituição de metade dos vín-
culos encerrados nos anos an-
teriores. A expectativa é de que 
a economia continue crescendo 
e de que novas contratações 
sejam efetivadas em 2019, até 
que se recupere a totalidade das 
vagas perdidas durante a crise 
(AI/FecomercioSP).

Ecommerce de veículos usados 
atingiu R$ 30 bilhões

A plataforma B2B da Auto Ava-
liar é utilizada atualmente por 
mais de 2,5 mil concessionárias 
de veículos e cerca de 30 mil 
lojistas multimarcas no Brasil. 

Segundo JR Caporal, CEO da 
Auto Avaliar, as concessionárias 
brasileiras estão reinventando 
seus negócios com a aposta 

nos seminovos. “Para se ter 
uma ideia, a rentabilidade dos 
nossos clientes com o repasse 
de veículos chega a dobrar, 
impulsionado especialmente 
pela gestão efi ciente e con-
trole efetivo na operação”, 
acrescenta Caporal. Fonte: 
(www.autoavaliar.com.br).


