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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Temos abordado em nossas edi-
ções o potencial produtivo do polo 
calçadista de Nova Serrana. Re-

centemente, o CAGED divulgou o índice 
de contratações do mês de setembro e 
verifica-se que Nova Serrana é a quarta 
cidade no país com o maior número de 

contratações. O resultado é fruto de um 
trabalho de quem acredita ser possível en-
frentar crises com criatividade e otimismo.

O Sindinova tem essa crença. Tanto 
que foi convidado, na pessoa de seu pre-
sidente, Pedro Gomes da Silva, a palestrar 
para empreendedores na cidade de Pe-

trópolis, no Rio de Janeiro. Destacando as 
várias ações do sindicato aos participantes, 
a mais abordada foi o Centro de Promoção 
de Negócios, que tem servido de case de 
sucesso para outros sindicatos e é finalista 
do Prêmio Melhores Práticas Sindicais, con-
cedido pela FIEMG, FIESP, FIRJAN e FIESC.

Com o objetivo de fornecer uma base 
de dados completa para o setor de 
calçados tomar as decisões estraté-

gicas importantes em meio a um cenário 
ainda nebuloso, a Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados (Abicalçados) lançou 
o Relatório Setorial da Indústria de Calça-
dos Brasil 2016. Além dos números, a en-
tidade fornece uma análise do período de 
apuração e também uma projeção para o 
ano seguinte, desenvolvida pelo doutor em 
economia e consultor Marcos Lélis.

 O assessor executivo da Abical-
çados, Igor Hoelscher, explica que a me-
todologia foi baseada no cruzamento de 
dados colhidos com empresas do seg-
mento e os números oficiais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
“São dados sólidos compilados das em-
presas do setor e com a base populacio-
nal da Pesquisa Industrial Anual (PIA) que 
nos permitiram evoluir na análise e deta-
lhamento dos números”, frisa.

 
NÚMEROS

No relatório figuram números 
como a produção de calçados, que em 
2015 ficou em 944 milhões de pares, 
5,7% menos do que em 2014. Segundo o 
economista Marcos Lélis, que analisou os 
dados, o resultado negativo passa pelas 
dificuldades inerentes à crise econômica 
enfrentada pelo país e pela fragilidade da 
competitividade nacional no mercado ex-
terno.  A queda na demanda interna por 
calçados, de 5,3% entre 2013 e 2015, tam-
bém é um indicativo das dificuldades en-
contradas pelo setor calçadista. Em 2015 o 
consumo ficou em 853,3 milhões de pares 
ante 905,4 milhões em 2014 e 952,4 mi-
lhões em 2013. O uso da capacidade ins-
talada da indústria de calçados, por sua 
vez, ficou em 72,9%, abaixo da verificada 
em 2014 (78,5%) e em 2013 (83,8%). “A 
questão afeta fortemente os investimen-
tos em tecnologia e otimização de pro-
cessos”, avalia Lélis.

 A boa notícia, segundo o econo-
mista, é de que existe um abrandamento 
da queda verificada desde 2013. “A pers-
pectiva é que a partir de 2017 ocorra uma 
leve retomada no consumo de calçados”, 
projeta.  Segundo ele, além de uma re-
tomada do consumo, a expectativa para 
2017 passa pelo incremento das exporta-
ções, embora o cenário ainda esteja um 

tanto nebuloso em consequência da vo-
latilidade cambial.  

Em 2015, a exportação de calçados 
gerou US$ 960,4 milhões, número deve fe-
char entre US$ 974,8 milhões (previsão oti-
mista) e US$ 933,5 milhões (previsão pessi-
mista) em 2016. Em 2015, os Estados Unidos 
foram o principal destino dos produtos 
brasileiros, representando 20% das receitas 
geradas com as exportações. No segun-
do posto ficou a Argentina (7%) e a França 
(5,7%). “A possibilidade de recuperação em 
2016 passa, principalmente, por uma melho-
ra no desempenho de dois países: Estados 
Unidos e Argentina”, comenta Lélis.

 
CÂMBIO

Segundo Lélis,  a evolução da 
taxa de câmbio, média trimestral, in-
dica uma desvalorização mais acentu-
ada do real em relação ao dólar ame-
ricano desde o segundo trimestre de 
2014, quando o câmbio era de R$ 2,33 
por dólar. Essa desvalorização atingiu o 
pico de R$ 3,91 no primeiro trimestre de 
2016 e após esse período tornou volátil 
um movimento de valorização da moe-
da nacional.  “Esse processo foi causado 
pela necessidade de combate à inflação, 
considerando o impacto do câmbio nos 
custos, e a expectativa de que a taxa de 
juros dos Estados Unidos não se altere 
no curto prazo”, comenta o economista, 
ressaltando que o quadro atual projeta 

uma taxa de câmbio próxima de R$ 3,29 
no final de 2016.

 
COMPETITIVIDADE

Um dos destaques do primeiro re-
latório setorial lançado pela Abicalçados é 
o Índice de Competitividade das Exporta-
ções de Calçados, que coloca o Brasil na 
11ª posição. “Em 2010, o Brasil ocupava o 
oitavo posto, o que indica uma perda con-
siderável no fator competitividade, o que 
ocorreu pela volatilidade do câmbio e a 
perda de participação em mercados im-
portantes, caso da Argentina, que de 2012 
a 2015 utilizou o protecionismo para man-
ter as suas parcas reservas internacionais”, 
avalia o Lélis.

Além dos números citados, o re-
latório ainda conta com ranking dos prin-
cipais países produtores, exportadores e 
consumidores de calçados do mundo, a 
segmentação dos produtos fabricados no 
Brasil, os volumes produzidos em cada Es-
tado, entre outros dados relevantes. De li-
vre acesso, o relatório está disponível para 
download no link http://bit.ly/2e2UaN4.

O Relatório Setorial da Indústria de 
Calçados Brasil 2016 foi produzido pela 
Abicalçados com o apoio da Associação 
Brasileira das Empresas de Componentes 
para Couro, Calçados e Artefatos (Assin-
tecal) e patrocínios da Braspress, Caimi & 
Liaison e Orisol. 
Fonte: Abicalçados

ABICALÇADOS LANÇA RELATÓRIO 
COM DADOS DO SETOR
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INDÚSTRIA 4.0 É NECESSÁRIA PARA O BRASIL 
GANHAR COMPETITIVIDADE, DIZ CNI

A indústria passa por uma grande 
transformação em todo o mundo 
e caminha para o que os alemães 

chamam de Indústria 4.0. Mas, afinal, o que 
é indústria 4.0? O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Santa Catarina 
(FIESC), Glauco Côrte, contou, durante o 
34º Encontro Econômico Brasil-Alemanha 
(EEBA), em Weimar, no dia 17 de outu-
bro, que uma consultoria entrevistou 140 
CEOs para consolidar o conceito. “Obteve 
140 respostas”, disse. Segundo Côrte, o 
desenvolvimento de um novo sistema de 
produção está fortemente baseado na era 
digital, o que tem afetado a produção.

Mas enquanto não se tem uma 
resposta exata, Corte explicou que o Bra-
sil poderia seguir o caminho das grandes 
empresas nos Estados Unidos, Europa e 
China. Entre os investimentos feitos em 
tecnologias, as principais indústrias desses 
países estão investindo em: manufatura 
avançada com produtos conectados, fábri-
cas inteligentes, computadores de alta per-
formance, robótica avançada e impresso-
ras 3D, realidade aumentada para ampliar 
qualidade, treinamento e conhecimento 
avançado. “O Brasil poderia assumir essa 
linha de investimento também. Mas, o que 
conta realmente é o talento”, destacou.

Segundo Côrte, fala-se muito em 
novas tecnologias, mas o grande desa-

fio é desenvolver os recursos humanos. 
Segundo ele, há 1 bilhão de pessoas hoje 
trabalhando em posições que não exis-
tiam há 10 anos e que 65% das posições 
que serão ofertadas nos próximos anos 
ainda não existem. “A fábrica vai se mo-
dernizar, mas há um hiato entre o que é 
ensinado hoje nas escolas e o que preci-
sa ser ensinado para atender a demanda 
do setor produtivo no futuro próximo. Os 
profissionais deverão apresentar outros 
conhecimentos e habilidades”, afirmou.

COMPETITIVIDADE
O gerente-executivo de Política In-

dustrial da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), João Emílio Gonçalves, afirmou que 
a adoção de tecnologias é uma urgência do 
Brasil para ganhar competitividade. “Os re-
cursos humanos de fato são uma preocu-
pação, mas a indústria 4.0 é uma realidade 
com a qual o Brasil precisa lidar”, explica.

Numa pesquisa recente, a CNI indi-
cou dez tecnologias digitais associadas ao 
novo paradigma da Indústria 4.0 e pergun-
tou: Quais dessas tecnologias as empresas 
usavam? 52% dos entrevistados disseram 
que nenhum. Para a outra pergunta: Quais 
teriam maior impacto nos seus negócios? 
48% desconhecem os impactos. 

Gonçalves explicou que mesmo nos 
países mais avançados coexistem qua-

A Domac há mais de 20 anos oferece 
confiança, sempre acreditando 

no mais importante: você! 

NOSSO PRODUTO É AÇO, 
NOSSO FORTE É VOCÊ. DOMAC 

MÁQUINAS, FERRAMENTAS & FERRAGENS 

tro modelos de indústria, que vão desde 
a produção de bens tradicionais por mé-
todos convencionais à produção de bens 
com tecnologia inovadora e modelos de 
negócios inovadores. “O primeiro modelo 
vai sumir. A indústria 4.0 não é uma nova 
forma de produzir. Ela propõe produzir bens 
com características novas, que incorporem 
a internet das coisas. As cadeias produtivas 
vão adotar novas tecnologias por pressão 
dos concorrentes”, disse o executivo da CNI.

LADO ALEMÃO
O diretor do departamento “Indús-

tria 4.0” da BITKOM e V, Wolfgang Dorst, 
afirmou que a Alemanha tem 40 anos de 
tradição no processo automatização. Eles 
começaram na década de 1980, quando 
a produtividade caiu, o PIB não cresceu e 
as despesas correntes continuaram cres-
cendo. “Introduzimos computadores para 
reduzir custos. Isso no passado. Hoje, cria-
mos o conceito de Indústria 4.0, que sig-

nifica introduzir a internet na produção. É 
um conceito para os próximos dez anos”, 
afirmou. Para ele, a indústria 4.0 é possível 
no Brasil, mesmo partindo de uma indús-
tria 2.0. “É só usar a internet”, decifra. 

A Alemanha é um dos países mais 
avançados no desenvolvimento destas 
tecnologias e tem focado na indústria 4.0 
para ampliar a competitividade. Segundo o 
relatório Recommendations for Implemen-
ting the Strategic Initiative Industrie 4.0, pu-
blicado em 2013, a Alemanha deve se tor-
nar o principal fornecedor de tecnologias de 
produção inteligentes e integrar a produ-
ção com outros países, com o objetivo de 
acompanhar tecnologias e gerar padrões. 

Dessa forma, o secretário de Inova-
ção e Novos Negócios do Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos 
Vinícius de Souza, encerrou o debate assim: 
“O Brasil ainda não sabe qual indústria 4.0 
quer ter, mas estamos perto de descobrir”.
Fonte: Agência CNI de Notícias
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NOVA SERRANA LIDERA O RANKING
ESTADUAL DE CONTRATAÇÕES

Índice do CAGED aponta a cidade como a quarta no país em carteiras assinadas

A melhora na economia nacional, 
mesmo sendo lenta, já mostra 
resultados em Nova Serrana. O 

Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (CAGED) divulgou o índice 
de admissões e demissões do mês de 
setembro, fechando os três primeiros tri-
mestres do ano. Nova Serrana, aparece 
na lista como a quarta cidade no país em 
número de contratações no período, to-

talizando 4.978 novos postos de empre-
go - destes, 4.913 são da indústria.

Em 2015, nesta mesma época do 
ano, a retração econômica que influen-
ciou no fechamento de fábricas de calça-
dos, bem como na dispensa de trabalha-
dores, colocou a cidade em décimo lugar 
no ranking nacional. “Em um ano, Nova 
Serrana deu um salto em empregos ge-
rados e esta é mais uma prova de que 

nosso polo calçadista continua crescendo 
e sendo cada vez mais importante para 
a economia de Minas Gerais e do Brasil”, 
afirma Pedro Gomes da Silva, presidente 
do Sindinova.

RANKING
De janeiro a setembro de 2016, 

Nova Serrana é precedida no ranking 
nacional do CAGED pelas cidades de 

Franca/SP (6.217), Juazeiro/BA (5.793) 
e Cristalina/GO (5.610). Entre as ci-
dades do polo calçadista de Nova 
Serrana, houve um total de 4.238 
contratações. Nova Serrana (4.978), 
Perdigão (387) e Bom Despacho (127) 
são as três primeiras colocadas. As 
cidades de Pará de Minas e Divinó-
polis tiveram 684 e 645 demissões, 
respectivamente.
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CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.

para o Centro de Promoção de Negócios, 
espaço criado pela entidade. “Em meio à 
crise econômica que enfrentamos e com 
a concorrência de mercados agressivos 
como a China, o Centro de Promoção de 
Negócios traz aos nossos fabricantes mais 
possibilidades de crescimento”, argumen-
tou o presidente do Sindinova.

CPN
Não foi à toa que os representan-

tes do polo calçadista de Nova Serrana 
foram convidados a falar sobre o Centro 
de Promoção de Negócios. Em três me-
ses de funcionamento, o CPN possibilitou 
mais de R$ 3,5 milhões em negociações 
para os associados que participaram das 
rodadas de negócios. O espaço também 

foi reconhecido recentemente pelas Fe-
derações Industriais do Rio de Janeiro 
(FIRJAN), São Paulo (FIESP), Santa Catarina 
(FIESC) e Minas Gerais (FIEMG), sendo fina-
lista do Prêmio Melhores Práticas Sindicais 

na categoria “Comunicação, Relaciona-
mento com o Associado e Programas de 
Associativismo”. A cerimônia de premia-
ção acontecerá no dia 17 de novembro, na 
sede da Fiesp, em São Paulo.

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes da Silva, e o analista téc-
nico do SEBRAE de Nova Serrana, 

Dênis Magela, estiveram em Petrópolis, no 
Rio de Janeiro, para contar um pouco so-
bre as ações do Sindinova junto ao polo 
calçadista de Nova Serrana. Sob o tema “O 
case de sucesso do polo de moda de cal-
çados Nova Serrana”, a palestra fez parte 
do Circuito Ganhando Mercado em Tem-
pos de Crise, evento realizado pela Prefei-
tura Municipal e SEBRAE daquela cidade.

Na palestra, Silva e Magela abor-
daram as ações realizadas pelo Sindinova 
em parceria com o SEBRAE e a FIEMG para 
driblar as dificuldades econômicas que o 
país enfrenta, como as ações de capa-
citação e o Projeto Identidade. Destaque 

EVENTO DO SEBRAE DE PETRÓPOLIS RECEBE
PALESTRA DO PRESIDENTE DO SINDINOVA

Centro de Promoção de Negócios foi destaque pela iniciativa empreendedora

NA PALESTRA, O PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES DA SILVA, E O ANALISTA TÉCNICO DO SEBRAE 
DE NOVA SERRANA, DÊNIS MAGELA, RESSALTARAM AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO POLO CALÇADISTA 
DE NOVA SERRANA.
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CONEXÃO INSPIRAMAIS: NOVA SERRANA RECEBE 
EVENTO INÉDITO VOLTADO A EMPRESÁRIOS E 

PROFISSIONAIS DE MODA E CONSUMO 
Palestra com a consultora de design Tatiana Souza apresenta as inspirações Verão 2018

e atualiza profissionais para as próximas temporadas. Inscrições gratuitas.

No dia 8 de novembro, empresá-
rios, estudantes e demais profissionais de 
Nova Serrana e região receberão a pales-
tra que antecipa as inspirações para o Ve-
rão 2018 durante o Conexão Inspiramais 
– uma nova roupagem do Fórum de Ins-
pirações realizado pela Assintecal. 

O encontro acontecerá às 19h no 
Sindinova (Rua Antonio Martins, 75, Cen-
tro) e será conduzido pela designer e con-
sultora do Núcleo de Design da Assinte-
cal, Tatiana Souza. Para informações os 
interessados poderão contatar o e-mail 
design@assintecal.org.br ou telefone (37) 
3225-3730.  As inscrições gratuitas pode-
rão ser realizadas no link : http://inscricoes.
assintecal.org.br/evento/conexao-inspira-
mais-verao-2018/167

O Conexão Inspiramais é uma re-
alização da Associação Brasileira de Em-
presas de Componentes para Couro, Cal-
çados e Artefatos (Assintecal) e do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae), com patrocínio das 
empresas Cipatex, York, Brisa Intexco, Co-
lorgraf, Bertex, Altero, Grupo Cofrag, Caimi 
& Liaison, Wolfstore, Diamond, Sappi e Sul-
textil. Conta também com o apoio local do 
Sindinova – Sindicato Intermunicipal das 
Indústrias de Calçados de Nova Serrana.

CONEXÃO INSPIRAMAIS
O Conexão Inspiramais é um ciclo 

que tem início com a pesquisa de inspira-
ções e referências de moda. Esta pesquisa 
é desenvolvida com as empresas partici-
pantes do Fórum de Inspirações, contan-
do com a coordenação do estilista Walter 
Rodrigues e com curadoria para criação e 
desenvolvimento de materiais inovado-
res em design e tecnologia nas empresas 
participantes através de consultores.

A finalidade do projeto é promover 
o desenvolvimento de materiais inovado-
res que tenham a capacidade de trans-
mitir valores essenciais e verdadeiros ao 

consumidor, algo fundamental para que 
as empresas obtenham sucesso. O proje-
to conta com uma equipe de profissionais 
amplamente capacitados em suas áre-
as de atuação, que realizam consultorias 
com a finalidade de orientar as empresas 
participantes do projeto para o desen-
volvimento de produtos que contenham 
elementos únicos e ao mesmo tempo 
globais, dessa forma, tornando-as mais 

competitivas no mercado. 
Os materiais desenvolvidos com 

as empresas participantes são lançados 
no Inspiramais – Salão de Design e Ino-
vação de Componentes, cuja próxima 
edição ocorre dias 16 e 17 de janeiro, em 
São Paulo/SP. Até lá, o Conexão Inspira-
mais percorre o Brasil, apresentando estas 
inspirações e tendências. 
Fonte: Assintecal

SERVIÇO

Conexão Inspiramais – Nova Serrana/MG

Palestra Verão 2018 coordenada pelo estilista Walter Rodrigues.  

Palestrante Tatiana Souza

Data: 08/11

Horário: 19h

Local: Sindinova (Rua Antonio Martins, 75, Centro)

Mais informações: (37) 3225-3730  ou pelo e-mail design@assintecal.org.br

Inscrições: http://inscricoes.assintecal.org.br/evento/conexao-inspiramais-verao-2018/167

Evento gratuito
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Atualmente, o Brasil convive com um 
cenário político e econômico desfavo-
rável que vem atingindo os diversos 

setores da economia. Pode-se citar como 
causas e consequências dessa crise a ele-
vação dos juros, o descontrole da inflação e 
a desvalorização da moeda frente ao dólar. 

Tais exemplos citados acima estão 
atingindo diretamente o exercício da ativi-
dade econômica empresarial, bem como 
afetando a relação do empresário com os 
clientes e fornecedores. Assim, hoje, os 
mesmos vêm constantemente, buscando 
criar soluções para adequar os custos da 
manutenção da sua atividade empresarial 
ao novo cenário econômico brasileiro. 

Dentre as diversas formas de tentar 
amenizar os impactos, uma das alternativas 
poderá ser a busca pelo restabelecimen-

to do equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos de locação dos imóveis onde se 
encontram o estabelecimento da empresa. 

Assim, verifica-se que contratos de 
locação que, outrora delineavam o justo 
acordo entre os locatários e locadores, 
bem como traduziam a realidade do valor 
do mercado onde se encontra o imóvel 
locado, podem, hoje, apresentar uma ex-
cessiva onerosidade para uma das partes. 
Em decorrência disso, os contratos de lo-
cação podem e devem ser revisados, a 
fim de reavaliar os valores a serem adim-
plidos, seja para mais ou para menos, com 
a finalidade de acompanhar a realidade de 
instabilidade hoje vivida no país. 

Dessa forma, tem-se que a Lei 8.245 
de 1991 (lei do Inquilinato), nos seus artigos 
68 a 70, trata da Ação Revisional de Alu-

guel, impondo o cumprimento de alguns 
requisitos à propositura da revisão com o 
objetivo de sanar desproporção existente 
entre o aluguel vigente e o que, de fato, se-
ria justo/adequado à essa nova realidade. 

Com relação à propositura da Ação 
Revisional, dois são os requisitos básicos 
quais sejam: a) desproporcionalidade en-
tre os preços do mercado e o valor pago 
mensalmente pela locação; b) existência 
de um contrato de locação que tenha 
pelo menos 3 anos de vigência, conforme 
se verifica no artigo 19 da Lei de Locações. 

Após a distribuição da Ação Revisio-
nal, é designada audiência de conciliação 
visando solucionar a questão de maneira 
mais célere e menos onerosa às partes, mas 
caso reste frustrada a tentativa de solução 
pacífica, o juiz poderá estabelecer a fixação 
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de aluguel provisório, até que seja efetiva-
mente solucionado o caso, conforme regras 
presentes no artigo 68 da referida lei. 

Quanto ao convencimento do juiz 
para se auferir o “quantum” correspon-
dente à justa prestação locatícia, o magis-
trado poderá nomear perito que receberá 
a incumbência de realizar a elaboração de 
laudo de avaliação, indicando o valor ide-
al, considerando as práticas do mercado e 
também o imóvel locado. 

Por fim, tem-se que a propositura 
da Ação Revisional de Aluguel nesse atual 
cenário de crise econômica é uma exce-
lente alternativa para o empresário buscar 
o reequilíbrio econômico e financeiro do 
contrato de locação e possibilitar uma re-
dução dos custos da manutenção da sua 
atividade empresarial. 
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Uma expressão muito comum entre 
os profissionais de venda é “o não 
do cliente já temos, só precisamos 

fazer com que ele mude de ideia”. É tão 
antiga quanto nem sempre verdadeira. 
Muitas vezes, o cliente está, sim, dispos-
to a nos ouvir ou até a comprar nosso 
produto ou serviço, mas uma abordagem 
equivocada o afasta, às vezes até de for-
ma definitiva. Algumas destas abordagens 
jamais deveriam ser utilizadas.

1 – PRESSA DE VENDER
A primeira e a mais perigosa é a 

pressa. Cada cliente tem seu tempo para 
decidir. Não atropele o possível comprador 
com a sua impaciência, forçando-o a to-
mar a decisão antes da hora. Isto o deixará 
confuso e, provavelmente, o afastará da 
venda e de você.

2 – NÃO LEVAR AS OBJEÇÕES
DO CLIENTE A SÉRIO

Durante o processo de venda, seja 
nos mais longos ou mais curtos, as obje-
ções aparecem. Objeções são as questões 
que possíveis compradores colocam para 
não decidir pela compra e, às vezes, até 
para evitar uma proposta.

Muitos vendedores encaram isso 
como uma coisa chata ou indesejada. 

que escutaram ou viram em propagandas 
na mídia. Isto é um vício antigo que precisa 
ser eliminado sob risco de afastar o cliente 
do seu negócio.

O cliente já sabe do que se trata 
seu produto ou serviço. Ele precisa que 
você o ajude a resolver um problema ou 
que mostre como aquilo que vende ende-
reça a questão que o levou a procurá-lo, e 
não ouvir um roteiro decorado de caracte-
rísticas de produtos ou serviços.

5 – SAIR DO FOCO
Não perca o foco no objetivo de 

seu potencial comprador. Oferecer alter-
nativas é sempre saudável, mas nunca o 
coloque em risco de comprar alguma coi-
sa que ele não precise. Não tente o se-
duzi-lo com ofertas irrecusáveis. É sempre 
melhor perder a venda do que lidar com 
a frustração de um cliente que comprou 
o que não queria ou precisava. Esta dis-
sonância fará você perdê-lo para sempre.

6 – SER INVASIVO
Uma última recomendação é pes-

soal. Evite atitudes invasivas. Ouça a res-
posta antes de perguntar novamente. Não 
transfira sua ansiedade em vender para 
o potencial comprador. Isto o afastará. 
Ao contrário, coloque-se no lugar dele e 

É um erro. As objeções são preciosas e, 
normalmente, indicam uma intenção de 
compra favorável. Ouça com atenção e 
procure eliminá-la de forma consistente. 
Nunca a desconsidere ou não a leve a sé-
rio. O cliente se sentirá inseguro quanto à 
compra e lhe dará as costas.

3 – SUBESTIMAR O COMPRADOR
Não subestime o potencial com-

prador. Até chegar ao seu negócio, na 
maior parte das vezes, ele seguiu um ca-
minho longo e pesquisou muito. Hoje, não 
faltam informações nem sobre você nem 
sobre os produtos ou serviços que vende.

Não o trate como se ele não co-
nhecesse nada. Respeite-o desde o pri-
meiro momento e esteja preparado para 
trocar ideias com ele sobre o mercado 
onde você está e sobre aquilo que você 
vende. Hoje, o cliente não espera mais que 
você o convença de alguma coisa, mas 
que você o ajude a tomar uma decisão.

4 – AGIR COMO “GAROTO PROPAGANDA”
Potenciais compradores não acei-

tam mais vendedores que agem como 
“garotos propaganda” de produtos ou 
serviços. Muitos vendedores repetem ca-
racterísticas dos produtos ou serviços que 
leram em manuais, folhetos e até aquilo 

ABORDAGENS ERRADAS QUE FAZEM
O CLIENTE DESISTIR DE COMPRAR

entenda o que precisa antes de açodá-lo 
com ofertas ou promoções. A falta de em-
patia não permitirá que se crie a confiança 
necessária para que o negócio vá adiante.

Tenha um comportamento que crie 
confiança e empatia. Cuidado com os ex-
cessos. Ser agradável não significa exage-
rar na simpatia ou na atenção. O potencial 
cliente irá perceber que suas atitudes são 
forçadas, ou pior, poderá achá-las falsas. 
Se quiser manter o cliente perto de você, 
seja pragmático e honesto. Falsas pro-
messas ou excessos são percebidos pelo 
potencial comprador muito antes do que 
você pensa, e ele irá se afastar antes que 
você possa fazer alguma coisa a respeito.
Fonte: Varejista
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