
O que são os privilégios 
tributários e por que 
pouco se fala deles?

Não é novidade que 
o cenário tributário 
do Brasil pode 
ser extremamente 
problemático à 
primeira vista

Considerando a quan-
tidade de variáveis 
que só dificultam 

uma compreensão total do 
que está sendo apresenta-
do em termos legais, uma 
vertente pouco falada e 
tão importante quanto às 
demais repousa no campo 
dos privilégios tributários 
e como eles refletem em 
um gargalo econômico que 
poderia ser preenchido 
com investimentos bené-
ficos para o país.

Concedidos a setores 
selecionados de nossa so-
ciedade, esses privilégios, 
apesar de serem respalda-
dos pelo meio legal, care-
cem de um embasamento 
técnico que justifique a 
concessão de benefícios 
como uma aliada importan-
te ao desenvolvimento eco-
nômico da nação, de forma 
sustentável e igualitária. 
Em contrapartida, existem 
teses que ligam essa con-
dição à concentração de 
renda e outros elementos 
que pesam negativamente 
para nossa economia. 

Entre tantas informações 
e possibilidades, o primeiro 
passo é entender a situação 
atual dos privilégios tributá-
rios e qual é seu real impacto 
para nossa sociedade como 
um todo. Na prática, o que 
são privilégios tributários? 
Exceções, benefícios e isen-
ções, no fim, dependendo 
do caso e da interpretação 
extraída da legislação, todos 
esses componentes podem 
ser configurados em privi-
légios tributários, que se 
mostram gastos fornecidos 
a parcelas específicas de 
contribuintes, sem que 
ocorra uma contrapartida 
adequada ou confirmada 
por estudos técnicos. 

Em outras palavras, a 
utilidade econômica e so-
cial, defendida por nossa 
Constituição, não é com-
provada. A justiça fiscal é 
um objetivo que centraliza 
o debate acerca dos privi-
légios tributários. Não há 
como negar a importância 
de se modificar o espectro 
tributário de um país que 
anseia por uma reforma 
robusta nesse sentido.

Evidentemente, o fator 
condicional também é deci-
sivo e vai de encontro a cir-
cunstâncias ocasionais. Por 
exemplo, durante um de-
terminado período de 2020, 
por conta do avanço do 
Coronavírus e a necessidade 

de inserir o distanciamento 
social, o que culminou no 
fechamento de atividades 
não essenciais, o Governo 
Federal e o Congresso cria-
ram medidas que visavam 
facilitar a tributação para o 
setor de empreendedores 
brasileiros. 

Nesse caso, privilégios 
tributários mostraram-se 
factíveis e adequados à re-
alidade nacional, suprindo 
demandas em um momento 
extremamente atípico. Se 
em teoria os privilégios 
tributários podem ser pre-
judiciais e culminar em uma 
espécie de injustiça fiscal, 
essa linha de pensamento 
tem sido transmitida por 
meio de pesquisas e dados. 
Segundo um estudo realiza-
do pela Unafisco Nacional, 
o Brasil deve deixar de ar-
recadar aproximadamente 
R$315 bilhões por conta 
dos privilégios tributários 
em 2021.

O levantamento consi-
derou subsídios e isenções 
dentro do escopo de privilé-
gios firmados sem qualquer 
contrapartida estabelecida, 
como citado anteriormente. 
Vale destacar que a projeção 
estima os possíveis ganhos 
arrecadados se todos os 
impostos previstos na Cons-
tituição estivessem com a 
regulamentação em dia e 
fossem cobrados. 

Ainda segundo a Unafis-
co, a Isenção dos Lucros 
e Dividendos Distribuídos 
por Pessoa Jurídica e a 
não instituição do Imposto 
Sobre Grandes Fortunas en-
cabeçam a lista de maiores 
privilégios. Claro, o tama-
nho do valor que poderia 
ser arrecadado assusta e 
proporciona um enorme 
sentimento de insatisfação 
ao ponderarmos utilidades 
sociais importantes para 
tal quantia. No campo tri-
butário, existem pontos de 
melhoria inegáveis. Esse, 
certamente, é um tópico a 
ser aprofundado e adaptado 
à realidade de nosso país. 

Para encerrar, devido à 
seriedade e a relevância do 
assunto proposto, é prepon-
derante que cada vez mais 
se discuta o que se perde 
e o que se deve ser melho-
rado no Sistema Tributário 
Nacional, estendendo a 
finalidade para a questão 
dos privilégios tributários. 
Com a participação de todos 
e uma atuação concisa das 
autoridades, poderemos, 
juntos, caminhar para um 
futuro com mais igualdade 
e distribuição responsável 
de riquezas. 

 
(*) - Formado em Direito, com 

especialização em direito tributário, é 
sócio no FNCA Advogados.

Roberto Cardone (*)
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Vertis Participações S.A.
CNPJ nº 12.881.125/0001-57 - NIRE 35300509684

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados todos os acionistas, a reunirem-se no próximo dia 18/10/2021, às 14hs, 
presencialmente, Rua Cristiano Viana, 401, conjunto 1002, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 
05411-000, a fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) reeleição dos membros da Di-
retoria para 1 mandato de 3 anos e (ii) alteração do endereço da sede da Companhia. Os docu-
mentos e informações referentes às matérias a serem tratadas na Assembleia encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. O acionista deverá enviar à Companhia, 
em até 48hs antes da realização da Assembleia, cópia (i) do instrumento de mandato, caso seja 
representada por procurador, e (ii) dos documentos de identidade, com foto, de seu(s) repre-
sentante(s) legal(is) e procurador(es), se aplicável. Renato Prado Bertin - Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019962-56.2018.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco
Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FERNANDA SOUZA ALVES, CPF
397.680.428-26, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária com
pedido liminar por parte de Banco Pan S/A, visando a apreensão do veículo Marca/Modelo FIAT/PALIO 4P
COMPLETO FIRE ECONOMYCELEBRATION6 10 8V FLEX, ano 2009/2010, Placa EIZ5824, Cor
PRATA, Chassi 9BD17106LA5381170, Renavam 127523723, objeto de garantia do contrato de alienação
fiduciária de número 082146639. Apreendido o bem em 13/12/2019, e encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Francisco Alberto Martins Touças, na qualidade de Presidente
da Assembleia Geral  da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores
sócios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores,
grande-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois)
anos no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos
Estatutos Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do
clube, à Rua Comendador Nestor Pereira nº 33, Capital, dia 29 de novembro de 2021
(segunda-feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo
de 500 (quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer
número (art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembleia aberta até às
18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40
(quarenta) membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em
representação proporcional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36,
letra “a” e art. 40, parágrafo 6º. dos Estatutos Sociais); Esclarecimentos: 1) O registro
do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo,
subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no quadro
social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia Geral
(art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos
termos do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao
Conselho Deliberativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de
1 (um) a 60 (sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria
somente poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais);
4) Não será permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art.
38, parágrafo 2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 27 de Setembro 2021. Francisco
Alberto Martins Touças - Presidente da Assembleia Geral.                  (05, 06 e 07)

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo 
quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 
05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos con-
tratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. 
Empresa: J. DE A. 34602093809, CNPJ: **.*86.214/0001-**, Contrato: 4530050374; Empresa: S. I. DE N. 
LTDA, CNPJ: **.*96.240/0001-**, Contrato: 4500042911; Empresa: D. D., CNPJ: **.*07.227/0001-**, Contrato: 
4500023812; Empresa: M. DE S S. M., CNPJ: **.*96.402/0001-**, Contrato: 4500029415; Empresa: 9. E. E 
P. EIRELI, CNPJ: **.*11.737/0001-**, Contrato: 4530050128; Empresa: J. DA S. I., CNPJ: **.*69.468/0001-
**, Contrato: 4500024416; Empresa: O. B. E. LTDA, CNPJ: **.*53.056/0001-**, Contrato: 4500035193.

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE LIVROS DIÁRIO
CENTRO BRASILEIRO DE ESTRABISMO, inscrita no CNPJ sob o nº
02.747.538/0001-90, com sede na Rua Casa do Ator - 1117 - 2º andar - Vila
Olimpia/São Paulo, informa, para os devidos fins, o extravio dos Livros Di-
ários nºs 04 ao 15 referente aos exercícios de 2001 à 2012.
São Paulo, 01 de outubro de 2021       Jorge Antonio Meireles - Presidente

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 06 de Maio de 2021

1- Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às treze horas, por meio de videocon-
ferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 2- 
Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes todos os membros do Con-
selho de Administração da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo 
Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes 
Guimarães. Ausente a Conselheira Manuela Vaz Artigas. 3 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
por Ricardo Annes Guimarães e secretariados por Deise Peixoto Domingues. 4- Ordem do Dia: Deliberar sobre a elei-
ção de membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Con-
selho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 5 - Deliberações: Após a análise 
das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições: 5.1- Apro-
var a eleição, para os cargos de Diretores sem Designação Específi ca, de Daniel Antonio Baptista Freire, brasilei-
ro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, 
expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48 e Roberto Fonseca Simões Filho, brasileiro, 
casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-
3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, ambos com endereço comercial na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila 
Nova Conceição, São Paulo/SP, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Ad-
ministração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 5.2- Consignar que cada membro da Diretoria 
ora eleito, declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei es-
pecial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da con-
corrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declarou, ainda, que, preenche as condições 
constantes no artigo 2º, do Regulamento Anexo II à Resolução 4.122/2012 e no artigo 13, I, do Regulamento Anexo à 
Resolução do CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, conforme alterada, nos termos da declaração arquivada na sede 
da Companhia. 5.3- Consignar que os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse em seus cargos após a homo-
logação da eleição pelo Banco Central do Brasil. 5.4- Ratifi car que, após a homologação do Banco Central do Brasil, a 
Diretoria da Companhia terá a seguinte composição (i) Diretora Presidente: Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, ca-
sada, bacharel em química, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 
58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação 
com Investidores: de Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Pau-
lo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (iii) Di-
retor Executivo Vice-Presidente: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iv) Diretor Executivo: Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da 
computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e 
inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) Diretores sem Designação Específi ca: Amanda Ituassu Araújo, 
brasileira, casada, jornalista, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 
MG8765475 SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 027.936.436-96, Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, ba-
charel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 
9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, eco-
nomista, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e ins-
crito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-10, Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e 
domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 
16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, Alexandre de Almeida Winandy, brasileiro, casado, 
administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 21768.442-7, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 225.994.678-02, Daniel Antonio Baptista Freire, brasileiro, casado, administrador, residente 
e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 004.885.241-48 e Roberto Fonseca Simões Filho, brasileiro, casado, administrador, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 
14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP e com 
prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assem-
bleia Geral Ordinária de 2024. 6 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferên-
cia da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprova-
da por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Do-
rival Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. Ricardo 
Annes Guimarães - Presidente da Mesa; Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 462.565/21-
0 em 23.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rowal S.A.
CNPJ/MF nº 62.008.339/0001-91 - NIRE 35.300.018.982

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 18/05/2021, às 09hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital 
Social Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen e Cristiane de 
Arruda Botelho Simonsen Ticoulat. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presiden-
te: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Secretária: Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Deli-
berações Aprovadas por Unanimidade: I. Ata da última Assembleia Geral Ordinária em 30/04/2020, 
arquivada e registrada na JUCESP nº 437.866/20-8 em 20/10/2020, e; II. O Balanço Geral e as de-
mais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, publicado no 
DOESP e jornal Empresas e Negócios em 15/05/2021 a 17/05/2021; III. Destinação do Lucro Líqui-
do da Companhia, apurado no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2020, destinando-se 5% 
á constituição da Reserva legal e o restando distribuído, de forma proporcional, aos acionistas da 
Companhia. IV. Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. Encer-
ramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 18/05/2021. Mesa Dirigen-
tes: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen: Presidente; P.P. Vanessa de Arruda Botelho Simonsen: 
Secretária. JUCESP nº 403.412/21-3 em 20/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Credit Brasil Consultoria S.A.
CNPJ: 08.739.213/0001-41 - NIRE: 35300554272

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26/02/2021
Data, Horário e Local: Aos 26/02/2021, às 10h, na sede, situada na Avenida das Nações Unidas, 1417, conjunto 903, 
Torre Crystal, SP/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Gustavo Catenacci, Presidente, e Felipe 
Avelar dos Santos, Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação da 6ª emissão privada de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis, da Espécie Subordinada, em série única, no valor total de R$ 25.000,00 com prazo de vencimento em 
26/08/2021. Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Preliminarmente às deliberações constantes 
da Ordem do Dia, o Sr. Presidente esclareceu que a ata de assembleia seria lavrada em forma de sumário dos assuntos 
tratados, contendo, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A., a transcrição apenas das deliberações tomadas, 
nos termos abaixo: Aprovada a 6ª Emissão de Debêntures da Companhia, para distribuição privada, não sujeita, portanto, 
ao registro perante a Comissão de Valores Mobiliários, com as seguintes características: (a) a emissão será realizada em 
série única, no valor de R$ 25.000,00; (b) o valor nominal unitário de cada Debênture será de R$ 1.000,00 e a sua remune-
ração será de 200% da variação acumulada das taxas médias diários dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over 
extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas pela B3 - Segmento Cetip 
UTVM; (c) as Debêntures serão nominativas, não conversíveis em ações, da espécie subordinada; (d) as Debêntures terão 
prazo de até o dia 26/08/2021, podendo ser prorrogado; (e) sendo a Emissora companhia de capital fechado, as Debêntu-
res serão subscritas em caráter privado, mediante negociação direta havida entre a Emissora e o debenturista, dispensada 
a nomeação de Agente Fiduciário; (f) havendo atraso no pagamento das Debêntures, fica estipulada a multa de 2% e juros 
de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis sobre os valores em atraso desde a data de inadimplemento até a data 
do efetivo pagamento. (g) todas as demais condições e regras específicas relacionadas à emissão das debêntures serão 
tratadas detalhadamente na Escritura de Emissão. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura 
da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa. Certifico que a presente é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio. Gustavo Catenacci - Presidente da Mesa. Felipe Avelar dos Santos - Secretário da Mesa.

A tecnologia vem revo-
lucionando nossa for-
ma de viver, trabalhar 

e até mesmo nos relacionar 
com outras pessoas. Com 
tantos equipamentos de-
sempenhando funções antes 
realizadas por humanos, 
para conquistar uma alta 
performance, os vendedores 
precisam de novas habilida-
des. A mais essencial delas, 
segundo Roberto Vilela, con-
sultor empresarial e mentor 
de negócios, não tem nada 
a ver com a tecnologia, mas 
sim com a empatia no rela-
cionamento com o cliente.

Para o especialista, as 
transformações que vêm 
ocorrendo no mercado 
só potencializaram a ne-
cessidade de desenvolver 
relações que encantem o 
consumidor. “A tecnologia já 
é inerente na nossa vida e é 
uma potente ferramenta de 
trabalho, porém saber aliá-la 
ao contato humanizado é 
o que diferencia bons pro-
fissionais no mercado. Isso 
porque é a personalização 
no contato com o cliente que 
gera resultados e garante 
a satisfação na jornada de 
compra”, explica. 

O vendedor precisa também trabalhar suas competências em 
prol da experiência do consumidor.

Pedro Signorelli  (*)
 
Entramos no último trimestre e a 

essa altura do campeonato muitas 
empresas, e os próprios colaborado-
res, estão correndo para bater suas 
metas de 2021. Mas o “problema”, que 
começa a receber atenção só agora, 
deve ter apresentado sinais ao longo 
dos meses, a “boca do jacaré” já deve 
estar aberta há bastante tempo. Isso 
se sua organização já começou a se 
preocupar com o cumprimento da 
meta anual. 

As situações podem variar muito de 
uma organização para a outra, mas 
se sua empresa está longe da meta 
estipulada, algumas atitudes devem 
ser tomadas imediatamente. Se este 
é o seu caso, a dica é elencar duas ou 
três prioridades que mais vão contri-
buir para fechar o gap entre o ponto 

onde está e o objetivo, o número a ser 
alcançado. 

Eventuais projetos que estão em 
execução e que não endereçam estas 
prioridades escolhidas, devem ficar 
um pouco de lado para a organização 
concentrar esforços. 

Chame o time, elenque as maiores 
dores, classifique o nível de dificul-
dade, proponha ações, defina os re-
sultados esperados para estas ações, 
coloque em execução e acompanhe 
com disciplina. 

Escolha o que está doendo mais ou 
até temas que possam ser mais fáceis 
de resolver e trazer maior ganho. Às 
vezes a recuperação de um lucro 
pode vir de um corte de despesas ou 
na ênfase a alguma ação, tipo a Black 
Friday, que está logo aí. O OKR com 
certeza vai te ajudar nessa corrida 
contra o tempo. Ele é o elo entre a 

estratégia e os colaboradores, ele faz 
essa conexão, indicando aquilo que as 
pessoas precisam fazer no dia a dia, 
seja entregar a operação, seja para 
alguma transformação. 

O OKR é uma ferramenta de gestão, 
de execução da estratégia, que ajuda a 
maximizar valor no curto prazo, provo-
cando muito engajamento dos times, 
seja você uma organização enorme, 
ou uma startup. Os benefícios de uti-
lização dessa ferramenta são clareza 
e alinhamento sobre a direção, foco 
no que é mais importante, disciplina 
de acompanhamento e ambição nas 
metas de curto prazo, por meio de um 
processo de construção colaborativo. 

(*) - Especialista na implementação do método 
OKR, fundou a Pragmática Consultoria em Gestão, 

para ajudar organizações em suas jornadas de 
transformação e gestão (https://pt-br.facebook.

com/grupopragmatica/).

Vendedor 4.0: a empatia como 
potencializadora de vendas

“O consumidor busca compreensão, por isso é importante conhecê-lo a fundo. Dessa forma será possível 
desenvolver estratégias individuais e contatos mais pessoais onde o desejo de apoiá-los seja demonstrado 
com afinco”

lista também reforça a 
importância de colocar o 
consumidor como centro 
em todos os processos de 
venda. “O consumidor busca 
compreensão, por isso é im-
portante conhecê-lo a fundo. 
Dessa forma será possível 
desenvolver estratégias 
individuais e contatos mais 
pessoais onde o desejo de 
apoiá-los seja demonstrado 
com afinco”, ressalta.

Tendências se modificam 
constantemente, deman-
dando aos profissionais 
atenção aos movimentos do 
mercado e flexibilidade no 
desempenhar de suas ativi-
dades. Para o especialista, se 
manter atualizado demanda 
uma mentalidade aberta às 
mudanças. 

“O mindset do profissio-
nal impacta diretamente na 
sua performance, por isso é 
preciso focar no crescimento 
contínuo, estando atento ao 
processo de vendas como 
um todo: desde o negócio e 
o produto até a parte final, 
relacionada ao atendimento 
do cliente e à efetivação da 
compra”, frisa o consultor. 
- Fonte e mais informações: 
(www.orobertovilela.com.br).
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Além das características 
que sempre moldaram o 
perfil do vendedor, como 
a persuasão e a aptidão na 
negociação, para se destacar 
o vendedor precisa também 
trabalhar suas competências 
em prol da experiência do 
consumidor. Dados da Su-
perOffice demonstram que 
para 86% dos compradores 
ter uma boa experiência é 
mais importante que o preço 
a ser pago pelo produto ou 
serviço. 

Para tanto, o primeiro 
passo, de acordo com Vi-

lela, é estar disponível. “O 
cliente está conectado 24 
horas por dia e quando não 
é atendido de forma ágil, é 
muito rápido e prático bus-
car a concorrência. Nesse 
cenário é preciso trabalhar 
tanto online quanto offline, 
utilizando a tecnologia para 
criar diferenciais competiti-
vos, como a atenção às dores 
dos clientes fora do horário 
comercial. Assim é possível 
ir além do que se espera 
e fazer a diferença para o 
consumidor”, diz.

Além disso, o especia-

Como ajustar a rota para fechar 
o ano com resultado positivo
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