


Usados Paraná:
Site de classifi cados auxilia na compra e venda de veículos e imóveis, tanto de vendedores 
particulares quanto de revendedores e concessionárias de diversos locais do Estado

inovação e 
tecnologia

U tilizar anúncios em classifi cados é uma 
excelente maneira de fazer publicida-
de de baixo custo, além de alimentar a 
visibilidade e atenção sobre a marca, os 

produtos e serviços, podendo atingir uma quanti-
dade maior de pessoas e oferecer informações di-
versas sobre qualquer empreendimento, seja da 
web ou não.

Os classifi cados trazem a facilidade para vender, 
alugar ou comercializar produtos e serviços de ma-
neira rápida. E foi por isso que os irmãos rondonen-
ses Ismael, Tiago e Mateus Brand resolveram inovar 
e dar vida ao site de classifi cados Usados Paraná.  

Criado para auxiliar a compra e venda de veí-
culos e imóveis, tanto de vendedores particula-
res quanto de revendedores e concessionárias, 
através de anúncios de diversos locais do Estado, 
o site disponibiliza aos usuários o que há de me-
lhor em veículos seminovos em marcas nacionais 
e importados. “Nosso diferencial é o atendimento 
personalizado, proporcionando confi abilidade e 
resultado efi caz, já que suas funcionalidades e sua 
navegabilidade foram cuidadosamente preparadas 
ao longo do tempo para que sejam fácil e funcio-
nal”, destaca Ismael.

O site traz o que há de mais moderno em termos 

de funcionalidades, permitindo aos usuários na-
vegarem pelo computador, tablet ou smartphone. 
Além disso, o layout limpo e moderno torna efi -
ciente a compra e venda dos veículos. “Para faci-
litar a busca no site, disponibilizamos aos usuários 
várias opções de fi ltro de diversos níveis. Nossa 
busca pela excelência no desenvolvimento e o zelo 
pela segurança são constantes, a fi m de oferecer 
aos nossos clientes um site seguro e de confi ança”, 
enaltece o sócio-proprietário.  

A internet é uma ferramenta ideal e de extrema 
importância nos negócios, e por conta disso o Usa-
dos Paraná apostou nesse canal. “São milhares de 
visitas diárias, possibilitando que as pessoas reali-
zem bons negócios e ainda encontrem muita infor-
mação do mercado imobiliário e automotivo”, frisa 
Ismael.

Opções e praticidade
Para quem deseja anunciar seu veículo particu-

lar, há diversas opções e com ótimos planos. Já para 
empresas que têm interesse em anúncios em for-
mato de banner são ofertados variados tamanhos e 
planos especiais para revendas e concessionárias.

Além de anúncios de veículos e imóveis, há dis-
ponível também a área de classifi cados diversos, 

para aqueles que queiram anunciar a venda de al-
gum produto. “É uma ferramenta para facilitar as 
vendas dos revendedores e de todos os demais que 
desejam anunciar. Hoje o site já conta com mais de 
cinco mil acessos diários e além da divulgação tam-
bém fazemos um comparativo para os usuários”, 
informa Ismael. 

Conforme o sócio-proprietário, o próprio usuá-
rio, após se cadastrar, pode realizar o controle e o 
gerenciamento de suas publicações. “Na hora em 
que ele for cadastrar algum produto no site, colo-
cará todos os seus dados, um e-mail de contato e 
vai criar uma senha para acesso. Depois de apro-
vado o pagamento, o anúncio será ativado no site, 
sendo que todas as consultas, acessos à publicação 
e mensagens de propostas serão encaminhadas di-
retamente ao e-mail que foi cadastrado”, explica.  

Ismael salienta que a plataforma do site é mui-
to simples de usar e o usuário pode colocar fotos, 
contatos e a descrição completa do produto que 
está à venda. “Disponibilizamos um contador de 
acessos, então o próprio usuário pode ter o con-
trole de qual produto está sendo mais acessado e 
procurado no site. “Além disso, quando uma ven-
da é realizada, o próprio usuário exclui a publica-
ção do site”, comenta.

Expansão
O empresário afi rma que o projeto inovador vem tendo uma ótima aceitação 

tanto em Marechal Rondon como na região. “As pessoas e empresas têm procu-
rado e estão gostando bastante das vantagens e possibilidades que oferecemos 
por meio do nosso site”, ressalta. 

Agora a ideia é expandir cada vez mais o negócio. “Começamos a fazer tam-
bém a região de Cascavel, Terra Roxa e Palotina, e pretendemos expandir ainda 
mais, abarcando os municípios de Medianeira, Foz do Iguaçu e toda aquela re-
gião”, revela. 

Integração
Pensando justamente nessa expansão, Ismael conta que a ideia, em breve, 

é integrar a plataforma do site Usados Paraná ao Gestorcar, sistema focado em 
marketing digital para revendas de veículos. 

O sistema que trabalha 100% on-line planejado foi desenvolvido para faci-
litar as tarefas do dia a dia do lojista, automatizando processos e fazendo com 
que este poupe seu tempo. 

Basicamente com o Gestorcar, o usuário controla todo seu estoque (entra-
da/saída), desde adicionar fotos, documentos e informações úteis e, de forma 
automática, o integrador publica seus veículos nos portais contratados, tudo de 
maneira simples, com a possibilidade de ser feita, inclusive, através do celular.
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Um dos propulsores do desenvolvimento econômico. 
Este é o comércio, um setor que faz a diferença em 
qualquer município, Estado ou país. Em Marechal 
Cândido Rondon não é diferente. No município, é um 

dos principais segmentos da economia local, tanto em número de 
estabelecimentos como em número de empregos gerados. 

Hoje, o setor comercial rondonense não perde em nada para os 
comércios de grandes centros, uma vez que 
se fortalece a cada ano, dispõe de varieda-
de, preços atrativos e produtos de qualida-
de, conseguindo atender praticamente to-
das as demandas do consumidor. 

Além disso, o segmento conta com uma 
grande apoiadora: a Acimacar, que é reco-
nhecida como a maior associação comercial 
per capita do Paraná. Com aproximada-
mente 1,6 mil empresas associadas, a Aci-
macar sabe muito bem valorizar seus asso-
ciados, atuando na defesa dos interesses da 
classe e buscando, a partir de variadas ini-
ciativas, fomentar o setor comercial, dispo-
nibilizando serviços e produtos, promoven-
do cursos, palestras e treinamentos, criando 
campanhas promocionais e firmando par-
cerias. Tudo para fortalecer o comércio e, 
consequentemente, estimular os consumi-
dores a comprar em Marechal Rondon, pos-
sibilitando que o dinheiro gire e permaneça no município.

E foi pensando em valorizar o comércio e os consumidores, 
atores fundamentais e importantes na geração de empregos e 
renda para Marechal Rondon, e mostrar aos rondonenses suas 
potencialidades e qualidades, que o Jornal O Presente elaborou 
esta edição especial. Neste material, os consumidores podem co-

nhecer a fundo as vantagens de prestigiar o comércio local, as es-
tratégias adotadas pelas empresas para atrair clientes a comprar 
em seus estabelecimentos e os fatores que os comerciantes consi-
deram primordiais para uma boa relação com aquele que compra 
em seu comércio.

Além disso, este material possibilita que os comerciantes e 
suas equipes conheçam melhor o que os rondonenses esperam na 

hora de serem atendidos, como gostam de 
ser valorizados e aspectos que eles desapro-
vam na hora do atendimento.

Os consumidores hoje em dia são pra lá 
de exigentes, esperam soluções imediatas 
de seus problemas e querem atendimento 
personalizado. Também buscam uma ex-
periência que exija o mínimo de esforço da 
parte deles. Eles são a peça-chave, por isso 
vale a pena valorizá-los e atendê-los com 
maestria. 

Um bom atendimento vai muito além de 
ser bem educado. Assim como ser honesto, 
tratar bem os clientes não é um diferencial, 
mas, sim, uma obrigação. Por isso, se dis-
por a ouvir com atenção o que as pessoas 
pedem e ajudá-las a tomar suas decisões 
são alguns dos fatores fundamentais para o 
sucesso das vendas. E para contribuir com 
tudo isso, nesta edição especial, profissio-

nais de referência também apresentam sugestões para empresá-
rios e vendedores concretizarem bons negócios.

O comércio rondonense é destaque na microrregião e vai con-
tinuar sendo. Não resta dúvida. Mas se os consumidores locais 
comprarem em Marechal Rondon estarão contribuindo, e muito, 
para que ele seja cada vez melhor e mais expressivo. 

Propulsor do
desenvolvimento

O comércio rondonense é 
destaque na microrregião 

e vai continuar sendo. 
Não resta dúvida. Mas 

se os consumidores 
locais comprarem em 

Marechal Rondon estarão 
contribuindo, e muito, 

para que ele seja cada vez 
melhor e mais expressivo





Rua Santa Catarina ganha cada vez mais projeção 
por meio do Núcleo Multissetorial, da organização 

e do trabalho feito pelos empresários 

Por que comprar em
Marechal Cândido Rondon?
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Marechal Cândido Rondon conta com centenas de 
estabelecimentos comerciais e dos mais variados 
ramos de atividades. Isso tem feito com que, es-
pecialmente nos últimos anos, o setor não apenas 

se fortaleça, mas também consiga atender praticamente todas as 
demandas do consumidor. Desta forma, uma prática comum há 
algum tempo, que era o cliente buscar em outras cidades o 
produto que não encontrava no município, tem diminuído 
cada vez mais.

Esta é uma constatação da empresária e coordenadora 
do Núcleo Multissetorial da Rua Santa Catarina, Ivone Bar-
bosa Weber, segundo a qual hoje existem muitos motivos para 
que o rondonense prestigie o comércio local. “Hoje, em Marechal 
Rondon, existe uma variedade muito grande de comércio. Tempos 
atrás ouvíamos de consumidores que eles procuravam produtos 
em outras cidades porque não encontravam aqui. De alguns anos 
para cá isso mudou bastante. A variedade de empresas ligadas aos 
comércios que vendem produtos variados fez com que se tornasse 
difícil o cliente procurar algo e não encontrar no município. Este 
seria um dos pontos para o consumidor comprar em Marechal 
Cândido Rondon”, opina.

Outra situação que Ivone ressalta como importante é o valor 
das mercadorias. “Os próprios clientes têm comentado que o 
município está se diferenciando devido aos valores dos produ-
tos que estão sendo ofertados aos clientes. É bastante impor-
tante saber que não existe aquela exploração sobre os preços. 
São situações que ouvimos dos próprios clientes pontuando 
sobre o comércio”, revela. “Mais uma vez isso mostra que 
não existe a necessidade de deixar o município para comprar 
fora”, frisa. 

Outro aspecto que a coordenadora do Nú-
cleo da Rua Santa Catarina enaltece e que 
pontua como algo que deve receber va-
lorização é com relação à garantia da 
mercadoria vendida pelo comércio lo-
cal. “Todo produto adquirido hoje, até 
em razão do Código de Defesa do Con-
sumidor, possui garantia. Desta forma, 
o cliente pode procurar a empresa caso a 
mercadoria apresente problema ou ele te-
nha alguma dúvida. São empresas idôneas, 
responsáveis e que se estão vendendo al-
gum produto é porque estão capacitadas 
para isso”, destaca.

Comércio do município se fortalece a cada 
ano e consegue atender praticamente todas 
as demandas do consumidor



Criado há pouco mais de quatro anos, o Núcleo da Rua Santa Catarina 
possui, atualmente, 18 empresas nucleadas.

Desde a criação do Núcleo, conforme a coordenadora, tem sido possível 
notar aumento na procura de consumidores por empresas que integram 
o projeto. “O nosso objetivo com o Núcleo é divulgar as empresas da Rua 
Santa Catarina, mas em razão deste trabalho acabamos valorizando todo 
comércio. Isto porque, para conseguir chegar à Rua Santa Catarina, as 
pessoas passam por outras ruas. Em outras ruas existem outros comér-
cios. Isso faz com que vejam outros estabelecimentos. O Núcleo, portanto, 
está focado na Rua Santa Catarina, mas abrange todo comércio. Com isso 
conseguimos passar maior confi abilidade para os clientes”, declara Ivone 
Barbosa Weber. 

Para atrair mais o cliente para prestigiar as empresas rondonenes, o 
Núcleo tem investido na decoração da Rua Santa Catarina, na promoção 
de campanhas e ações, bem como na realização de capacitações e pu-
blicidade. “Trabalhamos de tudo um pouco durante o ano. As principais 
campanhas o Núcleo divulga e isso motiva os consumidores não apenas a 
lembrar uma data especial, mas a presentear pessoas queridas”, ressalta. 

A publicidade é outro trabalho relevante desenvolvido pelo grupo de 
18 empresas nucleadas. “Investimos muito em publicidade para que as 
pessoas lembrem do comércio de Marechal Cândido Rondon. Colocamos 
como foco a Rua Santa Catarina, mas, como já disse antes, com isso valo-
rizamos todo comércio”, conclui a coordenadora.

Coordenadora do 
Núcleo Multissetorial 

da Rua Santa Catarina, 
Ivone Barbosa Weber: 

“São pontos fortes que 
fazem com que quan-
do saímos às compras 

seja possível encontrar 
bons produtos, com 

preços diferenciados 
e que tenhamos a 

garantia e procedência 
daquilo que estamos 

adquirindo”

Consultor Osvaldo Brotto, do Sebrae de Cascavel, coordenou o projeto Espaço 
Rondon e conhece como poucos as peculiaridades do comércio rondonense

O consultor Osvaldo Brotto, do Sebrae de Cascavel, conhece 
muito bem o comércio de Marechal Cândido Rondon. Ele foi coor-
denador do Espaço Rondon, projeto desenvolvido em parceria com 
diversas entidades e empresas com o objetivo de revitalizar o es-
paço comercial rondonense, com foco na área central da cidade, a 
qual concentra 70% do volume de negócios varejistas.

A pedido do Jornal O Presente, o profi ssional elencou ao menos 
seis motivos para o consumidor comprar em Marechal Cândido 
Rondon:

- ATENDIMENTO: “É muito cordial e as pessoas têm tradição de 
servir bem na cidade. Quem é de fora, sente isso de cara! E elogia 
muito”, comenta o consultor.

- PROXIMIDADE/CONTATO: “O fato de as pessoas se conhece-
rem facilita muito as relações de comércio. Sabe-se o que dá certo 
e o que não dá. Na eventualidade de alguma reclamação ou de um 
produto que não funcionou, sabe-se exatamente onde ir ou com 
quem falar”, pontua Brotto.

- PREÇO: “Os preços praticados na maioria das categorias são 
competitivos. Muitos produtos têm valores mais baixos que em 
outros centros ou shoppings”, afi rma o profi ssional do Sebrae.

- COMUNIDADE: “Toda vez que praticamos o comércio ou fa-
zemos negócios na nossa cidade, direta e indiretamente, estamos 
fortalecendo e gerando recursos para a educação, segurança e ge-
rando novos empregos para as pessoas da cidade”, salienta o con-
sultor.  

- LOJAS/INSTALAÇÕES: “As lojas e estabelecimentos são, na 
sua imensa maioria, muito bem conservados, limpos, acessíveis, 
alegres, fl oridos e aconchegantes. Em muitos deles os clientes são 
recebidos com chimarrão, café, biscoitos e com as famosas cucas. 
Quantos lugares no mundo têm isso?”, questiona.

- LOCAL X GLOBAL: “Como consumidores temos um poder 
muito grande em nossas mãos. Com um simples ato de compra, 
podemos criar riqueza, empregos e prosperidade na nossa cidade 
ou em lugares tão distantes como na China e na Índia. A escolha é 
nossa! Viva o nosso!”, exclama Osvaldo Brotto.

Conjunto
“Precisamos trabalhar muito em cima da qualidade. E em Mare-

chal Rondon o comércio não deixa nada a desejar em relação a isso”, 
emenda Ivone, ao citar outro quesito importante. “São pontos fortes 
que fazem com que quando saímos às compras seja possível encon-
trar bons produtos, com preços diferenciados e que tenhamos a ga-
rantia e procedência daquilo que estamos adquirindo”, argumenta.

Se não bastasse tudo isso, a empresária lembra ainda que ao com-
prar no município o consumidor está valorizando o povo rondonense 
na geração de empregos. “Quanto mais o comércio tem movimento, 
mais as empresas conseguem reverter isso em prol dos munícipes, 
como na oferta de novas vagas de trabalho”, justifi ca.

Núcleo da Rua Santa Catarina

Seis motivos para valorizar 
as empresas locais

M
aria C

ristina K
unzler

Arquivo/OP
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Número de 
estabelecimentos em 
Marechal Cândido Rondon:
5.157, sendo 2.315 MEIs

Número de empregos formais do comércio
 
Total de empregos formais 4.591

Total de estabelecimentos 825

Média de empregados
    por estabelecimentos 6

       *Dados de 2015

Evolução no número de MEIs
 
2010 178
2011 426
2012 760
2013 1.082
2014 1.436
2015 1.809
2016 2.203
2017 2.315*

* Dados até 20 de novembro de 2017

Serviços prestados na Sala do Empreendedor
 
A Sala do Empreendedor, localizada 

junto à prefeitura e que atende aos 
microempreendedores individuais (MEIs), 
disponibiliza diversos serviços, como alteração 
de dados, baixas, alvará, atendimento Sebrae, 
demandas de cursos/palestras/ofi cinas, 
encaminhamentos, dentre outros.

Ano Número total de serviços prestados
Em 2015 6.604
Em 2016 10.903
Em 2017* 12.411

*Dados até novembro de 2017

Fotos: Joni Lang/OP

A importância
Em Marechal Rondon, setor representa um dos principais segmentos da economia local, tanto 
em número de estabelecimentos quanto em número de empregos gerados

do comércio em números

Sensível ao menor sinal de crise, mas 
também responsável por uma im-
portante parcela na geração de em-
prego e renda no município. Este é o 

comércio. Um dos primeiros setores a sentir 
qualquer variação negativa na esfera eco-
nômica, mas também aquele que emprega 

uma grande quantidade de trabalhadores, os 
quais, inevitavelmente, vão movimentar a 
economia.

Em Marechal Cândido Rondon, o comér-
cio representa um dos principais setores da 
economia local, tanto em termos de número 
de estabelecimentos como de empregos ge-

rados. E é preciso lembrar que, muitas vezes, 
um prestador de serviço pode atuar também, 
como atividade secundária, com o setor co-
mercial. E o mesmo ocorre na indústria. Por-
tanto, isso demonstra ainda mais a força e a 
importância deste segmento para o município 
e em termos fi nanceiros.
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importância deste segmento para o município 



Empregos gerados em 
Marechal Cândido Rondon
 
Empregos 15.568 

*Dados de 2015

Número de estabelecimentos 
por segmento
 
Indústria 259
Comércio 1.353
Prestação de serviço 3.257
Diversos/entidades 131
Outros 171

A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) 
é reconhecida pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná 
(Faciap) como a maior associação comercial per capita do Estado. O número leva em 
consideração o número de habitantes versus o número de associados.

Com uma população estimada em 2017 em 51.795 pessoas, conforme dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), a Acimacar conta atualmente com 
aproximadamente 1,6 mil empresas associadas. Os dados chamam atenção se levar em 
conta o número total de estabelecimentos que o município possui, dentre as áreas de 
indústria, comércio e prestação de serviços. 

O gerente da Acimacar, Marcelo José Ewerling, revela que do total de associados, 
40% representam o segmento do comércio. Contudo, é preciso frisar que às vezes uma 
indústria pode ter como atividade principal este setor, mas também atuar no ramo co-
mercial. Portanto, os dados podem ser ainda mais signifi cativos.

Questionado a que se deve o fato de Marechal Rondon ser uma cidade diferenciada e 
se destacar na quantidade de empresas associadas, o gerente da Acimacar é enfático: “O 
diferencial está no trabalho que desenvolvemos com ações voltadas com foco no em-
presário e nesta classe empresarial, e também com ações voltadas à comunidade, mas 
principalmente porque temos uma região muito associativista e cooperativista. Este é 

o maior diferencial da nossa região: as pessoas”, opina.
 

Números tendem 
a aumentar
Embora o foco da Acimacar esteja em me-

lhorar cada vez mais a qualidade do serviço 
prestado ao associado, o número de empresas 

que podem integrar os quadros da Associação 
Comercial de Marechal Rondon tende a aumen-

tar constantemente, pois todos os meses existe 
uma meta para conquistar novos associados.

“Apesar disso, nosso objetivo é buscar 
novas soluções, promover treinamentos 

e capacitações, oferecer atendimento de 
melhor qualidade e pós-venda àquele 
que já é associado”, enaltece o gerente 
da entidade.

principalmente porque temos uma região muito associativista e cooperativista. Este é 
o maior diferencial da nossa região: as pessoas”, opina.

Números tendem 
a aumentar
Embora o foco da Acimacar esteja em me-

lhorar cada vez mais a qualidade do serviço 
prestado ao associado, o número de empresas 

que podem integrar os quadros da Associação 
Comercial de Marechal Rondon tende a aumen-

tar constantemente, pois todos os meses existe 
uma meta para conquistar novos associados.

“Apesar disso, nosso objetivo é buscar “Apesar disso, nosso objetivo é buscar 
novas soluções, promover treinamentos 

e capacitações, oferecer atendimento de 
melhor qualidade e pós-venda àquele 
que já é associado”, enaltece o gerente 
da entidade.

Maria Cristina Kunzler

Acimacar: 40% dos associados 
são ligados ao comércio
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Gerente da Acimacar, Marcelo José 
Ewerling: “Nosso objetivo é buscar 
novas soluções, promover treina-
mentos e capacitações, oferecer 

atendimento de melhor qualidade e 
pós-venda àquele que já é associado”







Estabelecimentos comerciais também geram emprego e renda, contribuindo de 
forma decisiva para o desenvolvimento de Marechal Rondon

Muito mais
do que apenas comércio de produtos
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uando o consumidor valoriza o co-
mércio local, cria-se uma corrente 
que pode ser chamada do bem. Além 
de adquirir produtos com qualidade 

e garantia de procedência, ele contribui com 
a economia da sua cidade. Isto porque auxi-
lia na criação de novos empregos, na manu-

tenção das vagas de trabalho já existentes e 
na geração de renda.

Apesar da sua importância e relevância, o 
setor comercial é considerado um dos mais 
sensíveis, sendo um dos primeiros a sentir 
os efeitos de crises, sejam elas econômicas 
ou até mesmo políticas. Daí a importância 

do consumidor valorizar os estabelecimen-
tos de sua cidade, conforme destacam algu-
mas lideranças rondonenses ligadas a este 
segmento.

Q

Sérgio Marcucci, secretário municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo:

“Não só o comércio, mas o setor de prestação de serviços também é 
muito forte em Marechal Cândido Rondon. Contamos com um setor in-
dustrial muito voltado ao agronegócio e o comércio e a prestação de servi-
ços giram muito em torno disso. O comércio tem a cada dia se capacitado 
mais em atendimento e variedade de produtos, até porque o município 
sempre foi um centro comercial da microrregião. O empresário que con-
trata um colaborador está gerando emprego e renda para uma família. Ele 
arrisca do seu próprio capital e, às vezes, principalmente em uma época 
de difi culdade como agora, para gerar renda corre o risco de perder este 
capital. E em diversas situações esse empresário não é valorizado e cai em 
descrédito, mas precisamos enaltecer que ele teve a coragem de empreen-
der, criou empregos e renda, gerou impostos, e aí vive uma situação ad-
versa como agora, em plena crise nacional, e isso torna o empreendimento 
inviável. Deveríamos valorizar estas pessoas”.

Gerson Jair Froehner, presidente da 
Associação Comercial e Empresarial (Acimacar):

“Vejo o setor comercial como de extrema importância, pois não adianta ter apenas in-
dústrias e prestadores de serviços se para consumir produtos de primeira necessidade ou 
supérfl uos for preciso ir para fora do município. O comércio faz com que o consumidor não 
precise sair da cidade e muitas famílias dependem deste setor. Tendo uma economia que 
depende só do agronegócio ou da indústria, as pessoas não conseguirão se manter apenas 
nestes segmentos. O comércio tem o fi lho do agricultor que trabalha como lojista ou que 
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Praticamente um terço das nossas empresas é formado por estabelecimentos comerciais. 
Precisamos mostrar para nossos empresários que para fortalecer ainda mais este setor de-
vemos investir no ramo de tecnologia. Este é um caminho sem volta. Seja na hora de fazer 
gestão, a venda ou de trazer o cliente para dentro da empresa. Em torno de 60% da po-
pulação é ligada ao comércio e se observarmos os números, muitas das nossas indústrias 
também atuam na área comercial. As famílias dependem deste setor e, por isso, devemos 
valorizá-lo. Este ainda é um desafi o. As vezes podemos até pagar um pouco mais caro, mas 
devemos pensar que este um pouco mais caro retorna em imposto, gera emprego e é a fa-
mília de alguém próximo que depende deste salário. Se vamos para fora e deixamos nosso 
dinheiro em outra cidade, às vezes prejudicamos uma família vizinha ou próxima”.

Sérgio Marcucci, secretário municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo:
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ços giram muito em torno disso. O comércio tem a cada dia se capacitado 
mais em atendimento e variedade de produtos, até porque o município 
sempre foi um centro comercial da microrregião. O empresário que con-
trata um colaborador está gerando emprego e renda para uma família. Ele 
arrisca do seu próprio capital e, às vezes, principalmente em uma época 
de difi culdade como agora, para gerar renda corre o risco de perder este 
capital. E em diversas situações esse empresário não é valorizado e cai em 
descrédito, mas precisamos enaltecer que ele teve a coragem de empreen-
der, criou empregos e renda, gerou impostos, e aí vive uma situação ad-
versa como agora, em plena crise nacional, e isso torna o empreendimento 
inviável. Deveríamos valorizar estas pessoas”.

mília de alguém próximo que depende deste salário. Se vamos para fora e deixamos nosso 
dinheiro em outra cidade, às vezes prejudicamos uma família vizinha ou próxima”.

Apesar da sua importância e relevância, o 
setor comercial é considerado um dos mais 
sensíveis, sendo um dos primeiros a sentir 
os efeitos de crises, sejam elas econômicas 
ou até mesmo políticas. Daí a importância 

mas lideranças rondonenses ligadas a este 
segmento.

Fotos: Maria Cristina Kunzler
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Há cerca de um ano e meio, foi implantado 
junto à Associação Comercial e Empresarial de 
Marechal Cândido Rondon (Acimacar) o chama-
do Escritório de Compras Públicas, denomina-
do “Compra Marechal”. A iniciativa é da própria 
entidade em conjunto com a prefeitura, Sebrae, 
campus local da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste), dentre outros.

O objetivo é estimular e aumentar a participa-
ção de micro e pequenas empresas rondonenses 
nas compras públicas do município, proporcio-
nando maior faturamento e lucro, além de forta-

lecer a economia local e regional.
O secretário de Indústria, Comércio e Turis-

mo, Sérgio Marcucci, lembra que algumas licita-
ções do Poder Público acabam desertas por falta 
de empresas participantes. “A desinformação e a 
mística de vender para o Poder Público podem ser 
a razão para isso. Então o Compra Marechal visa 
desmitifi car estas questões, até mesmo mostran-
do para as empresas, por meio de eventos como 
palestras e capacitações para os comerciantes, 
como trabalhar e vender para o Poder Público. O 
escritório desenvolve até mesmo o trabalho de 

avisar as empresas quando uma licitação é aber-
ta”, detalha.

Para participar de certames, Marcucci diz que 
em primeiro lugar o estabelecimento precisa es-
tar em dia com sua documentação. Diante disso, 
o micro e o pequeno empresário podem procurar 
o Compra Marechal para esclarecer suas dúvidas 
caso deseja participar de licitações. “De forma 
resumida, podemos dizer que o Compra Mare-
chal facilita a vida do pequeno empreendedor 
que queira participar de um processo licitatório”, 
afi rma. 

Ademar Bayer, presidente do Sindicato 
Patronal do Comércio Varejista 
de Marechal Cândido Rondon 
(Sindicomar): 

“O ramo do comércio é um dos maiores empregadores do mu-
nicípio e não é diferente no Brasil. O setor rondonense é formado 
basicamente por micro e pequenas empresas. Junto com os presta-
dores de serviços, são os maiores geradores de emprego e renda em 
Marechal Cândido Rondon. Como presidente do Sindicomar, repu-
to que é de suma importância que valorizemos o nosso comércio. É 
um dinheiro que gira aqui dentro e os nossos empresários podem 
reinvestir em seus negócios. Trata-se de um ciclo: o dinheiro é re-
passado pelos empregadores aos colaboradores, que se tiverem a 
percepção de que é mais importante adquirir os produtos no mu-
nicípio fazem com que este dinheiro gire na economia local. Preci-
samos evitar ao máximo mandar dinheiro daqui para fora. Defendo 
que devemos valorizar o comércio local, pois somos nós que vamos 
gerar empregos, gerar as divisas e, desta forma, instigar os gover-
nos federal, estadual e, especialmente, o municipal. Para valorizar o 
comércio, o Sindicomar trouxe a Marechal Rondon uma unidade do 
Senac, que atua exclusivamente na formação de mão de obra qualifi -
cada e faz isso com certifi cação de garantia e de qualidade”. 

“O comércio é considerado um dos propulsores do desenvol-
vimento econômico e da geração de empregos, então, é de suma 
importância termos um comércio forte, pois dessa forma haverá 
refl exos positivos para toda a sociedade. Quando prestigiamos e 
compramos no comércio local, estamos oportunizando o aumento 
de renda e receitas e auxiliando na geração de empregos.

A Associação Comercial e Empresarial do nosso município tem 
sido uma grande apoiadora do comércio. É uma entidade que atua 
na defesa dos interesses da classe empresarial e, a partir de inúme-
ras iniciativas, busca fomentar o comércio local, disponibilizando 
serviços e produtos que agregam valor aos seus associados, promo-
vendo cursos, palestras e treinamentos para diferentes segmentos 
e proporcionando vários benefícios às empresas associadas. Tam-
bém tem sido exemplar na criação de campanhas promocionais, a 
fi m de estimular os consumidores a comprar em Marechal Rondon, 
possibilitando que o dinheiro gire e permaneça no município.

Assim como é possível ser verifi cado em todo o Brasil, o comércio 
rondonense sente, de alguma forma, o refl exo da crise econômica 
vivenciada nos últimos anos em nosso país, passando, por vezes, 
momentos de difi culdade. Todavia, os empresários têm se man-
tido confi antes e fi rmes em seus propósitos, buscando melhorar e 
destacar seus segmentos a cada dia, assim como a Acimacar segue 
fazendo a sua parte, promovendo ações que auxiliem seu associa-
do, fi rmando parcerias com instituições e trabalhando diariamente 
para fortalecer ainda mais as empresas do município”.

Carla Rieger Bregoli, vice-presidente 
do Comércio da Associação Comercial e 
Empresarial (Acimacar):

Compra Marechal: um aliado dos empresários

Divulgação







Com a palavra,
Eles revelam estratégias usadas para atrair o consumidor a comprar em seus estabelecimentos comerciais 
e elencam fatores que consideram primordiais para uma boa relação com o cliente

Acompanhar as novidades e tendências 
em termos de lançamento de produtos 
nos mais diversos segmentos, pra-
 ticar valores que cabem no bolso dos 

clientes, além de oferecer descontos, promoções e 
garantia. Estas são algumas das formas que os em-
presários de Marechal Cândido Rondon utilizam 
para atrair os consumidores a comprarem no co-
mércio local, além, é claro, de procurar fi delizar e 

manter este público cativo.
O empresariado rondonense também oportu-

niza outros diferenciais para conquistar a clientela 
exigente, que sabe o que procura. Acima de tudo, 
não pode faltar criatividade e espírito inovador.

Mas, muito mais do que bom preço e prazo, é 
imprescindível ter qualidade em todos os aspectos: 
atendimento, produto, assistência e garantia, além 
de algumas sacadas para garantir a clientela.

Disponibilizar ampla gama de produtos, ter 
agilidade na venda e na entrega, ter aquilo que o 
consumidor almeja e possibilitar assistência no 
pós-venda são algumas das maneiras que contri-
buem para o sucesso dos empreendimentos e para 
manter a economia aquecida. 

Confi ra a seguir o que empresários de Marechal 
Rondon e gerentes de empreendimentos estão fa-
zendo para atrair o consumidor.

José Göëtz, 
gerente da Loja Cercar
“É importante ter variedade de produtos e um 

bom estoque”, salienta José Göëtz, gerente da 
Loja Cercar, estabelecimento comercial que con-
ta com aproximadamente 20 mil itens cadastra-
dos e à disposição dos clientes.

Segundo ele, as empresas devem oferecer 
produtos de qualidade, de marcas conhecidas, 
com preços acessíveis e boas condições de paga-
mento, além de assistência no pós-venda. “No 
nosso caso, se algum produto tiver problema, va-
mos até a casa do cliente e buscamos de volta sem 
custo. Nós também temos crediário com uma en-
trada e quatro parcelas sem juros, além do nosso 
atendimento ser diferenciado”, menciona Göëtz, 
citando que tais práticas podem ser utilizadas em 
muitas empresas de várias atividades.

As vendas são realizadas em até dez parcelas 
com fi nanciamento próprio, juro acessível e des-
conto no preço da etiqueta em cinco vezes. “Con-
dições assim podem ser feitas em outros lugares, 
logicamente dentro do que a situação permite. O 
que eu vejo como fundamental para atrair o consu-
midor é oferecer qualidade no produto, no aten-
dimento e procurar 
estar próximo do 
cliente”, opina 
o gerente.

Viviane Genz, 
proprietária da 
Maria Antonieta Acessórios
“Nós trabalhamos muito com a fi delização 

por acreditarmos que as clientes satisfeitas 
retornam à loja, ou seja, a melhor propagan-
da é um cliente indicando a loja para o outro. 
Primamos pelo bom atendimento, oferecemos 
um ambiente agradável e oferecemos muita 
qualidade e o que está na moda, tanto que al-
guns dos nossos produtos não são encontra-
dos em lojas de cidades maiores, como Toledo, 
por exemplo”, diz a empresária Viviane Genz, 
acrescentando: “trazemos o que a mulher 
gosta. Entendo que isso faz o cliente prestigiar 
o comércio local”.

Um dos diferenciais da Maria Antonieta 
Acessórios está no horário de atendimento, o 
qual, conforme a empresária, é mais fl exível. 
A empresa fi ca aberta ininterruptamente das 
09 às 18h30 de segunda a sexta-feira e das 09 
às 13 horas aos sábados. Já no segundo sábado 
do mês, até as 16 horas.

Na opinião de Viviane, defi nir um público-
alvo facilita a relação com o cliente. Para ela, 
também é fundamental adotar preços aces-
síveis nos produtos comercializados, boas 
condições de pagamento e desconto quan-
do possível. “São aspectos importantes para 
atrair o consumidor”, entende.

Gainor Sabka, 
sócio-proprietário 
da Autoelétrica João
Em estabelecimentos de ramo dinâmico, caso 

das mecânicas e autoelétricas, é importante que 
os profi ssionais dessas áreas busquem aprimo-
ramento constante, transmitindo confi ança ao 
consumidor. A afi rmação é do sócio-proprietário 
da Autoelétrica João, Gainor Sabka. “Desta forma 
é possível fazer com que o consumidor prestigie 
as empresas locais”, enaltece.

Segundo ele, estar atento às novidades e 
avanços é imprescindível para se manter ativo 
no mercado. “Procuramos manter um ambiente 
sempre limpo, bem conservado e aconchegante, 
além de bons equipamentos e profi ssionais qua-
lifi cados”, menciona o empresário, enfatizando 
que estes e outros fatores contam muito em favor 
de mecânicas e autoelétricas que desejam con-
quistar e manter uma boa clientela. “Muito disso 
pode ser usado como exemplo em empresas de 
outros segmentos para que tenham boa cliente-
la”, pontua.

Sabka diz que outra opção para atrair o consu-
midor é oferecer boas condições de pagamento, 
oportunizando descontos à vista, isenção de acrés-
cimo em casos até quatro parcelas e juro abaixo 
do valor de mercado. 
“Outra questão é 
a transparência 
em termos de 
orçamento com 
o consumidor, 
tornando a rela-
ção mais confi á-
vel”, acrescenta.
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os empresários
Thito Tfardoski, 
sócio-proprietário da 
Ronddogaz Casa Bar
Para que o consumidor prestigie o co-

mércio local, nas mais variadas atividades 
empresariais, o empresário Thito Tfar-
doski, sócio-proprietário da Ronddogaz 
Casa Bar, acredita que é importante defi nir 
a linha de atuação e contar com profi ssio-
nais dispostos a atender o cliente dentro 
das suas necessidades. “Nós temos mar-
gens reduzidas neste período de inaugu-
ração em um novo espaço, tudo para que 
o consumidor compre na nossa empresa. 
Esse caso pode ser adaptado a outras em-
presas para que sejam bem prestigiadas”, 
aponta.

No seu ponto de vista, o comércio ron-
donense é bastante conhecido por dis-
ponibilizar produtos de ótima qualidade, 
prestar bom atendimento na venda e pos-
sibilitar assistência no pós-venda para 
solucionar eventuais problemas.

Outro exemplo, acrescenta, é disponi-
bilizar um website para que os interessa-
dos possam pesquisar informações sobre 
as mercadorias comercializadas. “Possuir 
amplo estoque, acompanhar os lança-
mentos, praticar preços justos, oferecer 
desconto e boas condições de pagamento 
são importantes para que o comércio lo-
cal seja bem movimentado”, sugere Tfar-
doski.

Cleri Schweinberger, 
sócia-proprietária 
da Calçados Paraná
“Com tantos anos de empresa, temos a 

preocupação e o cuidado de sempre estar-
mos nos aprimorando e trazendo novidades, 
bem como oferecer diversidade de merca-
dorias. Além do mais, sempre procuramos 
escutar o que o cliente está procurando para 
ter tal produto no estoque”, menciona Cleri 
Schweinberger, sócia-proprietária da Cal-
çados Paraná.

A empresária também cita como im-
portante participar de cursos, palestras e 
acompanhar o que acontece na atualidade. 
“Hoje se fala muito em tecnologia, então 
nos últimos anos estamos nos aproximando 
dos nossos clientes por meio do Facebook, 
WhatsApp e do contato telefônico para 
estreitar a relação”, compartilha.

De acordo com Cleri, para atrair e 
manter o consumidor é importante 
trabalhar com promoções, condições 
especiais, crediário, desconto à vista e 
com cartão, ferramenta que, segundo 
ela, está sendo utilizada pela grande 
maioria dos clientes. “Com relação 
às mercadorias, prezamos muito pela 
procedência e garantia do produto”, 
destaca. “A maioria das pessoas não 
se dá conta de que ao comprar no co-
mércio local está ajudando a gerar em-
prego e renda dentro da cidade”, frisa.
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Marcelo Possolli 
e Maykel Liotto, 
da MM2 Solar
Marcelo Possolli e Maykel Liotto, diretor-

comercial e diretor-técnico da MM2 Solar, 
respectivamente, afi rmam que a qualidade 
dos serviços prestados e dos produtos oferta-
dos é o fator mais importante na relação com 
o cliente. “Nós viemos de outras empresas e 
percebíamos a carência de algo qualifi cado, 
seja em produto ou mão de obra em Marechal 
Rondon e na região. Abrimos a empresa com 
o objetivo de ser genuinamente rondonense, 
sem depender de serviço de mão de obra ex-
terna, uma vez que os projetos são desenvol-
vidos na empresa”, enaltece Possolli.

Para ele, o empresariado rondonense tam-
bém deve primar pela capacitação de seus co-
laboradores se quiser oferecer um atendimen-
to à altura do que o consumidor merece. “No 
nosso caso, podemos abordar o segmento de 
automação industrial e efi ciência energética, 
e o nosso carro-chefe que é a energia solar. 
Neste sentido, temos a oferecer tudo o que há 
de melhor em termos de tecnologia”, ressalta.

Apresentar novidades também é essencial 
para uma boa relação com o cliente, sugere o 
empresário. “Os comerciantes devem se preo-
cupar em oferecer novidade nas suas áreas de 
atuação para atender aos anseios do consumi-
dor, que é exigente e sabe o que deseja. “Além 
disso, também é importante respeito, serie-
dade no atendimento e na venda e estabelecer 
uma relação de proximidade com o cliente. 
Dessa forma o comércio local será bem pres-
tigiado”, conclui Possolli.

Fotos: Joni Lang/O
P







O que os consumidores esperam
na hora do atendimento?
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Pesquisas apontam: cada vez mais os 
consumidores exigem serviços contí-
nuos e consistentes, resolução imedia-

ta de seus problemas e atendimento persona-
lizado. Eles também buscam uma experiência 
que exija o mínimo de esforço da parte deles.

O cliente nem sempre sabe o que quer e 
muitas vezes cabe ao vendedor o papel de aju-
dá-lo a descobrir. Sim, existem clientes difíceis 
que parecem ter como missão complicar a vida 
de quem está do outro lado do balcão. Entre-
tanto, atendentes, vendedores e empresários 

precisam entender que a venda de um produto 
ou serviço necessita, acima de tudo, de profi s-
sionalismo.

Um bom atendimento vai muito além de ser 
bem educado. Assim como ser honesto, tratar 
bem os clientes não é um diferencial, mas, sim, 
uma obrigação. Por isso, se dispor a ouvir com 
atenção o que as pessoas pedem e ajudá-las a 
tomar suas decisões são alguns dos fatores pri-
mordiais para o sucesso das vendas.

Em conversa com consumidores de Ma-
rechal Cândido Rondon a respeito de como 

gostariam de ser atendidos no comércio, a re-
portagem de O Presente observou divergentes 
opiniões. Cada consumidor tem seu perfi l e 
peculiaridade. Alguns preferem mais atenção, 
outros mais liberdade. 

Dentre as principais atitudes desaprova-
das pelos rondonenses entrevistados está a má 
vontade no ato de atender, confusão em re-
lação aos pedidos, erros nos valores e falta de 
informações sobre os produtos, detalhes que 
podem, em maior ou menor grau, prejudicar o 
comércio e as vendas. Confi ra as entrevistas.

Marli Rodrigues, funcionária pública:

Luciane Franco Bade, coach sistêmico: 

Angela Cristina Caregnato, professora:

Giancarlo Wondracek, corretor de imóveis:

“Quando chego em qualquer local quero ser tratada 
com profi ssionalismo, honestidade e principalmente 
com competência, independente do serviço prestado. 
Enquanto consumidora, quero pagar por um serviço 
que atenda minhas expectativas. 

Quando vamos a um estabelecimento, normal-
mente estamos em busca da solução para um pro-

blema, por isso queremos pagar para a solução efeti-
va desse problema. Contudo, para isso, precisamos de 

profi ssionais qualifi cados, que vão atender aquilo que 

você buscar, seja desde uma manicure até o conserto de um 
eletrodoméstico, veículo ou outro produto.

Em Marechal Rondon, sinto falta de um preparo melhor 
das pessoas que lá estão para vender. Uma coisa que percebo é 
que na maioria das vezes estas pessoas não têm conhecimen-
to dos produtos que estão à venda naquela loja. Não sei se isso 
seria uma falta de preparo ou se o próprio vendedor é desin-
teressado e não procura saber o que tem na loja e ouvir o que 
cliente está buscando. Eu viajo para muitos lugares e percebo 
que as pessoas costumam ouvir, e aqui isso não acontece”.

“Acredito que todos, enquanto consumidores, espe-
ram dos atendimentos, acima de tudo, respeito, e que 
o vendedor esteja sempre solícito, pronto a nos servir, 
pois se eu vou buscar alguma coisa é porque estou com 
problema ou alguma necessidade. Se eu for a uma loja, 
seja de roupas ou calçados, é porque estou precisando 

de alguma coisa. Além disso, é necessário que as pessoas 
estejam presentes e prontas para nos atender. Muitas 

vezes eu posso ir em a algum lugar e não comprar naque-

le dia, por muitos motivos, mas dependendo da forma como o 
vendedor me atender e deixar as portas daquela loja abertas, eu 
vou retornar, porque vou lembrar que fui bem atendida mesmo 
sem ter levado nada. 

Os vendedores precisam ter em mente que se deve atender às 
pessoas da mesma forma como eles gostariam de ser atendidos. 
Estar ali para servir, porque todas as profi ssões são servir, e cada 
um deve se perguntar, de que forma eu sirvo a minha profi ssão? 
Vender é uma arte e é necessário estar preparado para isso”.

“A qualidade do serviço de atendimento é fundamental 
para o sucesso de uma empresa. Garantir a satisfação do cliente 
não é uma tarefa simples, é preciso considerar que os consu-
midores têm diferentes necessidades e desejos. O atendimento 
de qualidade e diferenciado garante a fi delização da clientela. 

Além disso, a qualidade no atendimento é a porta de entra-
da de uma empresa, onde a primeira impressão é a que fi ca. Na 

minha opinião, é necessário ter atenção ao que o cliente 
busca, assim como traçar e identifi car o perfi l dos clien-
tes. Deixar o cliente à vontade, ligar para ele quando ne-
cessário, ser simpático e ter postura, não prometer o que 
não pode cumprir e ter um bom relacionamento são fato-
res essenciais na hora de realizar qualquer tipo de atendi-
mento”.

“Não existe uma fórmula padrão ou exata para fazer um 
atendimento. Você não pode esperar dos outros o que você 
faz por eles. A pessoa enquanto vendedor pode me cumpri-
mentar com um ‘bom dia’ sério ou sorrindo que vai conti-
nuar sendo um ‘bom dia’. O que falta e sempre vai faltar, e 
esse é um ponto que reparo muito, é que os vendedores pre-
cisam sanar as dúvidas do consumidor. Se eu busco deter-
minado comércio é porque quero saber mais sobre deter-
minados produtos ou serviços. Embora as vendas on-line 

estejam a todo vapor, o contato físico e próximo com 
o produto na hora da compra é ainda a melhor for-
ma, então pecam aqueles vendedores que estão com 
o produto na mão e não conseguem sanar as dúvidas 
dos clientes.

Claro que em se tratando de atendimento ao públi-
co, a cordialidade é, sem dúvida, muito importante, mas 
o que eu gosto e procuro na hora do atendimento é que 
minhas dúvidas sobre os produtos sejam sanadas”.

Marli Rodrigues, funcionária pública:

va desse problema. Contudo, para isso, precisamos de 
profi ssionais qualifi cados, que vão atender aquilo que 

Luciane Franco Bade, coach sistêmico:

estejam presentes e prontas para nos atender. Muitas 
vezes eu posso ir em a algum lugar e não comprar naque-
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Daiana Gentilini, advogada: 

Henrique Bauermann, engenheiro de produção e professor:

“Acredito que a maioria dos comércios possui os 
mesmos produtos para oferecer, então é claro que 
quando vamos buscar algum produto sabemos o que 
queremos, por isso o que vai diferenciar a compra é 
o preço e a forma de atendimento. Vejo que quando o 
vendedor tem a empatia pelo cliente, atende sorrindo 
e com boa vontade, este já se sente bem no ambiente 

e mais à vontade para pesquisar e olhar os produtos. 
Percebo que às vezes o que acontece é o fato de mui-

tas pessoas irem até a loja, olhar os produtos, mas não 
comprar nada, mas isso faz parte. A pessoa que vai comprar 

tem o direito de olhar e pesquisar, não cabe ao vendedor cri-
ticar isso, e sim vai da parte dele fazer com que o cliente se 

interesse pela mercadoria que está sendo oferecida. A simpa-
tia e a forma como é feito o atendimento serão decisivos para 
o consumidor voltar ou não em determinado local. Talvez a 
mercadoria que eu precise só tenha nesse local, mas eu ape-
nas vou voltar se for bem atendida, do contrário eu não volto. 

Acima de tudo, o que faz a diferença é você se sentir 
acolhido no local em que está comprando. Uma vez que o 
cliente se sinta satisfeito, ele vai voltar. Isso é fundamental 
porque esse mesmo cliente satisfeito acaba contando para 
outros clientes que foi bem atendido e destes um ou outro 
vai ao local, mas se esse mesmo cliente falar mal, muitos 
deixam de ir àquele ambiente porque tudo que é ruim se 
propaga mais rápido”.

“Acho que o principal no atendimento é quando o 
vendedor te olha sorrindo. Acredito que um sorriso dá 
abertura para o cliente. Já tive experiências de entrar em 
uma loja e o vendedor possuir poucas informações sobre 
os produtos, logo, pouco interesse também em vender. 

Em contrapartida, fui em outra loja onde o atendimento 

mudou totalmente, por isso não se deve generalizar.
Contudo, acabei comprando a mais nessa loja somente pela 

simpatia da atendente, como também pela demonstração sen-
sacional dos produtos. Isso me conquistou, por isso acredito que 
a simpatia é algo fundamental, aliado ao conhecimento sobre os 
produtos que estão sendo vendidos”.

“O que eu espero é o básico, como entrar na loja e 
ser cumprimentada, que o vendedor venha até mim e 
pergunte se eu preciso de alguma ajuda, oportunizan-
do que eu me sinta tranquila para poder olhar os pro-
dutos. Além disso, quero que o vendedor esteja perto 
e atento para quando eu pedir o preço de uma roupa, 

por exemplo, ela possa me informar. Contudo, estar por 
perto não quer dizer que precisa fi car me pressionando 

para comprar alguma coisa. Não acho legal insistir na com-

pra de algo que eu não gostei, porque, às vezes, posso acabar 
comprando para não me sentir desconfortável. 

Já trabalhei em comércios e sei o quanto é difícil a questão 
de atendimentos. Assim como existem vendedores desprepa-
rados, há também aqueles que praticam um excelente aten-
dimento.

Como consumidora, também gosto de ver produtos novos 
nas lojas. O empresário precisa trazer novidades para manter 
e atrair novos clientes”. 

“Acho que todo consumidor espera que o vendedor pres-
te atenção nele, mas em algumas ocasiões entramos na loja e 
nem somos notados. Além disso, às vezes percebo que não há 
preocupação em resolver o problema do cliente, que chega com 
alguma difi culdade ou desejando alguma coisa e quer que o 
vendedor apresente uma solução para ele, isto é, prontifi que-
-se a resolver. Essa questão de quantifi car, dar atendimento, 
dar suporte é o grande lance para fechar uma venda e fi delizar 
o cliente. O vendedor precisa estar à disposição para atender o 
consumidor. 

Essa é uma premissa básica das vendas: atender bem e dar 
atenção ao cliente, como também realizar um atendimento 

igualitário para qualquer pessoa. Independentemente do ní-
vel social, é um consumidor e este quer comprar um produ-
to. Acho que com esse atendimento, o vendedor não ape-
nas vende, como também faz com que esse consumidor 
volte àquele estabelecimento em outras oportunidades. 

Contudo, para que isso aconteça, é preciso ouvir e en-
tender o que o cliente procura. Mesmo aquele cliente que 
entra na loja já sabendo o que quer comprar, ele também 
precisa de atenção e ser bem tratado. Quanto mais atenção é 
dispensada ao cliente, mais valorizado ele vai se sentir e não 
terá motivos para não voltar para aquela loja ou outro estabe-
lecimento”.

“Quando entro em alguma loja, espero me sentir à von-
tade. O que mais me incomoda é a falta de profi ssionalis-
mo, o despreparo de alguns atendentes e a falta de tino co-
mercial. Além disso, percebo que há a necessidade de tratar 
todos os clientes de forma igualitária, porém não de forma 
generalizada. Em uma loja de roupas, por exemplo, se o 
cliente precisa de ajuda, o vendedor deve ajudar, mas aquele 
que talvez não precise deve ser deixado livre para escolher. 

Acredito que os vendedores e todos os demais funcio-

nários são refl exo dos empregadores. Acho que se os 
donos possuem essa preocupação, o mesmo será fei-
to pelos seus atendentes e funcionários. Vendedores 
bons são chamariz do negócio. Quando o vendedor é 
bom a gente sempre acaba voltando.

Se o dono tem profi ssionalismo e está preocupado 
com a empresa, com seus atendentes e a qualidade pro-
dutos e serviços que está oferecendo, ele também vai pro-
fi ssionalizar o seu vendedor”.

“Quando eu entro em alguma loja, gosto que o vendedor me cumprimente, mas não fi que ‘em cima’ oferecen-
do muitos produtos, porque quando vamos a uma loja normalmente temos em mente o que queremos comprar. 
Também acho importante que os preços estejam visíveis para que eu não precise fi car a todo momento pedindo os 
valores dos produtos para os vendedores. Quero ser atendido bem, mas também com um pouco de liberdade para 
olhar e escolher os produtos. Em suma, não quero ser pressionado na hora da compra”.

Fabiane Raquel Sturm, professora: 
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ticar isso, e sim vai da parte dele fazer com que o cliente se 
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para comprar alguma coisa. Não acho legal insistir na com-
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Consultoras falam sobre os fatores primordiais para garantir o 
bom atendimento ao consumidor e atitudes de empresários e 
vendedores que devem ser evitadas para que a compra resulte 
na plena satisfação do cliente

Habilidade e empatia: 
aliadas do atendimento
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Investir em treinamentos que tornem 
ainda mais qualifi cado o quadro de co-
laboradores, defi nir estratégias para 
atrair o consumidor e conquistar a sua 

confi ança. Ser assertivo, saber se colocar no 
lugar do outro, ter habilidade e se preparar. 
Estes são alguns dos principais requisitos para 
um bom atendimento, o que pode assegurar o 
objetivo fi nal: a concretização da venda.

Se em outras épocas o cliente se satisfazia 
com uma simples explicação sobre o produto 
ou item à venda, de algum tempo para cá esse 
mesmo consumidor entra nas empresas sa-
bendo todos os atributos que um determinado 
produto possui, de maneira que empresários e 
vendedores precisam conhecer a fundo o que 
está sendo comercializado, bem como a sua 
utilidade.

As instrutoras e palestrantes rondonenses 
Ana Maria Canton e Marta Schumacher apre-
sentam sugestões que consideram primordiais 
a um bom atendimento, assim como fato-
res que contribuem para uma boa venda. Elas 
também apontam situações que devem ser 
evitadas e dão dicas de como lidar com aquele 
cliente exigente. Confi ra.

Apresentação
O atendimento ideal é algo muito difícil de 

ser alcançado, menciona a life & business coa-
ch e palestrante Ana Maria Canton. “Existem 
alguns comportamentos e sequências lógicas 
que aumentam o percentual de assertivida-
de na hora do atendimento. Entre eles está a 
empatia, o que é diferente de simpatia. É im-

portante ser simpático, 
sorrir, cumprimentar 
as pessoas e ter boa 
apresentação pes-
soal, pois tudo isso 
faz parte do pacote. 
Ser empático vai 
muito além porque 

Joni Lang/OP

portante ser simpático, 
sorrir, cumprimentar 
as pessoas e ter boa 
apresentação pes-
soal, pois tudo isso 
faz parte do pacote. 
Ser empático vai 
muito além porque 

Joni Lang/OP

Ana Maria Canton, life & business coach e palestrante: 
“Ser empático vai muito além porque é o ato de se colocar 
no lugar do cliente, da pessoa a ser atendida e buscar 
compreender quais são as suas necessidades, portanto a 
empatia é um ponto estratégico”

é o ato de se colocar no lugar do cliente, da pes-
soa a ser atendida e buscar compreender quais 
são as suas necessidades, portanto a empatia é 
um ponto estratégico”, defi ne.

Ana Maria salienta que o segundo critério 
importante é a preparação, a considerar que 
todos os profi ssionais, independente do ramo 
de atuação, devem atender bem e ao mesmo 
tempo atuar como vendedores, pois transmi-
tem através das palavras, das imagens e do 
conhecimento aquilo que possuem. “Muitas 
pessoas acreditam que para ser vendedor não 
precisa se preparar, quando na verdade trata-
-se de algo complexo, como procurar todos os 
dias um emprego novo baseado no entusias-
mo. O mercado tem um portfólio gigantesco de 
bons profi ssionais, de empresas e pessoas para 
buscar capacitação, então cursos, workshops, 
palestras, treinamentos e atendimentos indi-
viduais ajudam muito nesse processo de evo-
lução”, pontua.

O terceiro fator, de acordo com a profi s-
sional, está relacionado ao sentido comporta-
mental e sentimental, até porque diz respeito 
a gostar da profi ssão. “Amar o que a gente faz 
é fundamental em qualquer atividade. Isso não 
signifi ca que não haverá dias ruins, mas é ne-
cessário ter prazer em lidar com pessoas, em 
atender as difi culdades e ser paciencioso. Se 
identifi car com a atividade no, meu ponto de 
vista, representa o fechamento perfeito para 
esse tripé objetivando um atendimento com 
inúmeros atributos”, ressalta.

Dicas
Uma das principais características dos se-

res humanos é infl uenciar e ser infl uenciado, 
portanto, diz Ana Maria, os empresários po-
dem utilizar o poder de infl uência a favor do 
seu segmento econômico. “Nós moramos em 
um município onde a associação comercial 
é uma das mais fortes do Paraná, que investe 
muito em capacitações, e também temos em-
presários muito fortalecidos e participativos. 
Uma das dicas para melhorar o atendimento é 
estimular a equipe de profi ssionais a participar 
de treinamentos e cursos, para num segundo 
momento os empresários permitirem que os 
funcionários pratiquem e compartilhem tudo o 
que aprenderam”, enaltece.

Conforme a coah, algo essencial é empresá-
rio e funcionário falarem a mesma língua para 
que o trabalho fl ua naturalmente e gere bons 
frutos. “Todas as empresas possuem hierar-
quia para a distribuição de responsabilidades, 
porém isso não deve ditar a importância da 
equipe. Os responsáveis por um setor e os em-
presários devem adotar comportamento ade-

quado para infl uenciar positivamente o quadro 
de colaboradores, pois deve existir congruên-
cia entre falar e praticar”, enfatiza.

Para prestar bom atendimento ao cliente 
exigente, Ana Maria orienta que o profi ssional 
conheça o produto ou bem que a empresa dis-
ponibiliza e procure conhecer também as reais 
necessidades do consumidor. “Hoje o cliente 
possui todas as informações sobre o que pro-
cura, então o vendedor precisa se especializar 
e saber entender o que o consumidor deseja”, 
observa.

Cuidados
Alguns cuidados devem ser tomados para 

garantir qualidade no atendimento, sendo 
que um dos fatores é não confundir amizade 
com profi ssionalismo. “Embora a atividade 
empresarial e o comércio sejam bem desen-
volvidos, nós residimos em um município de 
pequeno porte, então mesmo que conheçamos 
as pessoas é preciso realizar atendimento pro-
fi ssional para evitar prejudicar todo um pro-
cesso de evolução. Dessa maneira, a base que 
deve ser tomada é de imparcialidade, uma vez 
que todos os clientes e potenciais clientes são 
extremamente importantes”, enaltece.

No período de fi m de ano, com celebração 
de Natal e virada de ano, costuma ser obser-
vada a sensação de término de um ciclo para 
dar lugar à renovação. “Essa fase deve ser bem 
aproveitada, mas reforçando cuidados através 
do preparo e da decoração do ambiente para a 
entrada no clima natalino, pois 85% das nos-
sas compras são estimuladas pela emoção. Já 
ao longo do ano, quando o movimento é sa-
zonal, o comerciante deve ousar fazer algo 
diferente. Para fi nalizar, o vendedor precisa 
entender o peso da sua responsabilidade e se 
preparar para que o atendimento seja o melhor 
possível”, destaca.
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O incentivo à participação em cursos e treinamentos, capaci-
tações em geral também são indicados por Marta, que acrescenta: 
“também vejo como salutar as reuniões de equipe para analisar 

tudo o que contribui ao atendimento e o que afeta, ou pre-
judica. Costumo destacar que os dias de chuva, quando 

poucos clientes entram na loja, são os mais adequados 
para se fazer um treinamento. Naquele dia você pode 

retirar um produto da prateleira, olhar ele por cima, 
por baixo, por dentro e por fora, ler a bula, conferir o 

manual de instrução, ou seja, entender o produto. 
É algo chato o cliente chegar no estabelecimento 
comercial e quem o atende não ter conhecimento 
sobre o produto. Quem atende tem a obrigação de 
saber a utilidade do que está disponível na prate-
leira”, recomenda.

A consultora organizacional frisa que o pro-

fi ssional contratado para a área de compras e vendas não pode ser 
exclusivamente um tirador de pedidos. “As empresas precisam de 
consultores de compra e venda para gerar resultados positivos e 
esses resultados só vêm quando os produtos cumprem a missão 
para a qual foram criados, respectivamente atender a necessidade 
do cliente”, enaltece.

Outra dica é evitar prometer - seja em produto, prazo de en-
trega ou garantia - aquilo que não pode ser cumprido. “Por exem-
plo, nos casos de promoções é comum não haver tanta mercadoria 
e a promoção ser encerrada antes do previsto. Mais um detalhe 
é que a equipe de trabalho deve estar atenta ao comportamento, 
não pode estar reunida em bolinho no canto para conversar, assim 
como não se alimentar no ambiente de trabalho. Deve conhecer o 
produto, saber ouvir e conhecer os procedimentos de até que pon-
to negociar com o cliente. Falo isso porque o empresário deve dar 
autonomia a uma pessoa da equipe para fechar negócios”, orienta.

Marta sintetiza que o vendedor deve ouvir 
o sentido da exigência do cliente, procurar sa-
ber o motivo disso. “A cobrança do consumidor 
muitas vezes torna a gente melhor, assim como 
o processo de haver concorrência. Nada disso 
deve ser visto como um empecilho, pelo con-
trário, precisa ser vislumbrado como oportu-
nidade para uma nova experiência. Precisamos 
estar espertos e antenados, pois quem atender 
à exigência tem a perspectiva de se manter ati-
vo no mercado e se destacar perante os outros”, 
assegura.

No que tange às datas comemorativas, a coah 

ressalta que as empresas devem aproveitar es-
ses períodos para alavancar as vendas e man-
ter o ambiente preparado e bem decorado, e a 
vitrine deve ser atraente em qualquer período. 
“Durante o ano, quando o movimento diminuir, 
o comerciante precisa buscar alternativas, pes-
quisar e inovar. Quem sabe as empresas possam 
apostar em premiar seus colaboradores por his-
tórias que encantaram seus clientes. Essa deve 
ser uma forma de sugerir a melhoria no atendi-
mento. As vendas demandam habilidade e cria-
tividade, por isso deve ser pensada em como fa-
zer para conquistar a clientela”, fi naliza.

Arquivo pessoal
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Marta Schumacher, consultora organizacional e coach: “A exigência do consumidor 
muitas vezes torna a gente melhor, assim como o processo de haver concorrência, o 
que deve ser vislumbrado como oportunidade para uma nova experiência”

Desempenho
Segundo a consultora organizacional e coach Marta 

Schumacher, o empresário da área do varejo de ven-
das, tanto de serviços quanto de produtos, precisa se 
perguntar se ofereceu condições para aquele funcio-
nário que está diretamente em contato com o cliente 
estar preparado para desempenhar o seu papel. “Algo 
necessário é saber se o profi ssional conhece o produto, 
se está bem orientado. Para prestar um atendimen-
to de qualidade a empresa deve contar com uma boa 
equipe de vendas, o que começa na seleção, observan-
do o perfi l de quem está sendo colocado do outro lado 
do balcão. A partir daí deve ser acompanhado e avalia-
do o desempenho do profi ssional”, expõe.

O empresário, conforme Marta, deve entender que 
as pessoas da linha de frente de vendas precisam ter 
atitude, um comportamento muito mais de interes-
sados do que de interesseiros. “Quando falo em inte-
ressado signifi ca o exemplo de eu ir ao comércio por-
que tenho uma necessidade e um problema a resolver, 
portanto eu quero que a pessoa me ouça e se interesse 
por aquilo que estou falando. Ela pode deixar de me 
atender naquele momento, mas também pode conhe-
cer alguém ou informar onde conseguir o que preci-
so”, comenta.

De acordo com a consultora, o bom atendimen-
to deve contemplar a interação, ou seja, o balconista, 
vendedor ser um bom ouvinte, buscar compreender 
o que a pessoa está buscando. “Se perguntar por algo 
que não tem, eu, na posição de cliente, devo dar a pos-
sibilidade do vendedor explanar melhor para que haja 
outra oferta. Novamente no caso do vendedor um bom 
caminho é fazer cara de sim, ou seja, notar a presença 
das pessoas, tratá-las bem e atendê-las melhor ain-
da. Parece óbvio, mas dizer fi que à vontade que daqui a 
pouco vou te atender ou ainda me chama se você preci-
sar são pontos que somam muito a favor”, prossegue. 
No caso das objeções do consumidor, quem atende 
deve estar atento se o cliente tem pressa ou tempo dis-
ponível, de modo a respeitar o ritmo da pessoa.
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Segurança e facilidade de pagamento estão entre os principais 
benefícios que o cartão de crédito trouxe aos consumidores, 
porém, o “dinheiro de plástico” também ganhou espaço entre os 
empresários pelo barateamento do setor de cobranças

Tecnologia
a favor do consumidor
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O tão falado dia em que as pes-
soas andariam entre as araras 
de roupas e prateleiras de su-
permercados sem dinheiro fí-

sico ou talões de cheque chegou. Para al-
guns, pagar as compras com o “dinheiro 
de plástico” é sinônimo de praticidade, 
além de trazer mais segurança para as 
transações e até mesmo para circular pelas 
ruas. Para outros, no entanto, o cartão de 
crédito ainda não transmite confi ança. “O 
cartão veio como benefício para diferentes 
aspectos. Um deles, por exemplo, é para o 
troco nos comércios. Difi cilmente quando 
alguém apresenta uma nota de R$ 100 para 
uma compra de R$ 20 o comerciante terá 
troco e o cartão resolve esse problema”, 
aponta o vice-presidente de Informações 
Cadastrais da Associação Comercial e Em-
presarial de Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar), Luciano Cremonese. 

Já para o consumidor, um dos princi-
pais benefícios do cartão é a garantia de 
segurança. Por não ser preciso andar com 
dinheiro físico ou com notas em pouca 
quantidade na carteira, caso ocorra algu-
ma situação de assalto ou perda do obje-
to, o prejuízo fi nanceiro será suprimido, 
já que, pelo cartão contar com um chip, 
é muito difícil de outra pessoa utilizá-lo 
sem saber a senha. “Esses são alguns dos 
fatores que fazem com que a demanda do 
cartão seja crescente tanto pelo consumi-
dor, que exige do empresário essa facili-
dade, quando das próprias empresas que 
oferecem esse benefício ao consumidor”, 
pontua. 

 

Necessidade
Oferecer a segurança da compra no 

cartão de crédito e a facilidade no parce-
lamento para os consumidores hoje não 
é realidade apenas de empresas físicas. 
Profi ssionais autônomos prestadores de 
serviços, mas também que oferecem pro-
dutos, levam consigo além de suas merca-
dorias a máquina do cartão, que há muito 
tempo deixou de estar ligada a cabos para 
permitir a transação que confi rma o paga-
mento da compra. 

A rondonense Patrícia von Borstel, 
profi ssional autônoma que vende roupas 
de moda fi tness, adquiriu uma máquina 
de cartão há cerca de dois anos por uma 
necessidade do mercado. “Havia várias 
clientes que me pediam se eu aceitava car-
tão e a resposta era sempre negativa. En-

tão percebi a necessidade de ter a máqui-
na”, conta.

Depois que começou a oferecer a nova 
forma de pagamento aos clientes, Patrícia 
notou aumento não só na quantidade de 
produtos comercializados, mas também 
passou a conquistar novos compradores. 
“O benefício principal foi a venda parce-
lada, que fez com que eu vendesse mais 
mercadorias, além da administração do 
meu tempo como empresária, porque an-
tes tinha que fazer a venda e depois ir até 
a pessoa para receber. Agora faço a venda 
e recebo o pagamento na hora, mesmo que 
parcelado”, expõe. 

Além de ter clientes que só realizam 
compras por meio de cartão de crédito, ou 
seja, que não seriam compradores em po-
tencial caso Patrícia não oferecesse esta 
forma de pagamento, fazer a venda no 
cartão também possibilita vender de 
forma parcelada para novas clien-
tes para as quais a empresária não 
venderia no famoso “fi ado”. “Ge-
ralmente clientes novas, aquelas 
que não temos maior intimidade, 
provavelmente eu não faria a ven-
da parcelada sem o cartão por não 
ter a certeza do recebimento e tal-
vez ela não compraria se não fosse 
parcelado, então seriam vendas a 
menos”, destaca Patrícia.

 

Fim dos talões
Ao passo em que o uso de 

cartões de crédito e débito tem 
ganhado espaço entre os con-
sumidores rondonenses, re-
presentando 20,5% do sistema 
de venda mais utilizado pelas 
empresas que participaram de 
uma pesquisa realizada pela 
Acimacar, perdendo somente 
para o crediário, a segurança 
do cartão vem colocando fi m a 
um antigo modelo de pagamen-
to comum no município: o cheque. 
“Para esta forma de consumo, ou o 
consumidor utiliza praticamente diaria-
mente em diversas negociações ou ele 
não utiliza nunca”, menciona o diretor 
vice-presidente dos Núcleos Setoriais da 
Acimacar e diretor de SPC da Coordena-
doria das Associações Comerciais e Em-
presariais do Oeste do Paraná (Caciopar), 
Eduardo Berndt. “Os consumidores que 
utilizam o cheque como forma de paga-
mento são os mesmos no comércio e os 

Acimacar e diretor de SPC da Coordena-

Segurança e facilidade de pagamento estão entre os principais 
benefícios que o cartão de crédito trouxe aos consumidores, 
porém, o “dinheiro de plástico” também ganhou espaço entre os 
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Cremonese explica que no âmbito 
das empresas o cartão de credito é como 
uma terceirização, ou seja, ao invés de 
o empresário ter um sistema de crediá-
rio, ele terceiriza para uma empresa de 
cartão. “E é algo que todas as empresas 
terão que se render”, enaltece. 

Ele pontua que um dos fatores pelos 
quais muitas empresas não oferecem 
o pagamento em cartão de crédito aos 
consumidores é porque todas as merca-
dorias e serviços que são pagas no car-
tão são registradas na Receita Federal. 
“Uma das variáveis que impede o em-
presário de se benefi ciar dessa tecnolo-
gia é esse questionamento de ‘o governo 
vai saber tudo que eu movimento?’. Sim, 

vai saber tudo. Mas isso não tem esca-
patória. A Receita Estadual e Federal es-
tão cercando as empresas cada vez mais 
acerca do que é vendido”, relata. 

O vice-presidente de Informações 
Cadastrais da Acimacar diz que os 
empresários precisam pensar, assim 
como os consumidores, que a tecno-
logia já está presente em nosso meio 
e esta presença será cada vez mais in-
tensa em nosso cotidiano. “Não vere-
mos mais numerários em nosso dia a 
dia. É uma questão de tempo de as em-
presas e os consumidores compreen-
derem totalmente essa facilidade de 
utilização e a segurança que o cartão 
oferece”, menciona. 

A popularização no uso do cartão, 
que tornou a ferramenta mais comum 
e utilizada entre os consumidores, 
também foi proporcionada pelo au-
mento no número de operadoras de 
cartões. “Há muito tempo só existia 
uma ou duas operadoras de cartões, 
sendo que a taxa era muito alta e o 
custo mensal por operação também 
era muito caro, além de ser muito de-
morado passar cartão”, lembra Cre-
monese. 

Quando alguém pagava uma com-
pra com o cartão de crédito, exem-
plifica, a fila aumentava significa-
tivamente, contudo, o avanço da 
tecnologia permitiu que a autorização 
da compra quando feita pelo cartão se 
tornasse instantânea pelo consumi-
dor. “A abertura de novas operadoras 
de cartão fez com que o empresário 
também começasse a pagar mensali-
dades menores, popularizando a má-

quina e proporcionando menores ta-
xas de operação”, enfatiza. 

Isso também fez com que o custo 
para a empresa manter um sistema 
de cobrança para os inadimplentes ou 
carnês de pagamento se tornasse alto 
em detrimento à popularização das 
máquinas de cartão. “Quanto mais 
o tempo passa, maior a concorrên-
cia de operadoras, e isso é bom para 
o consumidor ter mais segurança na 
compra e para o empresário, que vai 
pagar menos no aluguel mensal da 
máquina”, observa.

Outro fator que deve ser levado 
em consideração é que as próprias 
empresas começaram a pagar os va-
les-alimentação dos funcionários por 
meio de cartões, ou seja, utilizar o 
cartão em padarias ou supermerca-
dos tornou-se um hábito porque cada 
vez mais pessoas recebem o benefício 
pelo objeto. 

Fotos: Mirely Weirich/OP

Vice-presidente de Informações Cadastrais da Acimacar, 
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Diretor vice-presidente dos Núcleos Setoriais da 
Acimacar e diretor de SPC da Caciopar, Eduardo Berndt: 

“Apesar de as empresas restringirem, colocarem 
condições para o uso do cheque, ainda existe essa forma 

de compra, porém é uma característica de cidades 
pequenas que vai cair em desuso”

mesmos em bancos e os novos ban-
carizados utilizam muito pouco. A maior 
parte hoje trabalha com cartão de crédi-
to porque o cheque está caindo em desu-
so”, complementa. 

Cremonese diz que o Brasil, por 
exemplo, é um dos países que ainda faz 
a troca de cheque em bancos como títu-
lo. “E isso é algo característico do nosso 
sistema bancário e que permite o pro-
longamento do uso do cheque no co-
mércio”, declara.  

Para Berndt, a resistência no uso do 
cartão por parte de alguns consumido-
res pode ser comparada com a mesma 
resistência que alguns têm quanto às 
compras on-line. “Da mesma forma que 
se sentem seguros comprando em lo-
jas físicas, por não terem confi ança em 
compras on-line, eles sentem-se mais 

seguros comprando com cheque e não 
com cartão”, ressalta. 

Dentro de uma média estadual, o di-
retor de SPC da Caciopar informa que 
o município rondonense ainda utiliza 
bastante esta modalidade, pois o co-
mércio local costuma aceitar o cheque 
como forma de pagamento. “Realizando 
uma compra em Cascavel, por exemplo, 
já é mais difícil de o cheque ser aceito”, 
compara. “Em Marechal Rondon, nós 
ainda disputamos os mesmos consumi-
dores, as empresas são tradicionais, os 
consumidores são tradicionais dentro 
do nosso comércio. Apesar de as empre-
sas restringirem, colocarem condições 
para o uso do cheque, ainda existe essa 
forma de compra, porém é uma caracte-
rística de cidades pequenas que vai cair 
em desuso”, opina. 

Mais operadoras

Empresas transparentes

A abertura de novas 
operadoras de 

cartão fez com que o 
empresário também 
começasse a pagar 

mensalidades menores, 
popularizando a 

máquina

“
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Condicional:
Foi-se o tempo em que as vendas no balcão eram as responsáveis pelo maior faturamento das 
empresas. Em muitos comércios o serviço de condicional representa até 90% dos negócios
Foi-se o tempo em que as vendas no balcão eram as responsáveis pelo maior faturamento das 

o queridinho dos consumidores
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Com a correria do dia a dia muitos consumidores fi cam 
sem tempo para visitar lojas e escolher produtos. De 
olho nessa tendência, o comércio tem apostado cada 
vez mais no envio de mercadorias no endereço dos 

clientes para que a escolha seja feita em casa e com calma. É o 
velho e conhecido “condicional”, que se tornou um forte aliado 
das vendas, principalmente dos lojistas.

O cliente nem sai de casa e recebe as peças. Pelo telefone o 
comerciante fi ca sabendo o gosto do cliente e seleciona as peças 
que serão enviadas. Enquanto para o consumidor o condicional 
é sinônimo de comodidade e praticidade, para o lojista signifi ca 
mais vendas fi delizadas. 

Para a empresária rondonense Elisete Zanin, proprietária da 
loja Farol Modas, umas das vantagens do condicional é o fato de 
conseguir vender duplamente. “Vendo na loja para o cliente que 
vem por si só querer escolher alguma peça e também para aque-
le que estou levando o condicional e apostando em uma venda”, 
diz a lojista, que acrescenta: “E sempre vende, por isso preciso 
ter mercadorias o sufi ciente para atender a demanda das pessoas 
que vêm até a loja e também para poder encaminhar os condicio-
nais para as casas dos clientes”. 

Serviço em constante expansão, o condicional representa 
praticamente 50% das vendas da loja de Elisete. “Isso é muito 
bom porque se estabelece uma certa fi delidade com o cliente. 
Até mesmo na hora da escolha das mercadorias pensamos que 
determinada peça faz o estilo de determinado cliente, e quando 
mandamos o condicional, é venda na certa”, comemora. 

Elisete conta que, por conta disso, hoje há uma funcionária 
que é destinada apenas para levar e buscar condicionais durante 
todo o dia. “Em dias de chuva vamos de carro até o cliente, mas 
não podemos deixar de atendê-lo”, frisa.

Confi ança
A fi delização e confi ança do cliente na loja, bem como o in-

verso, é fundamental para o serviço de condicional. Conforme 
Elisete, há casos que nem ela ou as vendedoras conhecem os 
clientes, porque eles só compram por condicional. “Eles ligam 
na loja, fazem o cadastro, pedem o condicional e pagam no ato da 
entrega. Às vezes um ano depois é que conhecemos pessoalmen-
te esse consumidor”, conta. 

Peculiar e especial
A empresária observa que os condicionais são uma peculia-

ridade de cidades pequenas. “Cidades maiores não vão mandar, 
até mesmo pela questão de ter muito mais público e os co-
merciantes não conhecerem todas as pessoas, o que acaba se 
tornando perigoso e arriscado”, enaltece Elisete. Contudo, 
são os comerciantes que saem perdendo em termos de 
vendas. “As lojas de cidades menores têm a oportunida-
de de aumentar as vendas mandando condicionais para 
os clientes e isso deve ser explorado”, acrescenta. “O 
cliente vem até a loja e você percebe que é uma pessoa 
boa e confi ável, então por que não mandar também 
mercadorias na casa dele? Às vezes a pessoa não quer, 
mas acaba pegando sem compromisso, sabendo que 
pode devolver caso não goste de nada”, completa.  

E embora digam por aí que condicional é apenas 
“coisa de mulher”, Elisete garante que não. Segundo 
ela, hoje o público que utiliza desse serviço é mui-
to diversifi cado, envolvendo homens e mulheres, 
tanto mais jovens como mais velhos. “Os ho-
mens geralmente não gostam de vir à loja, 
preferem que suas mães, amigas ou namo-
radas levem os condicionais para que te-
nham também essa comodidade”, revela.

O público que utiliza do serviço, além 
de diversifi cado, também é regional. A 
loja de Elisete envia condicionais para ou-
tros municípios da região, o que, confor-
me ela, faz com que mais consumidores 
venham até o seu estabelecimento. 

Cuidados
Apesar de o condicional ser uma 

alternativa cada vez mais usada para 
atrair o cliente, a prática requer cuida-
do e cautela por parte dos lojistas. “Um 
bom cadastro, referências, documenta-
ção e consulta ao SPC oferecem ao lojista 
o respaldo e a segurança necessária para 
esse tipo de serviço”, ressalta Elisete.  

Empresária 
Elisete Zanin: 
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Lojistas Ailson e Claudiane Packer: “Ainda há aqueles 
clientes que preferem vir até a loja, mas, em alguns 

casos, mesmo assim, escolhem roupas e acessórios e 
levam para provar em casa, com mais tranquilidade”

Uma forma de convite
A empresária Viviane Genz, da loja Maria Antonieta, exclu-

siva de produtos femininos, vê o condicional como um convi-
te para que os clientes venham até a loja. “Muitas pessoas que 
não conhecem os produtos da loja passam a conhece-los atra-
vés do condicional”, afi rma. 

Ela diz que os condicionais são montados pensando no per-
fi l de cada cliente, com o tamanho, cores e combinações dese-
jadas. “Assim já mandamos um condicional mais preparado, 
porém buscamos também trazer o consumidor até a loja, onde 
tem mais opções, é aconchegante e há uma variedade muito 
maior de peças do que conseguimos mandar para ele”, salienta 
a empresária. 

Viviane ressalta que as peças da loja são únicas. “Não traze-
mos peças repetidas, por isso queremos que o cliente venha até 
a loja para conhecer e provar mais opções”, menciona. 

O condicional, segundo a empresária, representa atual-
mente cerca de 20% das vendas da loja. “Já pensamos em ex-
tinguir o serviço de condicional, mas teríamos clientes que não 
conseguiríamos atender e não queremos que isso aconteça”, 
pontua a lojista. 

Pensando em atender bem os clientes que pedem os condi-
cionais, como também aqueles que vão até a loja, Viviane utili-
za de alguns artifícios, entre eles um horário diferenciado para 
o envio dos produtos. “Os condicionais normalmente saem no 
fi nal da tarde e buscamos no início da manhã do dia seguinte. 
Com isso, a cliente que não consegue vir até a loja durante o 
dia tem o período da noite para provar e escolher aquilo que 
deseja”, expõe.

Novidades sempre à mão
Para os lojistas Claudiane Miriam Wall Packer e Ailson Je-

ferson Packer, proprietários da Kanny’s All Size, o condicional, 
além de ser uma comodidade para o cliente, também é uma 
forma da loja poder oferecer as novidades de forma mais rápi-
da. “Antes mesmo de fazermos as compras, os fornecedores já 
mandam as fotos sobre o que vai ser lançamento e nós divul-
gamos nas mídias sociais, a fi m de alcançar os consumidores”, 
relatam os empresários. “A partir disso, o cliente já escolhe e 
pede que quer determinada peça, então já sabemos para quem 
destinar o condicional. Temos praticamente uma venda certa”, 
complementam. 

Responsável por quase 90% das vendas da loja, o condi-
cional atende todos os públicos, seja feminino ou masculino. 
Conforme os proprietários, é o cliente que busca as novidades 
na loja e pede os condicionais. “Ainda há aqueles clientes que 
preferem vir até a loja, mas, em alguns casos, mesmo assim, 
escolhem roupas e acessórios e levam para provar em casa, com 
mais tranquilidade”, ressaltam. 

Os empresários contam que devido ao estilo de roupas ofe-
recidas, principalmente a moda plus size, as vendas não abran-
gem apenas Marechal Rondon, mas também municípios da re-
gião. “Enviamos condicionais para diversas cidades da região, 
especialmente para aquelas onde esse serviço não é ofertado 
pelas lojas”, revelam.

levam para provar em casa, com mais tranquilidade”levam para provar em casa, com mais tranquilidade”

A rondonense Daniele Fernanda Wayhs está acostumada a receber roupas e calça-
dos no conforto da sua casa. Ela diz que compra por condicional há cerca de sete anos. 
“Prefi ro isso pela comodidade de não precisar ir até a loja, levando em consideração a 
questão de estacionamentos, que na cidade é algo complicado, além de que em casa te-
nho mais tempo para provar”, conta. 

Uma peculiaridade de Daniele é que ela apenas compra por condicional. Isso mesmo, 
nada de ir até as lojas e entrar em provadores. “Esse serviço supre as minhas necessida-
des e eu normalmente sempre compro na mesma loja, então eles já sabem o meu gosto e 
estilo. Se preciso de uma roupa específi ca para determinado dia ou sair no fi m de sema-
na, apenas ligo na loja e peço o que quero”, menciona. 

Compra concluída, é hora do pagamento, que Daniele também faz na sua própria 
casa. “Eles ligam para saber com o que fi quei e a forma de pagamento que vou querer. 
Depois recebo tudo em mãos em casa para efetuar o pagamento”, compartilha. 

Quem também usufrui da praticidade do serviço condicional é a professora Adriana 
da Cunha. Para ela, esse sistema de compras agrega muitas facilidades. “Permite, entre 
outras coisas, que pessoas com uma carga horária intensa de trabalho possam provar os 
produtos com mais tranquilidade, podendo, inclusive, combiná-los com peças próprias 
e ouvindo sugestão de familiares”, destaca. “Se surgiu aquele evento de última hora e o 
tempo apertou, a solução é uma só: pedir um condicional”, brinca. 

Para a bancária aposentada Neusa de Fátima Gomes, o condicional também facilita a 
rotina, principalmente na questão do tempo, além de permitir escolher com mais tran-
quilidade aquilo que mais gostou. “Às vezes na loja você vai com pressa e os provadores 
são muito apertados. Em casa, eu já provo com um calçado adequado e sempre peço a 
opinião do meu marido. Por conta disso, é um serviço que favorece bastante”, comenta. 

Neusa compra por condicional há mais de cinco anos e revela que mesmo indo até 
uma loja, prefere escolher as peças para levar e provar em casa. Além da comodidade, o 
condicional ajuda a evitar compras compulsivas. “Isso porque eu tenho tempo para fa-
zer contas e avaliar se realmente preciso ou não daquela roupa ou produto. Dessa forma, 
é possível fazer uma seleção com base no preço e qualidade e comprar apenas o que é 
necessário”, fi naliza. 

Quem compra, sabe!
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condicional supre as minhas 
necessidades e eu normalmente 

sempre compro na mesma loja, 
então eles já sabem as roupas 

das quais gosto e o meu estilo”

Professora Adriana da Cunha: 
“Permite que pessoas com uma 
carga horária intensa de trabalho 
possam provar os produtos com 
mais tranquilidade”

Bancária aposentada Neusa 
de Fátima Gomes: “Você acaba 

fazendo uma seleção com base no 
preço e qualidade e comprando 

apenas o que é necessário”
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