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D -  Seguro 24 Horas
Um seguro que pode ser contratado antes de pegar a estrada e por 
apenas 24 horas. Esse é o ‘Instant’, produto lançado para automóveis 
com proteção por perda total por acidente. É o primeiro seguro do 
Brasil que permite a contratação exclusivamente pelo uso e sob de-
manda, diferentemente do que acontece nas apólices tradicionais. 
Apesar de já existir em outros países, essa modalidade só foi autorizada 
pela Susep em agosto do ano passado. A novidade chega ao mercado 
brasileiro através da Argo Seguros, multinacional norte-americana 
especializada em seguros de nicho. Para saber mais, acesse: (www.
argoseguros.com.br).

E - Fibra Ótica 
A Vivo anuncia a chegada de sua rede de fibra (FTTH) de última geração 
para nove cidades. O serviço é uma das principais estratégias de negócio 
da companhia que agora estará disponível para as seguintes localidades: 
no estado de São Paulo: Arujá, Barretos, Embu Guaçu, Mirassol, Registro 
e Tatuí; em Minas Gerais: Itaúna e Viçosa, e no Espírito Santo: Aracruz. 
Com planos de banda larga de até 300 Mega de velocidade de download, 
a oferta da companhia contempla tanto clientes residenciais quanto 
empresas de todos os portes nos bairros que serão atendidos. As cidades 
fazem parte do crescente cronograma de municípios selecionados pela 
Vivo para receber a rede de fibra em 2020. 

F - Sistema Bancário
A BTX Digital - especializada em criação, construção e manutenção 
de digital banks - lança o FeComércio Bank com a proposta de de-
senvolvimento sustentável do comércio de bens, serviços e turismo. 
A operação teve início no Ceará, atendendo pessoas físicas e jurídicas 
do segmento. O investimento é de 135 milhões de reais em 3 anos. 
Com previsão de expansão gradual a outros estados, o FeComércio 
Bank promete reduzir custos e fidelizar clientes através dos benefícios 
ofertados. A expectativa está focada no acúmulo de pontos da utilização 
do sistema bancário, podendo ser trocadas por serviços do Sesc e do 
Senac, os braços social e educativo do sistema. Saiba mais em: (www.
fecomerciobank.com.br).

A - Fissura Labiopalatina
O projeto “Máscaras Solidárias - Frases Transformadoras – Saúde Une 
Todos” firmou parceria com a Smile Train, instituição filantrópica, líder 
mundial no tratamento de fissura labiopalatina, que viabilizou a confec-
ção de máscaras, enviadas aos povos indígenas e populações ribeirinhas 
de Rondônia, Manaus e Parque Indígena do Xingu, por meio de outro 
parceiro do projeto Máscaras Solidárias, que é a ONG Doutores da 
Amazônia. Essas máscaras vão atender também aos índios que apre-
sentam o problema da fissura labiopalatina e que devem ser atendidos 
pela instituição a partir do próximo semestre ou tão logo seja seguro, 
pós pandemia, fornecer cirurgia e tratamento a esses índios. Saiba mais 
em: (www.smiletrainbrasil.com).

B - Feito em Santos
A Fundação Parque Tecnológico de Santos, a Amazon Web Services, 
Inc., e o hub de inovação santista Spacemoon desenvolvem em conjunto 
o portal de e-commerce ‘Comercializa Santos’, cujo objetivo é auxiliar, 
gratuitamente, micro e pequenos empreendedores autônomos da cidade 
na exposição e na venda de seus produtos. A iniciativa é parte do pro-
grama santista de retomada econômica durante a pandemia, ajudando 
a impulsionar os negócios locais no período de flexibilização regrada 
do isolamento social. O Escritório de Inovação Econômica da Segov 
deu início ao projeto Feito à Mão, que criou a página ‘Feito em Santos’, 
voltada a artesãos locais, que se inscrevem e expõem seus trabalhos 
gratuitamente. Saiba mais em (www.santos.sp.gov.br).

C - Comercio de Bairro
Presente em sete países da América Latina, a Wabi chega ao Brasil para 
apoiar pequenos mercados, padarias, confeitarias, lojas de conveniências, 
entre outros estabelecimentos do varejo. Trata-se de um aplicativo em 
que o lojista não tem nenhum custo e o consumidor recebe o produto 
comprado em apenas 15 minutos sem qualquer taxa de entrega. A 
ferramenta, impulsionada pela Coca-Cola Argentina e desenvolvida 
pela YopDev, já está disponível no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para 
começar a vender por meio do aplicativo é preciso apenas entrar em 
(www.eumecuidocomwabi.com) e realizar o cadastro. 

G - Guia Orientativo
A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) lança o “Guia 
Orientativo para a Continuidade das atividades face à pandemia da Co-
vid-19”, elaborado por um grupo de trabalho multidisciplinar formado 
por colaboradores da própria Associação, membros das Comissões Te-
máticas de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador, de Segurança de 
Processo, e empresas associadas. O objetivo é o de auxiliar as empresas 
do setor, independente do porte, a manter suas operações em um cená-
rio de pandemia, com foco na saúde dos colaboradores, trabalhadores 
terceirizados e clientes. A publicação está disponível para download 
gratuito no site (www.abiquim.org.br), na seção Guias e Estudos.

H - Tecnologia e Inovação
A Quest Software, fornecedor global de software de gerenciamento e se-
gurança de sistemas, realiza entre os dias 10 de junho e 3 de julho o Quest 
Tour 2020. A edição conta com uma série de eventos online com temas 
relacionados à tecnologia, inovação e informação. Ao final de cada série, 
o participante será convidado para uma experiência de entretenimento 
VIP. O objetivo é abordar diversos temas de forma abrangente mostrando 
como a companhia pode ajudar a solucionar problemas enfrentados no 
cotidiano dos ambientes de TI. Sessões de 15 minutos com o tema central 
baseado em cinco unidades de tecnologia: Unified EndPoint Management, 
Platform Management, Information Management, Data Protection e One 
Identity. Para inscrições e mais informações: (https://bityli.com/cMsVh). 

I - Despoluição do Pinheiros
A Passarelli, uma das mais tradicionais empresas de engenharia do País, 
participa do Consórcio Rio DBO Alto Pirajuçara, que será responsável pela 
execução das obras necessárias para que haja uma significativa redução de 
lançamento de esgoto residencial no Córrego Pirajuçara. O contrato deste 
projeto acaba de ser assinado e será mais uma etapa do Programa Novo 
Pinheiros, um dos mais importantes projetos de saneamento do Brasil, 
gerenciado pela Sabesp, e no qual a Passarelli também atua em outro con-
sórcio, à frente das obras da Bacia do Córrego Pedreira/Olaria, trazendo de 
volta a vida ao Rio Pinheiros. Outras informações (www.passarelli.com.br).

J - Usinas Solares 
A Claro recebeu da EDP, empresa que atua em todos os segmentos do 
setor elétrico, quatro usinas solares de geração distribuída. O empreendi-
mento, localizado em uma área de 5,8 hectares no município de Taubaté/
SP, tem capacidade instalada de mais de 4 megawatts-pico (MWp) e vai 
garantir o fornecimento de energia renovável a 516 unidades consumi-
doras da empresa de telecomunicações no Estado. Juntas, as usinas vão 
gerar mais de 6.000 MWh/ano, o equivalente à energia consumida por 
2.523 residências. Além dos ganhos econômicos, as usinas vão evitar 
que 454 toneladas de dióxido de carbono sejam emitidas a cada ano, o 
que corresponde ao plantio de 2.785 árvores.

Será que nos 
comunicamos 

de forma eficiente?
“Talvez você esteja 
falando demais...” 

Quantas pessoas escuta-
riam os outros se sou-
bessem que não teriam 

a chance de falar depois? E se 
você tivesse apenas três minu-
tos durante uma reunião de 
uma hora? Pensaria e ouviria 
bem mais, não é? 

A maior parte das pessoas 
está muito mais preocupada 
em falar do que em ouvir. E eu 
vejo que este é um dos motivos 
que mais têm atrapalhado a 
comunicação no mundo dos 
negócios. 

Como diria George Bernard 
Shaw, dramaturgo irlandês e 
ganhador do Prêmio Nobel, “a 
falha da comunicação é a falsa 
ilusão de que ela foi alcança-
da”. Estabelecer uma boa co-
municação é fundamental no 
âmbito profissional. Quando 
falamos especificamente de 
vendas, então, essa capaci-
dade torna-se ainda mais es-
sencial - e, hoje em dia, todos 
nós precisamos ser um pouco 
vendedores. 

Independentemente de sua 
ocupação profissional (mé-
dico, advogado, profissional 
da contabilidade, executivo, 
assessor de investimentos...), 
você sempre precisa vender 
ideias, conceitos, produtos e 
serviços. 

É praticamente impossível 
pensar em vendedores que 
não saibam comunicar-se com 
maestria, mas eles existem. E 
são muitos. 

Segundo pesquisas apresen-
tadas no livro Bruce King, os 
vendedores gastam em média 
49 segundos de cada minuto 
falando. 

Agora, pense comigo: se 
durante uma negociação 
você falar durante mais de 
80% do tempo, quais são as 
reais chances de você per-
ceber se o seu ouvinte está 
entendendo a mensagem que 
você quer transmitir? Imagi-
ne, por exemplo, um médico 
indicando um tratamento a 
um paciente, sem escutá-lo 
antes, com atenção e sem 
perguntar sobre os sintomas 
ou se ele vem tomando algum 
medicamento. 

Tenho convicção de que os 
maiores negócios acontecem 
quando existe um interesse 
genuíno em agregar valor 
ao próximo. Mas, como um 
vendedor pode saber o que o 
seu cliente almeja e quais são 
suas preocupações, se nunca 

o deixou responder sobre 
isso? Muitas pessoas insistem 
que simplesmente dominar o 
assunto ou usar seus melhores 
argumentos para contornar 
objeções são suficientes para 
fechar um grande negócio. 
Porém, esquecem que a ven-
da, em si, não tem a ver com o 
produto e sim, com o cliente. 

Se você concorda com a fra-
se acima, talvez isso também 
lhe faça sentido: durante a 
maior parte de uma negocia-
ção, o cliente deveria estar fa-
lando mais sobre si próprio do 
que você das características 
do seu produto, ou de como a 
sua ideia é tão brilhante. Para 
atingir um alto nível de comu-
nicação, conseguir transmitir 
uma mensagem clara e, por 
consequência, fechar grandes 
negócios, é preciso entender 
o seu ouvinte. É fundamental 
conhecer seus anseios e obje-
tivos, para poder colocar suas 
ideias, produtos ou serviços 
de uma forma mais assertiva. 

É preciso deixar que ele 
fale a maior parte do tempo. 
E eu vejo apenas uma forma 
de se fazer isso: perguntando! 
Já me falaram que perguntar 
durante uma venda pode 
parecer “forçado”. Mas, não 
consigo entender como pode 
ser “forçado” fazer uma per-
gunta e parar para escutar. Na 
verdade, nada pode ser mais 
forçado do que falar, falar, 
falar ininterruptamente, sem 
prestar atenção ao seu cliente, 
sem realmente entender se 
ele precisa do que você está 
propondo. Contudo, entendo 
que, para quem não tem o 
hábito, perguntar possa ser 
uma atitude realmente difícil. 

Dou uma dica a quem deseja 
aprimorar a habilidade de 
realizar perguntas assertivas 
com a finalidade de instigar 
seus clientes e prospects a 
falarem mais: experimente, 
durante 21 dias, fazer cinco 
perguntas, com profundidade, 
para pessoas diferentes, que 
sejam próximas a você. À 
noite, tente fazer uma reflexão 
e lembrar sobre as perguntas 
e as respostas de cada um. 
Aproveite as respostas e dê 
real importância a elas. 

Com um pouco de treino 
e dedicação, com certeza o 
hábito de perguntar e ouvir 
mais vai se tornar algo natural 
para você também. 

(*) - É sócio-diretor da Messem 
Investimentos- a maior empresa de 

assessoria financeira do Brasil. 

Willian Kahler (*)

Os dados são da Pes-
quisa Conjuntural do 
Comércio Eletrônico, 

elaborada pela Fecomer-
cioSP em parceria com a 
Ebit/Nielsen. O desempenho 
do varejo online tem sido 
melhor do que o do varejo 
físico, ainda mais com a 
quarentena iniciada no fim 
do mês de março. 

Contudo, o faturamento do 
comércio eletrônico repre-
senta apenas 3% do total do 
comércio varejista no Estado 
de São Paulo. Então, mesmo 
grandes altas desse segmen-
to no segundo trimestre não 
serão capazes de compensar 
os valores perdidos durante 
o fechamento dos negócios 
não essenciais, nos últimos 
meses. Por outro lado, já 
foi observada uma queda 
de 4,1% no valor do tíquete 
médio, ou seja, o valor mé-
dio gasto com uma compra 

A estimativa é de queda acentuada 
na apuração dos próximos meses.
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Pedidos de falência 
subiu 30% em maio

Os pedidos de falência avan-
çaram 30% em maio, na compa-
ração com abril, segundo dados 
com abrangência nacional da 
Boa Vista. Mantida a base de 
comparação, os pedidos de 
recuperação judicial e as re-
cuperações judiciais deferidas 
aumentaram 68,6% e 61,5%, 
respectivamente. Por outro 
lado, as falências decretadas 
registraram queda de 3,3% na 
variação mensal.

Na análise acumulada em 12 
meses, os pedidos de recupera-
ção judicial apresentaram alta 
de 3,7%, assim como as recu-
perações judiciais deferidas 
(2,4%). No sentido contrário, 
os pedidos de falência caíram 
25% e as falências decretadas 
21,6%, mantida a base de 
comparação. 

Ainda se observa a continui-
dade da tendência de queda 
nos pedidos de falência e 
falências decretadas. 

No entanto, esse movimento 
estava atrelado à melhora nas 
condições econômicas apre-
sentada entre 2017 e o início 
deste ano. Agora, com os im-
pactos econômicos causados 
pela chegada do novo Corona-
vírus, e como já observado na 
análise mensal, a tendência é 
de que as empresas encontrem 
maiores dificuldades em dar 
continuidade a esse movimen-
to nos próximos meses (AI/
Boavista).

Os prefeitos das nove 
cidades que compõe a 
região da Baixada Santis-
ta decidiram começar a 
flexibilizar a quarentena. 
Pelo plano de relaxamen-
to do governo do estado, 
as cidades ainda não es-
tariam aptas a promover 
a reabertura de algumas 
atividades econômicas, 
sendo classificadas na 
primeira fase da quaren-
tena – vermelha. No en-
tanto, as cidades podem 
reabrir gradualmente 
o comércio e outras 
atividades, reduzindo 
o isolamento social, se-
guindo uma classificação 
de cinco níveis. 

As medições - com as 
cores vermelha, laranja, 
amarela e verde - vão des-
de o isolamento completo 
até o fim das restrições, 
de acordo com critérios 
que avaliam desde o es-
tágio de transmissão do 
Coronavírus no município 
até a disponibilidade de 
leitos em hospital. Os 

As atividades economicas serão 
retomadas por um plano municipal.
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Faturamento do comércio eletrônico 
avançou no primeiro trimestre

As vendas do comércio eletrônico no Estado de São Paulo registraram alta de 15,6% no primeiro trimestre, 
em relação ao mesmo período de 2019, com um faturamento real de R$ 5,5 bilhões

milhões no mesmo período. 
As vendas do varejo no Es-
tado de São Paulo atingiram 
R$ 61,5 bilhões. Já no setor 
de serviços, o faturamento 
foi de R$ 31,8 bilhões.

A estimativa da Federação 
é de queda acentuada na 
apuração dos próximos me-
ses, os prejuízos alcançados 
nos meses de março, abril e 
maio devem atingir mais de 
R$ 44 bilhões, com perda 
diária de R$ 659,7 milhões 
ao varejo paulista. Quanto 
ao fechamento do ano, a 
FercomercioSP prevê queda 
de 11% no faturamento va-
rejista na comparação com 
2019, com baixa de R$ 83,4 
bilhões – dos quais R$ 61,7 
bilhões se referem à parte do 
comércio considerado não 
essencial, que precisou ficar 
de portas fechadas durante o 
período da quarentena (AI/
FecomercioSP).

online, o que significa que 
esse segmento deve sentir 
o processo de redução das 
rendas das famílias.

No primeiro trimestre, os 
bens duráveis seguiram na 
liderança do faturamento 
do comércio eletrônico, 
concentrando 63,6% das 
receitas e com um tíquete 

médio de R$ 666,11. O 
comércio de bens semidu-
ráveis representou 21,5% 
das vendas, com um valor 
médio de R$ 204,38. Já os 
não duráveis tiveram uma 
parcela de 14,8% do fatura-
mento, com tíquete médio 
de R$ 200,49. Os pedidos das 
vendas online atingiram 15,2 

Prefeitos da Baixada Santista 
pretendem flexibilizar quarentena

prefeitos da região da Bai-
xada Santista, no entanto, 
contestam a avaliação do 
governo de São Paulo de 
que as nove cidades da 
região não estão prontas 
para começar a flexibilizar 
a quarentena. 

Assim, os prefeitos de 
Bertioga, Cubatão, Gua-
rujá, Itanhaém, Mongaguá, 
Peruíbe, Praia Grande, 
Santos e São Vicente pre-
tendem começar a retomar 
as atividades econômicas 
dentro de um planeja-

mento municipal. Nessa 
etapa, poderão funcionar 
com restrições e medidas 
de higiene, além dos ser-
viços considerados essen-
ciais, centros comerciais, 
comércio varejista, escri-
tórios, concessionárias 
de veículos e serviços 
imobiliários. O governo 
estadual anunciou que a 
intenção era reavaliar a 
classificação da Baixada 
Santista e do Vale do 
Ribeira na próxima terça-
feira (9) (ABr).


