
Você precisa vender para beijar a realidade da empresa!  
José Luiz Tejon 
 
Ao contrário do que muita gente pensa, o maior inimigo de vendas não é o vendedor concorrente, 
mas os demais setores de uma empresa...  
 
Não adianta. Se você nunca vendeu nada, desconhece a realidade. Não entende de verdade do 
negócio e não consegue ser um profissional 100%. Para que a tese não fique apenas na hipótese, 
com muita alegria vi que o Grupo Algar, de Minas Gerais, acabou de instituir uma máxima onde 
todos os 10.300 funcionários terão de vender os serviços e produtos da companhia. Genial. 
Parabéns senhor Garcia, presidente e fundador. 
 
O que assistimos na modernidade das organizações dirigidas por compartimentos é um 
esfacelamento da visão do todo. Uma proliferação de assessores, de áreas de suporte, 
apaixonados pelos meios e não pelos fins. 
 
Muitos dirigentes de Recursos Humanos, por exemplo, nunca pegaram na pasta ou no "notebook", 
mas saem para entrevistar clientes e discutir negócios. Quantos dos setores de tecnologia da 
informação, responsáveis por instrumentalizar a empresa com sistemas de gestão, jamais 
conheceram os clientes chave da organização? E, até para não continuarmos repetitivos, quantos 
CEO's e presidentes desconhecem o lado "A" da curva de Pareto da sua empresa? 
 
A maioria dos planos comerciais é extinto na própria origem, dentro da empresa: é a falta de 
sintonia entre vendas com crédito e cobrança, com logística, com marketing etc. A prospecção, a 
conquista de novos clientes, a abertura de novas áreas e o crescimento são desafios inerentes ao 
setor comercial. A fidelização, a retenção e a preservação do cliente numa empresa são 
compromisso da organização como um todo.  
 
Ao contrário do que muita gente pensa, o maior inimigo de vendas não é o vendedor concorrente. 
Costuma ser (e as exceções justificam a regra), os demais setores de uma empresa. Não que isso 
exista por sabotagem. É apenas resultado do desconhecimento. E somente nas grandes 
corporações? Não. Encontramos  até numa loja pequena e familiar: ele, o sócio, por exemplo, 
nada simpático, rude, inflexível; e ela, a sócia, cativante, sedutora, carismática, atenciosa...  
“Uma carreta com o freio de mão puxado". 
 
Na minha opinião, todos os funcionários de uma empresa precisam passar por estágios e 
compromissos comerciais. Essa é a legítima sintonia, a conexão com a realidade.  Experimente na 
sua empresa sem medo. Comece realizando um "dia de vendas ". Reúna todo mundo e coloque ao 
lado dos vendedores para saírem juntos, conhecerem clientes e venderem. Faça um calendário 
para que todos façam isso. Você verá, os resultados concretos vão aparecer. 
 
Duas coisas excepcionais surgirão disso: uma delas é o maior conhecimento do mundo externo, 
melhorando o diálogo interdepartamental. A outra será a auto-estima positiva de todos os seus 
vendedores. Não hesite. Coloque todos pra vender. Esse Beijo na Realidade concretiza os 
legítimos sonhos. 
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