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Construção Acordo

Consumo

Pagar mais caro se tornou opção diante da epidemia de atendentes sem tato para lidar com cliente

Desburocratização: saiba quais documentos 
necessários para conseguir o Alvará Imediato

Brasil e Paraguai terão livre 
comércio de automóveis

Bom atendimento vale mais que preço baixo 
na Capital, revela pesquisa da Fecomércio

Valentin Manieri

Michelly Perez 

A pesquisa realizada pelo 
IPF-MS (Instituto de Pesquisa 
e Desenvolvimento da Feco-
mércio-MS) e pelo Sebrae/MS, 
revelou que os consumidores 
estão cada vez mais exigentes 
e ao mesmo tempo, mais ob-
servadores. Para 31% dos 
entrevistados, o bom atendi-
mento será peça-chave para 
a concretização da compra, 
influenciando até mais que as 
promoções oferecidas pelos lo-
jistas. Com isso, especialistas 
destacam que os consumidores 
estão buscando uma experi-
ência de compra e não mais 
“comprar por comprar”. Para 
saber o porquê dos consumi-
dores estarem mais exigentes, 
a equipe do jornal O Estado foi 
até o Centro da cidade para 
conhecer de perto a opinião de 
alguns deles. 

“Temos percebido nas pes-
quisas sazonais que o consu-
midor valoriza mais a expe-
riência do que o item físico 
comprado. Ele gasta mais com 
comemorações do que com pre-
sentes. Esse comportamento é 
visto principalmente nas ge-
rações Y e Z, que são mais 
jovens”, afirmou a técnica e 
economista do Sebrae/MS, Va-
nessa Schimdt. 

A consumidora, Tamires 
Santana, 20, reafirma que nem 
sempre um bom preço é sinô-
nimo de compra, pois prefere 
um bom atendimento mesmo 
que para isso ela tenha que 

pagar um pouco mais caro. 
“Depende do estabelecimento 
e também do funcionário. Eu, 
por exemplo, já fui em lojas 
que tinham o mesmo produto, 
mas com um valor mais alto, 
e acabei comparando e ainda 
recomendando, porque o aten-
dimento era excelente, e na 
loja que era “mais barato” o 
funcionário não fazia a mínima 
questão de atender com quali-
dade, tirar dúvidas ou coisas do 
tipo”, relata. 

Já a estudante Lara 
Sauanny, 18, completa que o 
atendimento reflete tanto na 
decisão de compra que chega 
a ser um dos fatores de-
terminantes, mesmo quando 

não se tem a intenção de 
comprar nada. 

 “Já presenciei momentos 
onde os comerciantes não olham 
nem mesmo na sua cara, depen-
dendo da forma como está ves-
tida, principalmente em algumas 
lojas de shoppings, presenciei a 
ocasião onde o proprietário de 
uma determinada loja destratou 
uma outra mulher por um erro 
dos próprios funcionários e nem 
se quer se retratou. Obviamente 
saí do local sem comprar nada. 
Acho que ao você entrar em 
uma loja, mesmo que seja com 
a intenção de apenas ver as no-
vidades, se você for bem tratada 
certamente sairá do local com-
prando alguma coisa”, afirma. 

Adelaido Vila, presidente 
da CDL Campo Grande (Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
de Campo Grande) garante 
que somente neste ano, foram 
capacitados mais de 5 mil 
pessoas e completa que os 
vendedores e lojistas que não 
tiverem um bom atendimento 
sofrerão as consequências. 

“Essa atitude tem muito a 
ver com o processo econômico 
e de crise que estamos vi-
vendo, o consumidor esta com-
prando conforme as necessi-
dades que ele tem e buscando 
um bom atendimento, isso 
significa que as pessoas estão 
valorizando mais o dinheiro. 
Nós passamos praticamente o 

“Acho que um bom atendimento é o 
mais importante, nem tanto o preço, 
sempre compro onde me sinta bem”.

 “Compro há 4 anos em uma loja pelo 
bom atendimento, isso é fundamental 
e de extrema importância”.

Um bom atendimento faz a diferença na hora da compra? 

Paloma Mage
24 anos - Estudante

Heliane Socorro 
42 anos - Professora

FALA, POVO

“O lojista precisa aliar os dois, 
infelizmente isso não acontece, 
já deixei compras no caixa pelo 
mau atendimento”.

“Tem que procurar aliar as 
duas coisas, ninguém quer ser 
obrigado a ter que escolher entre 
atendimento bom e preço baixo. 
O consumidor quer os dois”.

Cristinara Benites
29 anos - Auxiliar Administrativa

Jeovane Ornandes
61 anos - Pintor
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ano todo de 2019 capacitando 
mais de 5 mil pessoas nesse 
sentido. A gente mostra a 
necessidade de se vender um 
produto com valor agregado 

e um bom atendimento ao 
consumidor, quem não tiver 
esse preparo, infelizmente vai 
sofrer as consequências do 
mercado”, finaliza.

Marcus Moura

Com a finalidade de desbu-
rocratizar a administração pú-
blica e reduzir a intervenção 
do Estado nas atividades dos 
cidadãos e dos empresários 
nos processos de obtenção de 
licenças urbanísticas, o Alvará 
Imediato já começou a funcionar 
integralmente no sábado (7). O 
software desenvolvido diminui 
para 15 minutos o tempo de 
espera para conseguir a auto-
rização e vale para projetos de 
empreendimentos uniresiden-
ciais; multiresidenciais de até 5 
unidades e construção de edifi-
cações destinadas a atividades 
de comércio, com até 500 m². 

Para conseguir realizar a 
solicitação, o profissional da 
construção precisa preencher 
o formulário de requerimento 
do Alvará Imediato, conforme 
modelo disponibilizado no site 
da Semadur (Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Urbano); ter uma 
cópia atualizada da matrícula 
do imóvel; uma via da planta 
de implantação em arquivo 
pdf, com dimensões do imóvel, 
conforme título de propriedade, 
implantação da edificação pro-
posta, indicação do norte, e das 
vias às quais o imóvel faz frente, 
conforme modelo exigido; termo 
de responsabilidade do autor do 
projeto arquitetônico, do respon-

sável técnico pela execução da 
obra e do proprietário do imóvel; 
formulário da TRA (Taxa de 
Relevância Ambiental), e para 
os processos de reforma sem 
acréscimo e sem alteração de 
categoria de uso, a anexação 
além do requerimento, da de-
claração e memorial descritivo 
específico com, no mínimo, 5 
fotos demostrando o interior e 
o exterior da edificação.

Segundo o secretário da Se-
madur, Luis Eduardo Costa, a 
aceitação da nova ferramenta 
entre os profissionais do ramo 
é alta e a prefeitura continua 
capacitando a todo vapor. Até 
o momento, cerca de 200 arqui-
tetos, engenheiros e constru-

tores já receberam informações 
sobre o funcionamento. 

“Capacitamos muito profis-
sionais numa parceria com o 
CAU (Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo) e no ano que vem 
iniciaremos uma parceria com 
o CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia). É im-
portante lembrar que o Alvará 
Imediato só vale para constru-
ções de baixa complexidade, 
que atualmente somam 70% dos 
pedidos de licença”, explica.

Costa adianta que a Agetec 
(Agência Municipal de Tecno-
logia da Informação e Inovação 
Agetec) já trabalha num novo 
software mais focado nas edifi-
cações de baixa complexidade.

Agência Brasil

Brasil e Paraguai terão 
livre comércio entre pro-
dutos automotivos. Essa será 
a regra que passará a valer 
assim que for feito o acordo 
entre os dois países.

O ministro da Economia 
do Brasil, Paulo Guedes, e 
a ministra da Indústria e 
Comércio do Paraguai, Liz 
Cramer, firmaram nessa 
quinta-feira (6), em Bento 
Gonçalves (RS), entendi-
mentos políticos que permi-
tirão o avanço das negocia-
ções do Acordo Automotivo 
Brasil-Paraguai. 

Como regra de origem 
geral para veículos, definiu-
-se que o Índice de Conteúdo 

Regional (ICR) a ser cum-
prido por ambas as partes 
será de 50%. Como forma 
de promover o desenvolvi-
mento e a comercialização de 
veículos com motorizações 
alternativas, o compromisso 
prevê condições de acesso 
preferencial, com margem de 
preferência de 100%, para 10 
mil unidades anuais, desde 
que cumpram com um ICR 
mínimo de 35%, no caso do 
Brasil, e de 30% a 35% nos 
próximos cinco anos, no 
caso do Paraguai. Ademais, 
estabeleceu-se uma quota 
gradual que chegará a 3 mil 
unidades anuais de veículos 
em 3 anos, desde que cum-
pram com um ICR de 35% ao 
final do período.


