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5NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

Muitasempresas jáaprenderam.Elas
compreenderamque cada venda fecha-
daéumpedacinhodosucessodaempre-
sa que se estrutura, porque, ao fim do
processo, asmetas são batidas e,muitas
vezes, superadas. Viram que o investi-
mentoconstantenas equipesdevendas
levammaisgarantidamentearesultados
positivos e ainda a conquistar o coração
dosclientes.

Vendaséumaatividadedomarketing
quesustentaosresultadosdetudooque
é feito na organização. Pode-se fazer o
melhor dentro do escritório: reuniões,
planilhas, controles informatizados,
montagemde equipes com amais alta
formação,mas nada disso temomenor
valorselá,nofront-end,ondeocorreaho-
radaverdade, as coisasnão fluíremden-
trodeumaltopadrão.

Tudooqueumaempresaé,depende
do seu sucesso junto aos clientes. É fun-
damental conquistar a plena satisfação
deles, despertar neles o desejo de voltar
paranovascomprase,alémdisso, indica-
remaempresaparaamigoseparentes.

Aindaéassustadoronúmerodeorga-
nizaçõesquenãodãoaatençãodevidaa
vendas. Várias queremsomenteo resul-
tado gerado e cobram o faturamento.
Elas não fazemodevido investimento e
não sabem o que realmente ocorre no
pontodevendasounãoacompanhama
qualidade do seu atendimento por tele-
foneoue-commerce.

Não existe marketing sem investi-
mento.Conseguirumaequipedeprofis-
sionais de vendas envolvida, séria,moti-
vada e preparada tecnicamente para re-
ceber os clientes somente se transforma

emrealidade se fordadaatençãoespeci-
alparaesseobjetivo.

Montar uma equipe de vendas com
esses adjetivos ainda não é o desafio
maior. A missão verdadeira mesmo,
aquela qua jamais pode deixar de ser
cumprida, é preparar o time de vendas,
desenvolver capacitações em longopra-
zo,fazerasdevidasatualizações,tantode
conhecimentotécnicoquantodoproces-
sorelacional comosclientes.

Vendasperdidas,emsuagrandeparte,
não são registradas. Clientes que entram
nopontodevendasesaemsemcomprar,
oupassamnaporta da empresa, param,
pensamduasvezeseviramascostas,não
entramnoscontroles. São fragmentosde
vendas que se espalham e caem como
confetesacinzentados,semfazerbarulho.

Grande parte das vendas possíveis,
nãoaproveitada,passaimperceptível!Si-
lenciosa!Écomumtambémorganizaçõ-
esnão fazeremcontadepessoasqueen-

tram nos pontos de vendas, querem
comprar,mas sãomal atendidas; ficam
decepcionadas com o relacionamento
inadequadoecomprammenos,oupior,
saemsemfazerascompras.

Oqueseperdepor faltadeadequada
seleção, capacitação emotivação de to-
dos os que atuam comvendas pagaria
combastantesobraoquese temque in-
vestir nas equipes.Mas essa realidade se
mostra extremamente difícil de ser per-
cebida por muitas empresas, mesmo
aquelas que têmdepartamentos de re-
cursoshumanos,marketingouáreasde-
finidascomocomerciais.

Investe-se em propaganda, refor-
mam-se os pontos de vendas; aumen-
ta-seoestoque,baixam-seospreços, fa-
zem-sevários tiposdepromoções,mas
as vendas ocorrem emmenor quanti-
dade do que o planejado. Elas entram
em declínio, deixam de acontecer e se
transformamemquimera.

Posso afirmar que oprimeiro requi-
sito para se vender melhor é ter uma
equipe feliz.Ninguémsuportaseraten-
didoporpessoasensimesmadas, ansio-
sas, deprimidas e mal amadas. Esses
sentimentos aparecem na frente de
qualquer sorriso falso.

Umempresáriomeperguntouquan-
tocustariatreinarecapacitarsuaequipe.
Eeu,comliberdade, respondique,certa-
mente,émuitomenosdoqueasvendas
perdidas,aquelasquecaempelochãoto-
dososdiaseseestilhaçam,semtercomo
recuperar, por faltadepreparaçãoplena
de todososenvolvidosnoprocesso.

MARKETING
>> rtobias@terra.com.br

Ainda é assustador o número de organizações que
nãodãoaatençãodevida a vendas. Várias querem
somente o resultado gerado e cobramo faturamento”
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Fragmentos de vendas

❚ BONS VENTOS
GARANTIA PARA MPE'S E
MICROEMPREENDEDORES
OBancoNacionalde
DesenvolvimentoEconômico
eSocial (Bndes) criounova
modalidadedegarantiapara
oFundoGarantidorpara
Investimentos–BndesFGI.
Nela,passaaserpermitido
quemicro,pequenase
médiasempresas (MPMEs)e
microempreendedores
individuais também
contratemgarantiaspara
operações comrecursosde
outrosbancos.
Anteriormente, sóera
possível contrataragarantia
doBndesFGIparaoperações
comrecursosdopróprio
banco.Onovoproduto,
denominadoBNDESFGI
Crédito Livre,permitequeo
clientecontrateo
financiamento com recursos
de outra instituição
financeira e a garantia com
oBndes FGI. Confira todos os
detalhes e os bancos
parceiros do Bndes no site:
http://www.bndes.gov.br/
apoio/fgi.

ESCOLA PARA
O CÉREBRO
OSupera–Ginásticaparao
cérebro, criadoem2006pelo
brasileiroAntônioCarlos
Perpétuo,éumcurso livre
comapropostade
desenvolverocérebroe
acabadeabrirumaunidade
emBeloHorizonte,na
Savassi.Ométodo incluio
ábaco, instrumentodecálculo
japonês,apostilas, jogose
atividadesdinâmicasque
ativamtodasasáreasdo
cérebro,melhorandoa
atenção,aconcentraçãoeo
raciocínio lógico.Alémdisso,
oSuperaéummétodoque
melhoraaqualidadedevida
deseusalunos,pois
desenvolveautoestimae
socialização.Alémdasaulas
tradicionais,ministradaspara
criançasapartir dos4anosde
idade, jovens,adultose
melhor idade,oSupera
oferece treinamentos
corporativosepara
esportistas. Sãoduashoras
semanaisdepráticae
atividades lúdicas.Ocurso
temaduraçãomédiade18
meses,dependendoda
dedicaçãodecadaum.O
sistemade franquiasSupera
já temmaisde100unidades
noBrasil eemPortugal.

HABILIDADE PARA O
DESENVOLVIMENTO
Comasgrandes
transformaçõesqueestão
ocorrendonomundodos
negócios,muitas empresas
estão se reestruturandono
cenárioempresarial, coma
finalidadede termais
competitividade. Pensando
emcapacitar líderesparaque
desenvolvamhabilidadese
competênciasparauma
atuaçãomaishumanae
sustentável nasempresas, a
FiemgRegional RioDoce
realizará, terça-feira, em
GovernadorValadares, a
Capacitação Liderança
Sustentável.No conteúdo,
estarão temas como
responsabilidade social
empresarial,
desenvolvimento sustentável,
sustentabilidade, teorias de
lideranças, liderançax
gerenciamento, diálogo,
ética, valores, entreoutros.
Interessadosemparticipar do
eventodevemfazer a
inscriçãopelo telefone
(33)3272-4850ou
peloe-mail
regional-rd@fiemg.com.br.

Sem tempo
para crise

CORPO EMMOVIMENTO

Dança como negócio
e missão de vida

OBallet YaraAraújo existe há 18 anos
e, atualmente, funcionanaacademiaÂni-
moAtividades Físicas eDiversão, noBair-
ro JardimAmérica,naRegiãoOestedeBe-
lo Horizonte. Ele é comandado pela pro-
fessora de dança Yara Araújo, que está no
ramohá19anos. “Nomomento, estamos
ensinandoapenasobaléclássico,devidoa
uma reforma na academia que não nos
permite utilizar todas as salas de aula.
Contudo,assimqueasobrasterminarem,
retornaremos como jazz e a dança de sa-
lão”, informa Yara. Amaioria dos clientes
procura pelo balé clássico. “É nossa espe-
cialidadeeporseradançaquedáaobaila-
rinoodomíniotécnicosuficienteparauti-
lizar emoutrasmodalidades”, justifica.

Desde pequena Yara sempre gostou
dedançareparticipavacomdedicaçãode
todasasdançase festasdaescola. “Resolvi
que queria ser bailarina profissional e co-
mecei a estudar dança. Como passar dos
anos, no entanto, fui percebendo que ti-
nha talento para ingressar emuma com-
panhiadedança,masqueissonãofaziade

mimumapessoamenos artista. Adorava
ensinar. Percebi, então, que nasci para ser
professora. Acredito queminhamissão
nestemundo é levar a dança ao coração
das pessoas, descobrindo corpos com
mais potencial do que omeu. E vermeus
alunoscrescendo,vê-losbrilharnospalcos
é paramimuma grande satisfação. É co-
mo se fosse comigo. Então, cumpro com
amoraminhamissão”, orgulha-seYara.

Elagarantequeestá feliz comoanda-
mento donegócio. “Emnossa escola não
podemos reclamar, pois temos umbom
número de alunos, devido à qualidade
dos serviços, ao preço dasmensalidades,
que não é elevado em relação às outras
academias, e ao fato de não termos con-
correntes. É um ramo no qual vale a pe-
na investir, principalmente para os que
amamaarte, a dança e o ensino. Émuito
gratificante. Como professora, já formei
muita gente. E até hoje recebo telefone-
mas, abraços, visitaseagradecimentosde
alunosqueporaquipassaram.Seique fiz
diferençanavidadelese issoéoquemais

Yara Araújo se dedica há 19 anos

ao ensino do balé clássico, o curso

mais procurado de sua escola

me emociona. Cada aluno que por aqui
passou deixou um pouco de si e levou
umpoucodemim.Amomuito cadaum
deles”, ressalta a professora.

SegundoYara, emsuaescola,osperío-
dos demenormovimento de alunos são
osmeses de janeiro e fevereiro. “Não te-
mosmuitosproblemascombaixadealu-
nos. Contudo, éprecisomais salasde aula
para que possamos ter um aumento de
alunosnohorárionobre,queéànoite.Em
minha região não há escolas de balé, so-
mente o Yara Araújo. Temos, sim, alguns

concorrentesquesãoosbalésministrados
nos colégios, mas sabemos que quem
querrealmentedesenvolverumbomtra-
balhoprecisaprocurarumaescoladedan-
çadeverdade”,alerta. “Emnossaescola, te-
mos alunos a partir de 3 anos, adolescen-
teseadultos.Masamaiorparteécompos-
ta pormeninas entre 9 e 18 anos. Com a
nova direção, a academia inciou uma re-
forma geral que deixará a sala de balé
muitomoderna, bonita e com piso ade-
quado. Acredito que com essamudança
maisalunosqueiramsejuntaranós.” (AP)

BALLET YARA ARAÚJO
(31) 3372-3414 e 3508-2080

www.ballet-yara-araujo.webnode.com
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AUGUSTO PIO

Mayerling Vaz Persichini sempre
teve paixão pela arte de organizar e
planejar, principalmente quando o as-
sunto era festa. Informalmente, ela
iniciou sua vida profissional há mais
de 10 anos, organizando eventos para
amigos, depois no próprio casamento.
“O que ocorreu foi que novos eventos
foram surgindo. Outros casamentos,
aniversários, festas infantis e festas
temáticas. Diante disso, há cerca de
quatro anos resolvi formalizar a em-
presa e iniciar oficialmentemeu negó-
cio, montando a May Eventos”, conta
a empresária.

Localizada no Bairro da Serra, a em-
presa emprega cinco funcionários fixos
e 10 terceirizados, além de mais de 100
fornecedores cadastrados. Especializada
em cerimonial personalizado, a May
Eventos oferece serviços de planeja-
mento, organização e consultoria de
eventos particulares e corporativos, ca-
samentos, festa de 15 anos, batizados,
festas infantis, aniversários e bodas. “A
procura maior é por casamentos e ani-
versários”, conta Mayerling, que é for-
mada em administração pela PUC Mi-
nas, pós-graduada em finanças pela
Fundação JoãoPinheiro epela Fundação

Getulio Vargas. “Fui executiva do mer-
cado financeiro por 22 anos, atendendo
agrandes empresasnoplanejamentode
operações estruturadas. Comtanto rela-
cionamento no mercado corporativo,
meus clientes dessa época são hoje cli-
entes daMay Eventos”, orgulha-se.

Sobre omercado, Mayerling acredi-
ta que exista ummal-estar generaliza-
do quando se toca em assuntos políti-
cos, econômicos e sociais. “Não igno-
ramos essas variáveis que, obviamen-
te, afetam todos os segmentos da eco-
nomia e, inclusive, o nosso negócio,
porém procuramos não potencializar
esses problemas e tentamos levar aos
nossos clientes e parceiros uma visão
mais otimista do futuro. Teremos que
conviver com um cenário de produto
interno bruto (PIB) sem crescimento,
inflação em alta, desemprego cres-
cente e instabilidade política. Mas so-
mos otimistas e acreditamos que há
espaço para crescimento, mesmo em
tempos de crise. Para vencer nesse ra-
mo é preciso muita organização, qua-
lidade de atendimento, personaliza-
ção, competência, conhecimento de
mercado, flexibilidade, determina-
ção, olhar apurado, rigoroso e crítico,
e grande relacionamento com omer-
cado”, enumera.

Especializada em cerimonial personalizado de eventos e há quatro anos
no mercado, empresa está confiante no crescimento de até 30% este ano

A empresária está feliz com o anda-
mento do negócio e já pensa em ampli-
ação. “Nospróximos três anosnossame-
ta é fortalecer e sedimentar nossamarca
May Eventos em Belo Horizonte e ex-
pandir nosso trabalho para toda Minas
Gerais. E também já estamos evoluindo
o planejamento para nos tornarmos re-
ferência no cenário nacional de eventos
em até cinco anos. A May Eventos tem
visto seu faturamento crescer de forma
satisfatórianosúltimosanos,mas temos
planos bem mais audaciosos para até
2010. Somentenos três primeirosmeses

do ano, faturamos o similar do que em
todo o ano de 2014. Esse balanço foi sur-
preendentemente positivo. Mas sabe-
mosqueo final de2015nãoserá tão fácil,
por isso acredito que até dezembro de-
vemos crescer entre 20% e 30%. Para ter
espaço no mercado, é preciso ter deter-
minação na condução do negócio e pro-
fissionalismo na conduta com os clien-
tes e parceiros”, ensina.

SERVIÇO
May Eventos

(31) 3019-5381 – 9973-9455
www.mayeventos.com.br

Depois de atuar por mais de 20 anos no mercado financeiro, Mayerling Vaz Pershichini
apostou em algo por que tinha paixão: organizar e planejar festas
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