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Atenção ao ciclo de vendas eleva o negócio
Ainda que muitos empresários saibam, mesmo que 

intuitivamente, como funciona o seu ciclo de vendas, 
sempre é bom dar uma repassada no conceito, para sempre é bom dar uma repassada no conceito, para 

que as ideias fiquem mais claras. O ciclo de vendas nada 
mais é do que o tempo médio em que um produto 
ou serviço é vendido. Começa com a procura 
pelo cliente e se estende até o pós-venda, 
que em alguns casos acaba sendo um 
pouco negligenciado. Vale lembrar da 
máxima que é mais barato manter 
um cliente do que conquistar um 
novo.

A prospecção de novos clientes 
passa por um trabalho de pes-
quisa de mercado apurado, pelo 
estudo de soluções, no caso de 
produtos ou serviços, e um bom 
planejamento de ações. Antes de 
procurar aquele que pode ser o 
seu novo cliente, vale a pena definir 
um perfil da empresas ou pessoas 
que possam se interessar nos seus 
produtos ou serviços. Você precisa es
tar pronto para resolver os problemas de tar pronto para resolver os problemas de 
quem está na outra ponta.

Feita a primeira avaliação, o contato pode ser feito 
presencialmente, por e-mail, telefone, redes sociais, entre 
outros. Aqui o objetivo deve ser, mais do que apresentar a 
sua empresa, que deve ser feito de maneira breve, mostrar 
quais são as soluções que você possui para os problemas a 
serem resolvidos. A partir daí, começa o processo que, se 
espera, termine em uma venda convertida.

Na condução de uma negociação, não dá para desconsi-
derar a emoção como uma peça-chave para que o negócio 
vá adiante. Por isso, é preciso entender o momento em que 
estamos e, como sabemos, isso pode mudar rapidamente. 
Fatores que influenciam diretamente são questões políticas, 
econômicas ou mesmo de saúde pública, como aprendemos 
recentemente com a pandemia do coronavírus. 

Por maiores que sejam os obstáculos a serem superados, 

mais é do que o tempo médio em que um produto 
ou serviço é vendido. Começa com a procura 
pelo cliente e se estende até o pós-venda, 
que em alguns casos acaba sendo um 
pouco negligenciado. Vale lembrar da 
máxima que é mais barato manter 

seu novo cliente, vale a pena definir 
um perfil da empresas ou pessoas 
que possam se interessar nos seus 
produtos ou serviços. Você precisa es-
tar pronto para resolver os problemas de tar pronto para resolver os problemas de 

sempre haverá uma oportunidade a ser explorada. Mas é 
preciso ter sensibilidade, caso contrário, pode haver quebra 
de confiança, se o cliente avaliar que há apenas oportunismo de confiança, se o cliente avaliar que há apenas oportunismo 
na abordagem.

Nesta etapa, já houve o interesse da outra parte Nesta etapa, já houve o interesse da outra parte Nesta etapa, já houve o interesse da outra parte 
em seu produto ou serviço. A hora é agora de em seu produto ou serviço. A hora é agora de em seu produto ou serviço. A hora é agora de 

aprofundar a relação e ganhar a confiança aprofundar a relação e ganhar a confiança aprofundar a relação e ganhar a confiança 
para que a negociação possa ser aberta. para que a negociação possa ser aberta. para que a negociação possa ser aberta. 

Neste ponto, para gerar a demanda Neste ponto, para gerar a demanda Neste ponto, para gerar a demanda 
inicial para o seu fornecimento, é inicial para o seu fornecimento, é inicial para o seu fornecimento, é 

preciso educar seus usuários sobre preciso educar seus usuários sobre 
a necessidade do seu serviço. a necessidade do seu serviço. 
Agora é a hora de mostrar que Agora é a hora de mostrar que 
você pode resolver os problemas você pode resolver os problemas 
do seu cliente, por meio de uma do seu cliente, por meio de uma 
apresentação objetiva do que apresentação objetiva do que 
está sendo oferecido.

A negociação é um passo funA negociação é um passo fun-
damental para que a venda siga damental para que a venda siga 

adiante. Uma negociação atenadiante. Uma negociação aten-
ciosa e com a abertura de diversas ciosa e com a abertura de diversas ciosa e com a abertura de diversas 

possibilidades para o cliente vai fazer com que ele se sinta 
mais seguro para levar o negócio adiante. Para chegar até o 
acerto final é preciso estar muito bem preparado nesta fase.

Com uma pesquisa segura sobre o seu possível futuro 
cliente e sabendo exatamente o que ele precisa. Em toda 
negociação é preciso fazer concessões, dentro dos seus 
limites, pois caso contrário você pode criar um novo problema, 
em vez de uma solução.

Feito o acordo é hora do acerto final, que é colocar no pa-
pel tudo o que foi combinado, para que não surjam dúvidas 
posteriores. Como a negociação envolve muitos pontos, essa 
formalização é importante para que haja segurança para a 
venda. É o equivalente a um contrato entre ambas as par-
tes, com direitos e deveres. Quanto mais detalhado for esse 
acerto, menores as chances de aborrecimentos posteriores.

No seu ciclo de vendas, o atendimento prestado ao cliente 
após a compra do seu produto ou serviço deve estar no topo 
das preocupações. Esta etapa não pode ser negligenciada 
de maneira alguma, já que é ela que vai definir se o cliente 
segue ou não com você. Um bom atendimento de pós-venda 
é o maior responsável pela fidelização do seu cliente. 
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Profissionais
CLÍNICA IMUNOLOGIA

ENGENHARIA

TERAPIAS

ARqUITETURA

UROLOGIACIRURGIA VASCULAR

UROLOGIA
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PSIqUIATRIA

PSICOLOGIA

ORTOPEDIA CIRURGIA PLÁSTICA

ADVOCACIA

O cuidado com alguns 
fatores pode evitar 
o sangramento na 
gengiva

O sangramento na gengiva geralmente, segundo espe-
cialistas, é um sinal de doença, também conhecida como 
gengivite. A gengivite é a inflamação da gengiva e uma 
das doenças mais comuns que afetam a cavidade bucal. 
O sangramento na gengiva ocorre principalmente devido 
ao acúmulo de placa bacteriana e/ou tártaro na margem 
gengival. A placa é uma película pegajosa de bactérias que 
causam irritação na margem gengival e se misturam aos 
restos de alimentos formando ácidos que podem afetar 
os dentes. Quando a placa se acumula e mineraliza, ela se 
transforma em tártaro.

O sangramento gengival pode ser causado pelas bactérias 
dessa placa ou tártaro, causando inflamação que resulta 
no sangramento. A gengiva pode ficar vermelha, sensível e 
inchada e o sangramento também pode vir acompanhado 
de mau hálito, retração gengival e sensibilidade dentinária.

É importante controlar o sangramento gengival porque, se 
não for tratado, pode levar à doença periodontal, que envolve 
a perda do osso que dá suporte aos dentes, resultando então 
na perda do dente. Portanto, é muito importante evitar a 
formação de placa na boca. A placa pode ser removida com a 
escovação e o uso de fio dental adequados, mas a formação 
de tártaro requer uma consulta ao dentista ou higienista 
dental para uma limpeza profissional. A má higiene bucal é 
a principal causa de sangramento na gengiva. A remoção da 
placa reverte muitos casos de doença na gengiva.

Além desses fatores, há outros que podem implicar no 
sangramento gengival, como aplicar muita força na esco-
vação, alterações hormonais durante a gravidez, uso ina-
dequado do fio dental, maloclusão, tabagismo, infecção, má 
nutrição, uso de medicamentos anticoagulantes, deficiência 
de vitamina C ou vitamina K, diabetes e doenças do coração.

O sangramento gengival também pode ser um indicador 
de problemas médicos subjacentes. O diabetes não é apenas 
um fator de risco para a doença na gengiva, mas também 
uma doença gengival não tratada pode agravar o diabetes. 
Pacientes com a saúde bucal debilitada podem sofrer um 
processo inflamatório que afeta todo o organismo.

ENDOCRINOLOGIA

ODONTOLOGIA
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RECARGA FÁCIL, Recarga 
de cartuchos, venda e 
locação de impressoras, 
bulk ink e suprimentos 
para impressão. A mais 
completa loja de Ijuí e 
Região. Telefone/What-
sApp (55) 3332-1306. Av. 
Pinheiro Machado, 15.

 EJR TURISMO  EXCUR-
SÃO PARA AMETISTA/
RS saída dia 10 de julho, 
EXCURSÃO PARA FOZ DO 
IGUAÇU/PR, saída dia 
22 de Julho com retorno 
dia 24 de Julho. EXCUR-
SÃO PARA MARCELINO 
RAMOS/RS, saída dia 19 
de agosto com retorno 
dia 21. EXCURSÃO PARA 
AGUAS TERMAIS DE ITA 
E PIRATUBA/SC, saída 
dia 8 de outubro com 
retorno dia 12. Solicita-se 
orçamento para viagens, 
interessados, entrar em 
contato pelo fone/What-
sApp (55) 99964-1229 
com ou pelo E-mail 
ejrturismo@bol.com.
br com Edi. 

qUER COMPRAR, 
OU VENDER? Ligue e 
anuncie: 3331.0300. 
ClassiMais, serviços, 
profissionais, bens e 
produtos.

CUIDA-SE DE PESSOAS 
IDOSAS na minha resi-
dência. De preferência 
pessoas acamadas, pos-
suo cama hospitalar. 
Interessados entrar em 
contato pelo fone (55) 
99108-1212.

E M P R E I T E I R O 
FRANCISCO! Faço 
construção de casas, 
reformas, muros de 
bloco, pisos intertra-
vados, pinturas em 
gerais. Orçamento 
sem compromisso. 
Interessados tratar 
com Dari Francis-
co no celular (55) 
99110-4494 ou (55) 
99176-8451.

 

AUTO-ELÉTRICA FOGA-
ÇA E FOGAÇA AUTO 
AR CONDICIONADO, 
ar quente, colocação e 
consertos em veículos e 
maquinários agrícolas. 
Travas e vidros elétricos, 
sistemas elétricos em 
geral e tele socorro pelo 
fone: 3332-5185. Ave-
nida 21 de Abril, 1227 
(ao lado dos trilhos).

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 13/2022; Objeto: EQUIPAMENTOS AGRÍ-

COLAS- (VAGÃO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO CAP.10 TON. E 
TANQUE DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO ,À VÁCUO,CAP.10000 
LITROS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRI-
CULTURA E DO MEIO AMBIENTE. Data abertura: 07/07/2022, 
às 08:30 horas no seguinte endereço: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br; onde também poderão obter a cópia do edital ou 
através do site www.augustopestana.rs.gov.br; Contato Fone (55) 
3334-4900. Augusto Pestana,  21 de junho 2022. Darci Sallet. 
Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA

Objeto: Contratação de empresa para a execução de Pavimenta-
ção Poliédrica – Pedras Irregulares no prolongamento da Rodovia 
Frederico Costa Beber, conforme Edital e anexos, disponíveis no 
site www.bozano.rs.gov.br e junto à Prefeitura. Cadastramento: 
até às 16 horas do dia 12 de julho de 2022. Sessão pública de 
recebimento e julgamento dos documentos e propostas: 9 horas 
do dia 15 de julho de 2022. Informações: (55) 3643 – 2004/2107; 
e-mail: compras@bozano.rs.gov.br. Bozano, 21 de junho 2022.

RENATO LUIS CASAGRANDE
Prefeito 

MUNICÍPIO DE BOZANO 
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N° 7/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022 – OBJETO: Contratação 

de serviços para execução global (mão de obra e material) para 
pavimentação com pedras irregulares de basalto - SMODUTRAN. 
ABERTURA: 11/07/22 às 09h00min. Informações pelo telefone 
(55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações 
– Tomada de Preços”.

Ijuí/RS, 21 de junho de 2022.
Andrei Cossetin Sczmanski

Prefeito 

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Coronel Barros – RS torna público aos interessa-

dos, que encontra-se aberto o processo de licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 009/2022, para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA 
E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Data 
de abertura será no dia 04 de julho de 2022 às 09h00min. Edital 
encontra-se disponível no site http://www.coronelbarros.rs.gov.br 
e http://wwwportaldecompraspublicas.com.br

Coronel Barros, em 21 de junho de 2022.
Edison Osvaldo Arnt

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS
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Indicadores 
econômicos
MERCADO IMOBILIÁRIO

CUB - RS - JUNHO NBR 12.721 - Versão 2006

VENDE-SE PONTO CO-
MERCIAL, localizado na MERCIAL, localizado na MERCIAL
rua José Bonifácio/ área 
central. Interessados 
tratar pelos fones 
(55) 99108-6230 ou 
(55) 99123-3083.

VENDE-SE PREDIO 
COMERCIAL COM 
MORADIA, área cons-
truída 165m², terreno 
medindo 14x24 m, nos 
fundos com sobra pra 
construção. Ótima lo
fundos com sobra pra 
construção. Ótima lo
fundos com sobra pra 

-
calização próximo ao 
Senai. Aceita-se carro 
ou caminhão. Tel. (55) 
9 9964 1229.

VENDO APARTAMENTO 
no Edifício Santa Helena. 
2 quartos, sala, banhei-
ro, cozinha e área de 
serviço. Terceiro andar, 
sem garagem. Valor 
125 mil à vista. Aceita 
financiamento bancário. 
Maiores informações (51) 
99680-0020.

qUER COMPRAR, 
VENDER OU ALUGAR 
UM IMÓVEL? ligue e 
anuncie: 3331.0300. 
ClassiMais Imóveis, 
serviços, profissionais, 
bens e produtos.

ALUGUEL
Indicador (%)

Válido para correção de imóveis com período anual. O cálculo do reajuste é feito pelo
índice do mês anterior. Os índices desta tabela mostram o acumulado de 12 meses.

Jan. Mar.Fev. Abr.
IPC (IEPE)
INPC (IBGE)
IPC (FIPE/USP)
IGP-DI (FGV)IGP-DI (FGV)
IGP-M (FGV)
IPCA (IBGE)IPCA (IBGE)
Média do INPC e do IGP-DI

13,07
10,16
9,73
17,74
17,78
10,06
13,95

12,13
10,60
9,60
16,71
16,91
10,38
13,66

11,79
10,80
10,33
15,35
16,12
10,54
13,08

11,37
11,73
10,96
15,57
14,77
11,30
13,65

12,63
12,47
12,26
13,53
14,66
12,13
13,00 

Mai.

Projetos

Residenciais

R-1 (Residência Unifamiliar)

Padrão de
acabamento

Projetos 
padrões R$ / m²

Baixo
Normal

Alto

R1 - B
R1 - N
R1 - A

PP-4 (Prédio Popular)
Baixo

Normal
PP 4 - B
PP 4 - N

R-8 (Residência Multifamiliar)
Baixo

Normal
Alto

R8 - B
R8 - N
R8 - A

Normal
Alto

R 16 - N
R 16 - AR-16 (Residência Multifamiliar)

PISPIS (Projeto de Interesse Social)(Projeto de Interesse Social)
RP1QRPQ1 (Residência Popular)

Comerciais
Normal

Alto
CAL 8 - N
CAL 8 - ACAL-8 (Andares Livres)

Normal
Alto

CSL 8 - N
CSL 8 - ACSL-8 (Salas e Lojas)

Normal
Alto

CSL 16 - N
CSL 16 - ACSL-16 (Salas e Lojas)

GIGI (Galpão Industrial)

2.001,87
2.588,26
3.493,02
1.920,21

2.555,44
1.842,26
2.234,192.234,19
2.864,722.864,72
2.183,602.183,60
2.899,59
1.455,331.455,33
2.036,71

2.856,34
3.249,98
2.232,77
2.571,98
3.007,16
3.463,71
1.155,79

INCC-M Mês Ano 12 meses
Maio/2022 1,49% 4,27% 11,20%

Índice
1.001,923
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• VENDE 153 HA, com sede boa, com 
possibilidade de comprar +mais 37 ha 

e arrendar +mais 150 ha.
• SITIO NO ITAI, Terrenobairro 

15 de novembro.
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