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A Gazeta dos Municípios

Bibliotecas Municipais de 
Pindamonhangaba são

reabertas ao público

Governador Doria anuncia 4 milhões 
de doses extras da vacina
Coronavac para São Paulo

Feriado de 9 de julho e vacinas 
prometem estimular turismo

no estado de São Paulo
Carro fica destruído após 

incêndio na Oswaldo
Cruz em Ubatuba

Nesta terça-feira (6), as 
bibliotecas públicas e de-
mais prédios da Secretaria 
de Cultura e Turismo da 
Prefeitura, como o Palace-
te 10 de julho, Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na, e Estação Cidadania 
retomaram o atendimento 
ao público.
“Estamos retomando o 
atendimento presencial ao 
público em nossos Espa-
ços Culturais. Essa reaber-
tura estava sendo bastante 
aguardada pela população 
e por toda equipe, que está 
conduzindo este retorno 
com toda a atenção sani-

Nesta quarta-feira (7), o 
Governador João Doria 
confirmou que São Paulo 
vai receber mais 4 milhões 
de doses extras da vacina 
Coronavac para agilizar o 
Plano Estadual de Imuni-
zação (PEI), contra a CO-
VID-19 nos 645 municí-
pios paulistas.
“O Governo de São Paulo 
compra, adicionalmente, 
4 milhões de doses extras 
para agilizar a campanha 
de vacinação no estado”, 
afirmou Doria. “Vamos 
antecipar o calendário de 
vacinação em São Paulo 
sem interferir no contrato 
do Instituto Butantan com 

Levantamento do Centro 
de Inteligência da Econo-
mia do Turismo (CIET), 
da Secretaria de Turismo e 
Viagens do Estado, mostra 
os resultados do avanço 
da vacinação: depois de 
um forte impacto negativo 
devido à covid-19, os em-
presários de destinos tra-
dicionais, como Olímpia, 
conhecida pelos resorts e 
parques aquáticos, estão 
otimistas mesmo operando 
abaixo da capacidade má-
xima. Sentem o aumento 
nas reservas para o feriado 
de 9 de Julho e no restante 
do período tradicional de 
férias escolares.  
Eldorado, destino de eco-
turismo e aventura no Vale 
do Ribeira Eldorado, des-
tino de ecoturismo e aven-
tura no Vale do Ribeira 
(Foto : Divulgação)Mais 
próxima da capital, Ser-
ra Negra, onde os hotéis 
funcionam com 50% da 
disponibilidade, espera re-

Um carro pegou fogo nesta 
quarta-feira (7), na Rodo-
via Oswaldo Cruz em um 
trecho de serra, em Ubatu-
ba. Não houve vítimas.  

tária e respeito aos proto-
colos, para que o público 
possa vivenciar novas ex-
periências culturais com 
segurança”, disse a dire-
tora de Cultura, Rebeca 
Guaragna Guedes.
Nos últimos meses, entre 
maio e junho, a Secretaria 
de Cultura e Turismo de 
Pindamonhangaba rece-
beu a doação de 436 livros 
para serem disponibiliza-
dos nas Bibliotecas públi-
cas. 
Foram 30 livros “A Voz 
dos Avós”, doados pela 
Cia Teatral La Trapera; 
208 livros “Chuvas de 
Outono” da Editora Villa 

o Brasil”, acrescentou.
O lote extra já começou a 
ser entregue hoje, com a 
chegada de 2,7 milhões de 
doses no Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos.
A chegada das doses ex-
tras para São Paulo, foi 
viabilizada pela Secretaria 
de Saúde após acordo en-
tre o Governo do Estado 
e a biofarmacêutica Sino-
vac. A segunda remessa 
com 1,3 milhão de vacinas 
deve ser entregue no pró-
ximo dia 26 de julho. As 
tratativas para a aquisição 
destas doses extras foram 
iniciadas em março deste 
ano.

ceber 15 mil turistas no fe-
riado. No Vale do Ribeira, 
Eldorado, conhecida pelas 
cavernas e trilhas na Mata 
Atlântica, prevê ocupação 
total dos meios de hospe-
dagem, com mais de 1,2 
mil visitantes ? a cidade 
limita a ocupação das pou-
sadas em 60%.   
As praianas também regis-
tram aquecimento, como 
no Guarujá, litoral sul, e 
Ilhabela, norte. Na primei-
ra, caso o tempo continue 
firme, a ocupação deve ul-
trapassar os 50%. 
Na ilha, a rede hoteleira 
opera com 100% de capa-
cidade e as taxas de ocu-
pação do início de julho já 
estavam em 57,2%, com 
tendência de alta ? para 
maior controle da pande-
mia, a cidade manterá o 
controle de acesso na tra-
vessia da balsa em São Se-
bastião.  
Na capital, que historica-
mente recebe mais turistas 

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, o 
carro foi consumido                                       
pelas chamas e ficou des-
truído. 

- Lobos; 190 livros doa-
dos pela livraria G.S.A.S 
Livros & Presentes LTDA 
e 8 livros da Coleção Os 
Contos Clássicos.
Além dessas doações con-
templadas pela Lei Aldir 
Blanc, as bibliotecas re-
ceberam, no mês de maio, 
cerca de 300 doações de 
livros usados, dos quais 
muitos já estão prontos 
para serem emprestados e 
outros para doação ou tro-
ca com o público.
Para mais informações 
telefone entre em contato 
com a Secretaria de Cultu-
ra e Turismo pelo número 
3642-1080.

O reforço no total de va-
cinas contra o coronavírus 
em São Paulo é mais uma 
garantia que o PEI será 
cumprido. A meta é que 
toda a população adulta de 
todos os municípios pau-
listas esteja protegida com 
ao menos uma dose até o 
dia 15 de setembro, com 
possibilidade de antecipa-
ção conforme a disponibi-
lidade de imunizantes.
Os imunizantes poderão 
ser usados pelas Prefeitu-
ras tanto para completar os 
ciclos vacinais de duas do-
ses, como para a amplia-
ção do público de primeira 
dose.

durante os dias úteis, o se-
tor observa o aquecimento 
das reservas para os finais 
de semana - reflexo da 
falta dos grandes eventos 
comerciais e busca pelas 
atrações culturais da cida-
de. Outra mudança regis-
trada pelo CIET é o repre-
samento das decisões: as 
reservas acontecem a pou-
cos dias da viagem. 
“Com a diminuição da 
faixa etária e consequen-
te aumento de vacinados, 
aumenta a segurança e se-
tor vem experimentando 
um período consistente de 
aquecimento, que deve ser 
ainda mais vigoroso no fi-
nal do ano”, acredita Vini-
cius Lummertz, secretário 
de Turismo e Viagens do 
Estado. 
“Porém é sempre bom 
lembrar dos cuidados: 
máscaras, higienização 
das mãos e distanciamento 
devem fazer parte de qual-
quer roteiro”.  

O motorista foi resgatado 
sem ferimentos. 
Não há informações até o 
momento sobre as causas 
do incêndio. 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Não é segredo pra ninguém que a atividade física em qualquer idade é 
muito importante para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, 
ela realiza alterações químicas no cérebro que causam felicidade e satis-
fação. Na terceira idade, fazer exercícios se torna ainda mais necessário. 
Isso porque o organismo está em constante alteração e trabalhar o corpo e 
a mente pode auxiliar no combate de diversas doenças e, principalmente, 
no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça ca-
minhadas, pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao 
ar livre. A diferença será notada nos primeiros dias. Lembre-se, porém. 
De procurar seu médico antes de iniciar qualquer tipo de exercício físico. 
Cada pessoa tem ritmos e disposição diferente, portanto, precisa de orien-
tação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de 
agrotóxicos. Além de serem ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos 
são resultados de um sistema de produção agrícola que busca incentivar a 
conservação do solo e dos demais recursos naturais a longo prazo, redu-
zindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são também destina-
das a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e textura originais do 
alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgâ-
nicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e 
saborosa. Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos 
fracos e “in natura”, há opções industrializadas para quem tem pouco tem-
po para dedicar-se ao preparo de suas refeições, mas sem deixar de levar o 
prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

No velório, viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada 
pergunta se ele conhecia o medido dela. E ele responde:
- Sim, ele era o meu maior amigo e nós trabalhávamos juntos e no dáva-
mos muito bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas 
para mim:
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeeeeee...
***
Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai seu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias...
- Eu não sabia! Meus sentimentos! E como foi?
- Eu pedi pra ele ir comprar açúcar no mercado, aí um carro passou por 
cima dele.
- Mas que coisa! E o que foi que você fez?
- Ora, tive que tomar o café sem açúcar mesmo...

Mensagens

Seja independente como um pássaro. Não dependa de ninguém para o seu 
bem estar. Tenha a solidariedade de um cão. Faça o necessário. Seja inde-
pendente. Mantenha-se fiel às causas sociais. Mantenha a crença na vida, 
no amor e na fraternidade.
***
Lembre-se de você é: 
- o melhor secretário das suas tarefas.
- o mais eficiente propagandista de seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão de ensino superior que seu espírito abraça.
- a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros.
 
Não esqueça igualmente de que:
- o maior inimigo de suas realizações nobres.
- a mais discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquivo de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação. 
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você ma-
goa.

Isso é você mesmo.
***
A vida na Terra é somente temporária, sem dúvida alguns vivem como 
se fossem ficar aqui eternamente e se esquecem de serem felizes. O valor 
das coisas não está no tempo que duram, mas sim, na eternidade com que 
sucedeu. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e 
pessoas incomparáveis.

Pensamentos, provérbios e citações

Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
Levo no coração quem me deixou na solidão. 

Operação da Polícia Civil apreende carga 
roubada de 15 toneladas de sucata

em Caçapava e São José dos Campos

Uma operação da Polícia 
Civil prendeu três homens, 
donos de estabelecimentos 
de reciclagem, envolvidos 
em um roubo de carga de 
sucata em Caçapava e São 
José dos Campos na noite 
desta terça-feira (6). Ao 
todo foram 15 toneladas 
de sucata que compunha a 
carga roubada e que foi re-
cuperada, avaliada em R$ 
40 mil. 
De acordo com o boletim 
de ocorrência, um cami-
nhão carregado de sucata 
teria sido desviado de seu 
destino final. A empresa 
responsável pelo transpor-
te, que é de Taubaté, acio-
nou a polícia quando per-
cebeu que o caminhão não 

teria chegado ao destino. 
O veículo possui rastrea-
dor, o que possibilitou a 
polícia de encontrá-lo. Se-
gundo os policiais, o cami-
nhão foi achado no bairro 
Palmeiras de São José, em 
São José dos Campos, mas 
a carga de 15 toneladas ha-
via sumido. 
O motorista, que é de Ca-
çapava, não foi encontra-
do. 
A Polícia Civil, durante in-
vestigação, percebeu que 
o caso seria parecido com 
outros casos que estariam 
em investigação e que 
eram semelhantes. 
Em Caçapava, os inves-
tigadores da Polícia Civil 
descobriram  uma em-

presa de reciclagem onde 
acharam parte da carga 
roubada com 5 toneladas 
escondidas dentro de uma 
caçamba. No mesmo dia, 
um outro estabelecimen-
to, mas em São José dos 
Campos, estaria com a ou-
tra parte da carga com 10 
toneladas de sucata. 
Os proprietários da empre-
sa de São José dos Cam-
pos e o dono do estabele-
cimento de reciclagem de 
Caçapava foram presos. Já 
o motorista continua desa-
parecido. 
A carga e o caminhão fo-
ram recuperados pela em-
presa de transportes. 
O caso ainda está em in-
vestigação. 
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Como aumentar as vendas do seu negócio físico

Se você deseja aumentar 
as vendas do seu negócio 
físico, é preciso executar 
algumas estratégias e ter 
uma melhor organização 
do seu setor comercial.
Quando não se usa estra-
tégias e há um comporta-
mento passivo por parte 
da empresa que está espe-
rando o seu cliente decidir, 
dificilmente se terá bons 
resultados, mesmo que o 
produto seja excelente.
Pensando nisso, trouxe-
mos algumas dicas impor-
tantes para você começar a 
estruturar o seu comercial 
e aumentar as vendas do 
seu negócio físico. Você 
vai perceber que não preci-
sa necessariamente vender 
só no físico, uma vez que a 
digitalização das empresas 
é um processo cada vez 
mais fundamental. 
Vale lembrar, primeira-
mente, que nem todas as 
dicas servem para todos 
os tipos de negócio. A es-
tratégia de um restaurante, 
por exemplo, é absoluta-
mente diferente da de uma 
corretora de imóveis. Por 
isso é importante adaptar 
as ideias, buscando a sua 
essência e entendendo o 
que funciona para cada 
negócio.
Invista em venda ativa
A venda ativa é aquela 
que não espera o cliente 
decidir ir comprar e sim o 
ajuda a tomar sua decisão. 
Vender, nada mais é do que 
ajudar uma pessoa a tomar 
a melhor decisão e quanto 
mais eficiente o vendedor 
for, mais chances terá de 
aumentar seus números de 
performance.
Se o vendedor somente 
falar sobre os benefícios 
do produto e quais as suas 
especificações, ele pas-
sa a ser um consultor que 
responde dúvidas. A ideia 
aqui é entender melhor as 
necessidades do cliente, 
se conectar e até mesmo 
chamar para ele a respon-
sabilidade de tomar uma 
decisão imediata e não fi-
car procrastinando.
Por isso, o vendedor ativo 
precisa estar atento a al-
guns passos:
Filtragem de clientes - En-
tender por meio de uma 
abordagem quais são os 
clientes interessados no 
produto a ser vendido. 
É interessante fazer uma 
lista de contatos e ligar 
para entender quais deles 
podem se interessar pelo 
produto. Conexão - Enten-
der o problema do cliente, 
saber mais sobre sua vida 
e suas motivações para 
se interessar pelo produ-
to. Parte disso é entender 
como o seu produto vai se 
encaixar na solução, en-
quanto o resto nada mais é 

do que criar uma abertura 
para que o cliente se sinta 
confortável para se abrir 
na hora da venda. É muito 
mais fácil vender para al-
guém que te vê como uma 
pessoa amigável. 
Decisão - O vendedor deve 
mostrar ao cliente que se 
ele precisa resolver o seu 
problema e que não vale a 
pena ficar procrastinando. 
É interessante que o ven-
dedor não se mostre deses-
perado, dando ao cliente a 
responsabilidade de tomar 
o próximo passo e fazendo 
um alerta prévio do que ele 
pode perder, como forma 
de despertar a urgência.
Referidos - A depender 
do produto que a empre-
sa vende, é possível que o 
vendedor pegue referidos 
com o cliente. Os referi-
dos nada mais são do que 
novos contatos que podem 
se interessar pelo mesmo 
produto e quando há uma 
validação pelo amigo que 
já fechou o negócio, fica 
ainda mais fácil vender, 
além de que cria uma fonte 
de novos leads que podem 
se tornar vendas.
Monte um time comercial 
Para aumentar as vendas 
do seu negócio físico vai 
ser preciso estruturar um 
time de vendas. Quando 
você trabalha com menos 
pessoas ou até mesmo so-
zinho, o número de clien-
tes que você pode atender 
se torna muito limitado. 
Então é importante encon-
trar formas de escalar.
O seu time comercial pode 
começar com poucas pes-
soas que, à medida que 
entregam resultados, vão 
subindo o nível, montando 
suas próprias equipes e co-
locando mais vendedores 
para fazer vendas. 
Para fazer um negócio 
escalável será necessário 
talvez contratar pessoas 
somente pela comissão. 
Ainda assim, isso pode 
ser feito de forma legal, 
contratando no regime de 
MEI e permitindo que o 
seu time performe de acor-
do com a vontade pessoal 
de cada um, podendo fazer 
seu horário e não se pren-
dendo as 40 horas sema-
nais da CLT.
O que realmente deve in-
centivar o seu time de ven-
das não é o regime CLT e 
benefícios e sim a possi-
bilidade de crescimento e 
estrutura básica para que 
eles possam trabalhar com 
confiança, integridade, um 
bom produto e um roteiro 
de vendas. Tenha um rotei-
ro de vendas
O roteiro ou script de ven-
das é um passo a passo que 
vai ajudar o vendedor a 
entender melhor o proces-
so e executar uma estraté-

gia que tem maior chances 
de resultar em uma venda.
Esse script também vai ser 
importante para alinhar o 
seu time de vendas com os 
valores da empresa e man-
ter a sintonia mesmo que 
o time seja muito grande 
e subdividido em outros 
times.
Para montar um roteiro de 
vendas é preciso levar em 
conta a jornada de compra 
que vai da descoberta até 
a consideração da solução, 
além de experimentar tam-
bém um pouco das formas 
de persuasão que são efi-
cientes para cada caso.
Porém, não é interessante 
que o roteiro seja copia-
do da internet. É preciso 
que a sua empresa monte 
o roteiro de vendas “do 
zero”, considerando as ca-
racterísticas do produto. 
Por exemplo, o tempo de 
decisão da compra de uma 
casa não será o mesmo do 
de uma bicicleta ou até 
mesmo um utensílio do-
méstico. 
Por isso, é importante ade-
quar o roteiro de vendas 
ao seu negócio, prestando 
atenção principalmente 
nas objeções recebidas, 
para que elas possam ser 
antecipadas e até mesmo 
incorporadas no script de 
vendas da sua empresa. A 
ideia do script é realmen-
te melhorar a eficiência e 
aumentar a conversão dos 
leads. Incentive o time de 
vendas
Existem diversas formas 
de incentivar o seu time de 
vendas e essa ação é fun-
damental para melhorar 
os resultados. Financeira-
mente falando, a melhor 
forma de incentivar o seu 
time é criando planos de 
comissão de acordo com 
os avanços de cada um, 
com metas e recompensas 
a serem conquistadas.
Em um time escalável, 
também será necessário 
incentivar as habilidades 
de liderança dos seus ta-
lentos. As melhores for-
mas de se fazer isso é in-
vestindo na qualificação 
dos líderes e na comissão 
sobre a sua equipe. Dessa 
forma, os líderes ficarão 
motivados em melhorar 
tanto suas performances 
pessoais quanto a dos seus 
respectivos times.
Em resumo, algumas das 
melhores formas de incen-
tivo do seu time de vendas 
são: Um plano de carreira 
ou caminho a ser percorri-
do
Comissões maiores a cada 
nível
Comissão sobre time de 
vendas 
Estrutura básica e íntegra 
da empresa
Missão, visão e valores 

bem definidos
Cultura organizacional só-
lida
Invista no seu espaço físi-
co 
O seu espaço físico talvez 
seja uma das primeiras im-
pressões que o seu cliente 
terá do negócio. Por isso, 
é importante investir na 
organização do lugar, uma 
vez que a famosa boa im-
pressão é a que fica.
Além disso, é preciso criar 
um ambiente em que o 
cliente se sinta confortá-
vel ao visitar, pois isso faz 
toda diferença na hora da 
venda. A criação do es-
paço físico ideal também 
passa por uma análise do 
seu tipo de público.
Contudo, não adianta criar 
um ambiente super ele-
gante para um público que 
não se sente confortável 
em estar no lugar por estar 
usando roupas mais sim-
ples, por exemplo. O mes-
mo vale para os atendentes 
do local, que também de-
vem saber a melhor forma 
de receber cada cliente.
Por fim, também é válido 
lembrar que o espaço fí-
sico é onde o colaborador 
passa maior parte do tem-
po e por isso é importan-
te oferecer conforto para 
melhorar a performance 
do time. Por isso, a estru-
tura dos bastidores tam-
bém deve ser adequada, 
com espaço completo para 
alimentação, banheiros se-
parados e até mesmo um 
espaço para descanso.
Quanto melhor for o es-
paço tanto para o colabo-
rador quanto para o clien-
te, melhores podem ser 
os resultados. Portanto, é 
importante investir muito 
além do básico exigido, 
trazendo um diferencial 
importante para o seu ne-
gócio.
Ofereça um bom pós-ven-
da
O pós-venda é responsá-
vel por cuidar de todas as 
etapas após a aquisição de 
um produto, em sua entre-
ga ou até mesmo em situa-
ções de troca, devolução e 
reparos. Ter um pós-venda 
excelente é essencial para 
manter a boa imagem da 
sua empresa, além de di-
minuir também o custo de 
aquisição por cliente.
Sabe-se que o custo de 
aquisição de um clien-
te é maior do que o custo 
de manter os clientes que 
você já tem e isso inclui 
investir no pós-venda do 
seu negócio.
Esse pós-venda pode ge-
rar boas experiências nos 
clientes que vão recomen-
dar sempre o seu produto 
ou serviço, criando uma 
nova fonte de clientes va-
lidados que valem ouro.

Por isso, é importante criar 
toda uma estrutura de lo-
gística e suporte que seja 
capaz de resolver os pro-
blemas e oferecer uma boa 
experiência ao cliente.
Além da estrutura, tam-
bém é necessário fazer o 
treinamento de todo o time 
de pós-venda, que além de 
oferecer um serviço de 
qualidade, ainda pode de-
sencadear uma nova venda 
por meio de sugestões di-
ferentes ao cliente.
Estratégias de marketing 
no ambiente físico
Como você tem um am-
biente físico e um negócio 
fora do digital, é possível 
utilizar algumas estraté-
gias de marketing também 
nesse sentido. Uma das 
estratégias mais utilizadas 
por espaços físicos, prin-
cipalmente de serviços são 
os programas de fidelida-
de em que existem recom-
pensas para o cliente que 
utiliza sempre.
Também é possível fazer 
a integração entre o físico 
e o digital, desenvolvendo 
apps que vão ajudar nas 
compras na loja, criando 
cupons de desconto que 
podem ser utilizados no 
físico, programas de re-
compensas por indicação 
e muito mais.
Dessa forma, vale a pena 
fazer uma pesquisa para 
entender melhor como o 
marketing no mundo físi-
co é feito para o seu tipo 
de negócio.
Estratégias de marketing 
digital
O marketing digital tam-
bém pode ser utilizado 
para aumentar as vendas 
do seu negócio físico. 
Você pode investir em for-
mas de fazer o seu negócio 
ficar conhecido, fazendo o 
fortalecimento da marca 
em um ambiente que atu-
almente toma boa parte da 
atenção das pessoas. 
Dessa forma, é possível 
aumentar as vendas fazen-
do-as também no digital. 
Aqui você pode confe-
rir quais são os produtos 
mais vendidos na internet 
e investir os esforços com 
mais certeza de retorno.
Entretanto, caso você ain-
da não possa investir em 
uma estrutura de e-com-
merce, é possível fazer 
algo parecido por meio 
das redes sociais, mesmo 
que seja oferecido inicial-
mente somente para seus 
clientes locais e utilizando 
as ferramentas de vendas, 
como a do Instagram e Fa-
cebook, por exemplo.
O marketing digital tam-
bém é importante para fa-
zer anúncios. Você não de-
veria gastar dinheiro com 
flyers e outdoors antes 
de conhecer o poder dos 

anúncios do Google Ads 
ou Facebook Ads, já que é 
na internet que as pessoas 
passam a maior parte do 
tempo até mesmo consu-
mindo.
Portanto, mesmo que o seu 
negócio seja físico, é fun-
damental utilizar as ferra-
mentas digitais para criar 
uma estrutura capaz de 
aumentar suas vendas no 
negócio físico. Na estrutu-
ra básica também é funda-
mental que o seu negócio 
tenha um site oficial, então 
clique aqui para aprender 
como criar um site Wor-
dPress.
Google Meu Negócio
Ainda no âmbito do 
marketing digital, o Goo-
gle Meu Negócio é uma 
ótima ferramenta para me-
lhorar a estrutura do seu 
negócio físico no digital. 
Esse recurso literalmente 
coloca o seu negócio no 
mapa para que ele possa 
ser localizado todas as ve-
zes que alguém pesquisar 
por um produto ou serviço 
semelhante ao que você 
oferece.
Com ele é possível ofe-
recer fotos do local, fotos 
do serviço, avaliação de 
clientes, além de dados 
importantes como ende-
reço, horário de funcio-
namento, endereço do site 
e muito mais. Por isso, é 
importante que todos os 
negócios tenham seu perfil 
no Google Meu Negócio 
para atrair os clientes em 
potencial que estão por 
perto.
Conclusão
Finalmente, pode-se dizer 
que para aumentar as ven-
das do seu negócio físico é 
preciso criar uma estrutura 
de vendas ativas e não fi-
car só esperando o cliente 
bater à sua porta. Também 
é importante adaptar as es-
tratégias que discutimos 
e encará-las como ativos 
que vão gerar boas oportu-
nidades de negócio.
Outra dica importante é 
começar a estruturar uma 
forma de tornar suas ven-
das escaláveis, para que 
assim seja possível au-
mentar cada vez mais o 
time de vendas.
Analise quais são as em-
presas de sucesso no seu 
ramo, o que elas estão 
fazendo e utilize os me-
lhores exemplos no seu 
benchmarking para ter re-
sultados cada vez mais ex-
traordinários.
Agora nós queremos saber 
de você, nos comentários, 
quais estratégias para au-
mentar as vendas do seu 
negócio físico estão sendo 
executadas e                   quais 
das citadas acima podem 
ser boas opções para ex-
plorar.
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Saiba quando começam as Olimpíadas 2021
em Tóquio e onde assistir

De quatro em quatro anos, 
milhares entre os melho-
res atletas de dezenas de 
modalidades esportivas 
se reúnem em uma úni-
ca cidade para entregar o 
máximo da emoção do es-
porte nas Olimpíadas. No 
ano passado, deveríamos 
ter celebrado essa emo-
ção mais uma vez, com 
as Olimpíadas de Tóquio 
? mas, como você já deve 
ter visto em vários lugares, 
elas tiveram que ser adia-
das por conta da pandemia 
de covid-19.
Mais de um ano depois 
da data prevista inicial-
mente, as Olimpíadas de 
Tóquio finalmente vão 
acontecer, entre 23 de ju-
lho e 8 de agosto de 2021 
? embora, oficialmente, o 
evento ainda seja chama-
do de “Tokyo 2020” pela 
organização. Serão neces-
sárias muitas mudanças 
para evitar o contágio por 
covid-19, que ainda é um 
temor: haverá menos pes-
soas na torcida (e só ja-
poneses poderão assistir 

aos jogos), os atletas não 
poderão aglomerar na Vila 
Olímpica ou em qualquer 
lugar e, se houver suspei-
tas de covid, há um centro 
especializado na Vila.
Mas uma coisa não mu-
dará nessas Olimpíadas, 
mesmo com a pandemia: 
as emoções que só o espor-
te é capaz de trazer para 
quem assiste às competi-
ções. Sendo assim, se você 
não quer perder nenhum 
lance, saiba onde assistir 
às Olimpíadas de 2021 em 
Tóquio.
Onde assistir às Olimpía-
das de 2021 em Tóquio na 
TV?
Assim como em outras 
edições, o Grupo Glo-
bo adquiriu os direitos 
de transmissão dos Jogos 
Olímpicos ? o acordo da 
emissora com o Comitê 
Olímpico Internacional 
vale até 2032.
Sendo assim, será possível 
assistir aos eventos e par-
tidas mais importantes na 
televisão aberta pela Rede 
Globo e às outras compe-

tições nos quatro canais 
do SporTV, na TV paga. 
A Rede Globo ainda não 
divulgou sua programação 
completa para o período ? 
mas, como a maioria dos 
eventos das Olimpíadas 
de Tóquio vai acontecer 
nas madrugadas do Bra-
sil, por conta da diferença 
de 12 horas no fuso horá-
rio, acreditamos que mui-
ta coisa irá passar na TV 
aberta mesmo. Contudo, a 
TV fechada naturalmente 
vai oferecer mais opções, 
já que muitas partidas si-
multâneas poderão ser 
transmitidas em canais di-
ferentes.
Nesse sentido, a BandS-
ports fechou um acordo 
com o Grupo Globo para 
passar 12 horas de pro-
gramação das Olimpíadas 
também na TV por as-
sinatura. A promessa da 
emissora é falar dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio 
24 horas por dia ? já que 
também haverá outras 12 
horas de programas de 
mesa-redonda e cobertu-

ra jornalística. Por conta 
disso, a BandSports terá 
sinal aberto para todos os 
assinantes das operadoras 
Sky, Claro e Vivo.
A BandSports está inves-
tindo pesado na cobertura 
das Olimpíadas de 2021 
em Tóquio, com jorna-
listas conhecidos como 
Glenda Kozlowski e Ál-
varo José, além de vários 
ex-atletas, como as gême-
as Bia e Branca (dos saltos 
ornamentais) e o jogador 
de vôlei Marcelo Negrão. 
Já na Globo e no SporTV, 
um dos destaques é o pro-
grama diário para revisar 
os principais assuntos do 
dia, com o apresentador 
Marcelo Barreto e o téc-
nico de vôlei Bernardinho.
De acordo com o portal 
UOL, o Grupo Globo en-
viará apenas 50 profissio-
nais a Tóquio, por conta 
da pandemia de covid-19 
? uma equipe bem menor 
do que em outros anos. O 
resto dos profissionais vai 
participar da cobertura em 
estúdios virtuais, no Brasil 
mesmo.
Onde assistir às Olimpía-
das de Tóquio 2021 pela 
internet?
De acordo com uma pes-
quisa encomendada pela 
Globo, 70% dos consu-
midores acreditam que 
vão acompanhar mais as 
Olimpíadas de Tóquio 
2021 do que as outras edi-
ções, já que estão traba-
lhando de casa. Boa parte 
desse público pretende ver 

as competições no celular 
ou computador, via strea-
ming.
Pensando nisso, o serviço 
de streaming Globoplay 
está preparando um canal 
especial sobre as Olimpí-
adas de Tóquio para seus 
assinantes, transmitindo 
várias competições ao 
vivo. Já o NOW, serviço 
de streaming gratuito para 
assinantes Claro, permite 
assistir aos canais SporTV 
e BandSports ao vivo pelo 
site ou aplicativo.
Quando começam as 
Olimpíadas de 2021 em 
Tóquio?
Algo que os fãs de espor-
tes precisam ficar atentos é 
que, por conta do fuso 12 
horas a frente do Horário 
de Brasília, a maioria dos 
eventos das Olimpíadas 
de Tóquio 2021 aconte-
cerão nas madrugadas e 
manhãs aqui do Brasil. A 
cerimônia de abertura, por 
exemplo, deve ocorrer às 
20 horas do Japão, 8 horas 
da manhã de 23 de julho, 
sexta-feira, por aqui. A 
festa deve durar cerca de 
três horas ? até as 11 da 
manhã, portanto.
Antes disso, já no dia 21 
de julho (quarta-feira) 
será possível assistir às 
primeiras partidas de sof-
tball (versão feminina do 
baseball), modalidade que 
estreia em Olimpíadas nos 
Jogos de Tóquio 2021. As 
partidas começarão às 21 
horas (nove da manhã no 
Japão). Já as medalhas de-

vem começar a ser distri-
buídas no sábado, em mo-
dalidades como tiro com 
arco, esgrima, ciclismo 
e judô. Vale a pena ficar 
ligado na TV a partir da 
madrugada de sexta, 23 de 
julho!
As finais dos esportes co-
letivos, como o futebol e o 
vôlei, ficam para o último 
final de semana das Olim-
píadas de Tóquio 2021, 
já no início de agosto. O 
futebol masculino terá a 
disputa das medalhas de 
ouro às 8h30 da manhã de 
sábado (20h30 no Japão), 
enquanto as finais do vôlei 
acontecem à 1h30 da ma-
nhã, nas madrugadas de 
sexta para o sábado e de 
sábado para o domingo.
O encerramento dos jo-
gos acontece na noite de 
domingo, 08 de agosto, 
no Japão, com o início da 
cerimônia acontecendo às 
oito da manhã, por aqui. 
Ao todo, serão mais de 
330 eventos em 33 mo-
dalidades diferentes ? ou 
seja, muita competição 
para acompanhar! As Pa-
raolimpíadas de Tóquio 
2021, para pessoas com 
deficiência, acontecem de 
24 de agosto a 5 de setem-
bro.
Se você ainda não possui 
um pacote de TV por as-
sinatura para assistir às 
Olimpíadas de 2021 em 
Tóquio, ainda dá tempo de 
acessar o canal de Vendas 
Claro e confira todas as 
opções que tem para Você!


