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de cinco novas unidades até 2020. Com matriz em São Paulo, a empresa 
tem como alvo as regiões Centro-Oeste e Sudeste, mais precisamente 
as cidades do ABC Paulista, Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande, 
Goiânia, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro. O objetivo é primar a qualidade 
do serviço aos clientes e oferecer suporte aos franqueados, bem como 
produtos exclusivos, treinamento de vendas, apoio com material de ma-
rketing e envio da equipe de especialistas da rede para visitas em clientes 
e reuniões estratégicas. Saiba mais em (https://nrintercambio.com.br/).

E - Febre das Fintechs
O volume total de fi ntechs e iniciativas de efi ciência fi nanceira em atu-
ação no Brasil, saltou de 453 em agosto de 2018 para 604 no início de 
junho. A evolução representa um crescimento de 33% e é uma das mais 
importantes constatações presentes na 8ªedição do Radar Fintechlab 
que acaba de ser divulgada. O estudo é a maior referência na observação 
do desenvolvimento deste ecossistema no país. Ele é produzido pelo 
Fintechlab, principal hub para conexão e fomento deste mercado. O 
montante total de 604 compreende a soma de fi ntechs e plataformas 
dedicadas à efi ciência fi nanceira. O trabalho considera como fi ntechs 
as empresas que trazem novos modelos de negócios em serviços fi nan-
ceiros e são escaláveis principalmente através de tecnologia. Para mais 
informações acesse: (http://fi ntechlab.com.br/).

F - Praia e Fitness
Em Nova Friburgo, Região Serrana do Estado do Rio, entre os dias 10 e 
14 de julho, acontece a 29ª edição da Fevest - Feira de Moda Íntima, Praia, 
Fitness e Matéria-prima. O evento busca empoderar o polo de moda íntima, 
além de valorizar cada vez mais os profi ssionais que compõem a cadeia 
produtiva do setor, transformando peças em verdadeiras pedras preciosas, 
tanto que a arena de desfi le terá o formato de um diamante, onde passarão 
as joias fabricadas no polo. Palestras, talk shows e ações voltadas para 
Moda, Marketing Digital, Tecnologia, entre outros, tendo como convidados 
profi ssionais com diferentes visões e projetos para o futuro de uma moda 
ética e sustentável. Outras informações: (http://www.fevest.com/).

G - Boleiros Caseiros
Quer adquirir um bolo caseiro para uma ocasião especial feito por um 
profi ssional especializado e com a garantia de qualidade? Isso é o que 

A - Medicamentos Biológicos 
O Governo do Estado editou uma norma com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento da produção de medicamentos biológicos. A Resolução 
permite a suspensão do ICMS na importação de produtos utilizados nos 
tratamentos de diversas doenças crônicas e que auxiliam na melhoria da 
qualidade de vida dos pacientes. Os medicamentos que serão benefi ciados 
são utilizados no tratamento de doenças de alta complexidade, tais como 
artrite reumatoide, psoríase, artrite psoriática, colite ulcerosa, doenças 
infl amatórias intestinais, linfomas não Hodgkin, câncer de mama, de 
colo-retal, pulmonar, de cabeça e pescoço, e esclerose múltipla.

B - Vivência no Quilombo
Que tal vivenciar uma rica experiência de conexão com uma comunidade 
quilombola? A Plana indica o Quilombo da Fazenda, em Ubatuba, para mais 
uma viagem transformadora. Agência com foco em turismo de experiência, 
preparou uma programação para a viagem, que acontece entre os próximos 
dias 28 a 30: roda de conversa com o mestre quilombola, ofi cina de artesa-
nato, roda de Jongo com o Grupo Ô de Casa, trilha do Jatobá e banho de 
cachoeira e visita à Casa de Farinha Comunitária. Uma viagem de conexão 
com pessoas, com a natureza, com a nossa cultura e ancestralidade. Reservas 
pelo preenchimento do formulário (https://forms.gle/skCbUtRdpusC3dKU6).

C - Self Check-in/out 
A GJP Hotels & Resorts anuncia uma novidade no processo de trans-
formação digital da companhia e um ineditismo no mercado hoteleiro. 
A rede acaba de lançar os totens de autoatendimento para check-in e 
check-out capazes de realizar todo o processo em poucos segundos 
através da tecnologia de reconhecimento facial. A novidade já está em 
funcionamento no Prodigy Santos Dumont, no aeroporto Santos Dumont, 
no Rio. Escolhido como base do projeto pelo alto fl uxo de hóspedes 
ao longo da semana, o hotel já comemora o sucesso do lançamento, 
especialmente pela eliminação de fi las na recepção especialmente em 
horários de alta demanda (www.gjphotels.com).

D - Especialista em Viagens
Com duas franquias localizadas em São José dos Campos e Macapá, a NR 
Intercâmbio, empresa referência em viagens ao exterior, com especialistas 
capacitados para auxiliar crianças, jovens e adultos, planeja a abertura 

a Vem de Bolo, primeiro marketplace especializado na venda de bolos 
e doces caseiros, oferece. Até então, para conseguir uma boleira era 
preciso contar com a indicação de amigos ou parentes, mas agora basta 
entrar na plataforma ver as ofertas de cerca de 20 profi ssionais e esco-
lher a seu gosto qual comprar e agendar a entrega. Lançada em modo 
experimental no início do ano, já bateu a casa de 25 mil visitas dentro 
do site. Saiba mais em (www.vemdebolo.com.br).

H - Insumos Agrícolas  
Tendo como tema central ‘Inovação e Futuro da Agricultura’, o Grupo 
Santa Clara, líder na inovação tecnológica em nutrição e proteção 
vegetal, promove nos dias 3 e 4 de julho, em Ribeirão Preto, a sua 5ª 
Conferência Internacional. Voltada para a disseminação de conheci-
mento entre agrônomos e consultores, com poder de infl uência técnica 
na aplicação adequada e efi caz de insumos agrícolas pelos produtores 
agrícolas, vai reunir cerca de 300 participantes, vindos de todas as 
regiões do país, assim como de vários países onde a empresa atua. 
Objetiva alinhar uma visão estratégica sobre as tendências tecnológicas 
futuras dos segmentos de nutrição e proteção de plantas, de forma a 
melhorar a produtividade do agricultor. Outras informações: (http://
www.santaclaraagro.com.br/)

I - Relações com Investidores 
Nos próximos dias 26 e 27, o Instituto Brasileiro de Relações com Inves-
tidores e a  Associação Brasileira das Companhias Abertas realizam a 
21ª edição do Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais, no WTC 
Events. O evento tem registrado contínuo sucesso em seus 21 anos de 
existência, proporcionando oportunidade de atualização profi ssional e 
troca de ideias entre os participantes. Haverá palestra magna de Marcelo 
Barbosa, presidente da CVM, sobre “Ações e Estratégias para ampliar o uso 
do Mercado de Capitais”, além de debates sobre: Governança das estatais; 
RI estratégico nas mudanças empresariais; desafi os e oportunidades para 
novos IPOs, entre outros. Mais informações: (www.encontroderi.com.br).

J - Setor de Infraestrutura
O Brasil conta com inúmeras oportunidades de investimento em todas 
as áreas do setor de Infraestrutura. Bilhões de reais serão investidos 
nos próximos anos em Energia, Logística, Telecomunicações, Sanea-
mento e Mineração. Para fazer frente a esses desafi os, o país precisará 
atrair o capital privado nacional e internacional. A fi m de orientar 
estrangeiros que desejam investir no setor de infraestrutura brasileiro, 
a Fiesp e o Ciesp, em parceria com o escritório Madrona Advogados 
e a Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil, lançaram 
o guia “Doing Infrastructure in Brazil” durante o workshop “Novos 
Investimentos em Infraestrutura”, realizado na última segunda-feira 
(10). Confi ra o documento em: (www.fi esp.com.br/noticias/conheca-
-o-doing-infrastructure-in-brazil/).
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Vários fatores têm 

provocado uma 

mudança no perfi l do 

profi ssional de vendas. 

Até há alguns anos ele 

era quase “um tirador 

de pedidos”

O nível de conhecimento 
da atividade do cliente 
e a análise de suas reais 

necessidades eram tratadas 
de forma superfi cial na sua 
grande maioria. O que não 
signifi cava que o processo de 
venda era facilitado por esse 
motivo, na verdade, existiam 
as difi culdades da época. Aliás 
se engana quem acredita que o 
papel do vendedor é fácil, não é 
mesmo. Nunca foi e agora, com 
o mundo conectado, exige-se 
que ele mude a forma de fazer 
negócios.

De forma cada vez mais 
acelerada as empresas vêm 
passando por transformações 
que provocam um nível de 
exigência e conhecimento 
também muito maior dos 
profi ssionais de vendas. Nesse 
sentido, e olhando com o viés 
do profi ssional de vendas de 
uma empresa de prestação de 
serviços, e particularmente de 
uma empresa do setor de tec-
nologia, assusta a velocidade 
do nível de atualização que 
esse profi ssional é submetido 
diariamente.

Não basta gostar de vender, 
tem que estar atualizado com 
as mais avançadas técnicas de 
abordagem. Não estamos fa-
lando só de técnicas de vendas, 
mas também de aspectos com-
portamentais, empatia e con-
fi ança. Conhecer muito bem 
a indústria na qual o cliente 
está inserido é extremamente 
importante, fato comprovado 
por pesquisa recente realizada 
pelo Linkedin, que apontou 
que 77% dos compradores 
não acreditam que vendedo-
res entendam seus negócios 
o sufi ciente para que possam 
ajudá-los. 

Ou seja, transmitir esse co-
nhecimento para o cliente é de 
suma importância, pois gera 
credibilidade e, consequente-
mente, novos negócios. Mesmo 
com os avanços tecnológicos, 
estar fi sicamente presente em 
momentos estratégicos ainda 
é de fundamental importância. 
O contato visual permite iden-
tifi car a linguagem corporal 
que gera confi ança, empatia e 
comprometimento. 

O profi ssional de vendas não 
pode se limitar a conhecer bem 
apenas os serviços que está 
ofertando, ele também precisa 
conhecer o negócio do cliente, 
seu mercado de atuação e 
suas constantes atualizações, 
evoluções e transformações. A 
relação que faz toda a diferença 
é aquela de longo prazo, na 
qual o cliente naturalmente 
entende que estamos inseridos 
em sua jornada de desafi os. A 
difi culdade que o cliente está 
sentindo pode na verdade ser 
colateral e a causa a ser resol-
vida é outra. 

É disso que estamos falando, 
saber traduzir qual a real ne-
cessidade do cliente através de 
um mapeamento correto che-
gar na causa raiz. O vendedor 
não será aquele que apenas 
resolve uma necessidade pon-
tual. Ele terá que se posicionar 
como alguém que o cliente 
confi e e possa compartilhar 
suas carências, angústias e ter 
a certeza de que essa exposição 
será utilizada para construção 
de um relacionamento de con-
fi ança a longo prazo.

O dinamismo da evolução 
das novas tecnologias provoca 
uma rápida necessidade de 
adaptação das empresas e o 
surgimento de novos players 
provocando uma mudança em 
todo o ecossistema. O profi s-
sional de vendas do futuro, 
defi nitivamente, não pode ter 
medo de errar; ele precisa ter 
medo de não tentar.

(*) - É Executivo de Negócios
da Accesstage

(www.accesstage.com.br).

Mário Dias (*)

A queda foi registrada 
depois de uma alta de 
0,1% na passagem de 

fevereiro para março. Em abril, 
também houve uma queda de 
0,2% na média móvel trimestral. 
No entanto, foram registradas 
altas de 1,7% na comparação 
com abril, 0,6% no acumulado 
do ano e de 1,4% no acumulado 
de 12 meses.

A queda de março para abril 
foi provocada por recuos em 
cinco das oito atividades pes-
quisadas pelo IBGE: hipermer-
cados, supermercados, produ-
tos alimentícios, bebidas e fumo 
(-1,8%); tecidos, vestuário e 
calçados (-5,5%); artigos far-
macêuticos, médicos, ortopédi-
cos, de perfumaria e cosméticos 
(-0,7%); outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-0,4%) e 
equipamentos e material para 
escritório, informática e comu-
nicação (-8%).

Por outro lado, três ativida-
des tiveram alta na passagem 
de março para abril: móveis 
e eletrodomésticos (1,7%), 
combustíveis e lubrifi cantes 
(0,3%) e livros, jornais, revistas 

A queda foi provocada por recuos em cinco das oito atividades pesquisadas pelo IBGE.

Dados apurados pela Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revelam 
que, em média, as dívidas em 
atraso dos inadimplentes su-
peram em mais de três vezes 
o salário mínimo atual do país. 
O inadimplente brasileiro 
encerrou o último mês de 
maio com uma dívida média 
de R$ 3.239,48. O valor é 41% 
maior que a renda média men-
sal do trabalhador brasileiro 
(R$ 2.291, segundo o IBGE). 
Cada consumidor negativado 
têm, no geral, duas dívidas 
em aberto.

Embora a somatória da dívi-
da do brasileiro seja elevada, 
um percentual relevante de 
pessoas deve quantias que 
não chegam a quatro dígitos. 
Em cada dez consumidores 
que estão com o CPF inscrito 
na lista de inadimplentes, qua-
tro (37%) devem até R$ 500 e 
a maioria dos inadimplentes 
(53%) possui dívidas que 
não ultrapassam R$ 1.000. 

A maioria dos inadimplentes (53%) possui dívidas que não 

ultrapassam R$ 1.000.

O PIB da Construção deverá se ele-
var em 0,5% neste ano, e não mais em 
2%, segundo nova projeção da FGV, 
apresentada na reunião de Conjun-
tura do SindusCon-SP. A estimativa 
é que o PIB das empresas caia 0,5%, 
enquanto o dos demais segmentos, 
como reformas e autoconstrução, 
se elevará em 2%, resultando no 
aumento de 0,5% para todo o setor.

A reunião foi coordenada pelo 
vice-presidente de Economia do 
SindusCon-SP, Eduardo Zaidan, 
acompanhado do presidente do sin-
dicato, Odair Senra. “Precisamos 

Consultas públicas 
sobre regulamentar a 
Cannabis medicinal

A Anvisa aprovou a realização 
de duas consultas públicas relacio-
nadas à regulamentação do cultivo 
controlado de Cannabis sativa, 
para uso medicinal e científi co, 
e o registro de medicamentos 
produzidos com princípios ativos 
da planta. Uma das consultas vai 
tratar dos requisitos técnicos e 
administrativos para o cultivo da 
planta por empresas farmacêuti-
cas, única e exclusivamente para 
fi ns medicinais e científi cos. 

A outra abordará os procedimen-
tos para o registro e monitoramento 
de medicamentos produzidos à 
base de Cannabis, seus derivados 
e análogos sintéticos. As consultas 
serão abertas a contribuições de 
empresas, universidades, órgãos de 
governo e de defesa do consumidor, 
além de profi ssionais de saúde e da 
população em geral.

De acordo com a Anvisa, o ob-
jetivo da iniciativa é abrir espaço 
para que toda a sociedade opine 
sobre as normas brasileiras, para 
que a futura regulação “seja clara, 
transparente e feita com ampla 
participação social”, diz em nota. 
O atual processo regulatório para 
estabelecer os requisitos técnicos 
para o plantio controlado e moni-
torado de Cannabis teve início em 
2017, quando foi criado um grupo 
técnico para discutir o assunto. 
O tema, segundo a Anvisa, é uma 
das prioridades da agência (ABr). 
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Comércio varejista recuou 
0,6% de março para abril

O volume de vendas do comércio varejista brasileira caiu 0,6% de março para abril, segundo dados da 
Pesquisa Mensal de Comércio divulgados ontem (12) pelo IBGE

e papelaria (4,3%). Segundo 
o IBGE, o volume de vendas 
do comércio varejista amplia-
do, que inclui as atividades 
de veículos e de material de 
construção, fi cou estável de 
março para abril. Os veículos 
e peças tiveram alta de 0,2% 
e os materiais de construção, 
de 1,4%. O varejo ampliado 

cresceu 3,1% ante abril do ano 
passado, 2,5% no acumulado 
do ano e 3,5% no acumulado 
dos últimos 12 meses (3,5%).

A receita nominal do co-
mércio varejista caiu 0,3% na 
comparação com março, mas 
cresceu 0,3% na média móvel 
trimestral, 7,1% na compara-
ção com abril de 2018, 4,8% 

no acumulado do ano e 5,2% 
no acumulado de 12 meses. A 
receita do varejo ampliado teve 
queda de 0,1% na comparação 
com março deste ano, mas teve 
altas de 0,4% na média móvel 
trimestral, 7,4% na comparação 
com abril do ano passado, 5,8% 
no acumulado do ano e 6,5% no 
acumulado de 12 meses (ABr).

Inadimplente brasileiro 
deve, em média, R$ 3,2 mil

Já 20% devem algum valor 
entre R$ 1.000 e R$ 2.500, ao 
passo que 16% devem entre 
R$ 2.500 e R$ 7.500. As dívidas 
acima de R$ 7.500 são objeto 
de preocupação para 10% das 
pessoas que estão negativadas 
no Brasil.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, os números refl etem o 
atual quadro de difi culdades 
econômicas, com as famílias 
ainda enfrentando um alto ní-

vel de desemprego e a renda 
comprimida. “A conjuntura 
ainda é desfavorável, pois a 
economia tem enfrentado 
difi culdades para esboçar uma 
reação mais forte para sair 
da crise. As expectativas que 
eram positivas até uns meses 
atrás estão sendo revisadas se-
guidamente para baixo, o que 
afeta a confi ança de consumi-
dores e empresários”, explica 
Pellizzaro Junior (CNDL/SPC 
Brasil).

Cai a projeção de crescimento do PIB da Construção
mostrar que a construção tem uma 
dinâmica diferenciada em relação 
a outros setores, e evitar medidas 
que a impeçam de retomar o seu 
crescimento”, alertou Zaidan.

Senra chamou a atenção para 
o aumento dos lançamentos de 
empreendimentos imobiliários 
fi nanceiramente acessíveis à clas-
se média e com poucas vagas de 
estacionamento, em grandes eixos 
viários da capital paulista – uma das 
medidas estimuladas pelo Plano 
Diretor e pela Lei de Zoneamento 
nos últimos anos (SindusconSP).


