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De produtos a serviços, o profissional de vendas deve ter um perfil bem determinado para se sair 
bem. Confira. 
 
O sistema nervoso de qualquer empresa passa pela área de vendas. Não importa o segmento a 
que ela pertença, seja de produtos ou prestação de serviços, é por esse setor da companhia que 
acontece a via de mão dupla entre companhia e mercado. De onde são criados planejamentos, 
estabelecidas estratégias, metas e por onde chega o feedback, o termômetro de como a 
concorrência e a clientela reagem a tudo isso dentro de um determinado cenário sócio-econômico 
e político. Mais que nervos de aço, profissionais dessa área e respectiva liderança devem ter, 
entre outras qualidades, ousadia, comprometimento com metas, gestão de equipe, ética, sede 
pela busca de informações e muito equilíbrio entre emoção e razão para suportar as intempéries 
provocadas pelo mercado. 
 
Ética e disciplina 
 
"A área de vendas é a razão da existência da empresa", afirma categoricamente Carlos Salgado, 
diretor de negócios corporativos da Microsoft para a América Latina, a gigante do setor de 
software, que chega ao consumidor final por meio de uma rede de revendedores. A pressão faz a 
agitação, mas o sucesso depende da ética e de disciplinas da execução. "Na nossa indústria, não 
serve mais o profissional apenas com o perfil de trazer os resultados, mas aquele que usa 
sistemas e novas metodologias, sempre com muita ética, e que saiba falar de vendas em termos 
técnicos e não apenas em conquista de cotas", afirma o executivo. 
 
Na avaliação de Cristina Nogueira, gerente geral da consultoria Axialent, toda a área de vendas 
deve ser sedimentada em três dimensões. A primeira delas diz respeito ao plano de negócios em 
si. "Saber posicionar o produto corretamente no mercado, apresentar ao corpo de vendas 
objetivos tangíveis e dar a elas a certeza de que têm à disposição ferramentas, treinamento e 
reconhecimento por parte da empresa", estima a consultora. A segunda refere-se ao nível 
pessoal. Vender pode tanto ser uma arte como um exercício. Por isso é preciso saber contratar o 
time certo. Precisa possuir venda no DNA, ter compromisso incondicional e ser pró-ativo na busca 
das metas, explica Nogueira. A terceira dimensão que a consultora se refere diz respeito à 
liderança. "Para que um time todo seja vencedor, o gestor da equipe deve ter grande 
sensibilidade para gerir conflitos, frustrações e ansiedades do dia-a-dia típicos dessa área." 
 
Não há dúvidas para Regiani Polli, gerente de Recursos Humanos do McDonald´s Brasil, de que a 
área de vendas realmente não é para qualquer um. "Esse profissional tem de ter perfil 
diferenciado e receber toda a atenção e reconhecimento da companhia", diz, taxativamente, a 
executiva. Para uma empresa que conta no front de batalha com nada menos que cerca de 30 mil 
atendentes (o funcionário presente no restaurante), entre 16 e 22 anos de idade, e contabiliza um 
atendimento diário para 1,5 milhão de clientes brasileiros, saber vender é primordial para o 
funcionamento da empresa mesmo. A própria executiva começou sua carreira na empresa, 20 
anos atrás, como atendente. 
 
 



 
 
Programa de incentivo 
 
Polli reforça, porém, que não basta gostar de vender. É necessário focar o treinamento para essa 
área e torná- lo constante. O McDonald´s Brasil investe ao ano aproximadamente R$ 20 milhões 
no setor de vendas e ainda certifica cada atendente com um diploma assinado em parceria com o 
Senac, reconhecido em todo o mercado, depois do primeiro ano de treinamento. O 
reconhecimento ao profissional de vendas, considerado tão importante pela gerente da rede, 
ganhou como aliada a Copa do Mundo, que acontecerá no meio do ano e contará nas 
arquibancadas de estádios onde o Brasil jogará com a presença de 31 funcionários que mais se 
destacarem no tradicional programa de incentivo da empresa, batizado de All Star. 
 
Treinamento e reciclagem 
 
No início de dezembro passado, a norte-americana Paulette Turner, responsável por uma das 
áreas de educação corporativa da IBM denominada Sales Transformation and Learning Americas, 
passou alguns dias no Brasil para acompanhar e diplomar uma equipe de novos profissionais do 
corpo de vendas da IBM Brasil, ao final de dez meses de um treinamento batizado de Global Sales 
School. 
 
De fala calma e gestos contidos, essa executiva, que iniciou a carreira na área de biologia, até 
ingressar na empresa como secretária e ser transferida para a área de vendas antes de tornarse 
diretora, foi categórica ao afirmar que, embora global, uma empresa deve estar atenta às 
necessidades locais de cada um de seus mercados e respeitar esse perfil "geográfico" do seu 
profissional de vendas. "Treinamento constante é importante para certificar a empresa do sucesso 
de seu negócio.  



É fundamental sempre saber desenvolver competências específicas para o alcance das metas, 
fortalecer o desejo de vencer, criando e lapidando toda a equipe do corpo de vendas", afirma. Os 
profissionais que começam o treinamento chegam um pouco "verdes", mas ao final dos dez meses 
de curso já estão aptos para representar a empresa no mercado.  
  
Segundo ela, é preciso capacitar a equipe para entender e trabalhar corretamente as metodo 
logias apresentadas na teoria durante o dia-a-dia. 
 
O treinamento na IBM não se encerra nesse programa. Periodicamente, todos os funcionários 
envolvidos de alguma forma com vendas passam por um processo de reciclagem. 
  
Num mercado cada vez mais competitivo e globalizado, não são apenas produtos e serviços que 
exigem esforço e criatividade da área de vendas. Imagine vender certificado de qualidade e 
credibilidade. É o que faz a UL, a Underwriters Laboratories Inc., uma organização independente e 
uma das líderes no mercado de segurança, certificação de produtos e avaliação de conformidade, 
como o ISO 9000, por exemplo. 
 
Com 350 clientes certificados no Brasil, a UL enfrenta forte concorrência no setor e aposta no 
treinamento e capacitação de seu corpo de vendas para conquistar e manter fiel seus parceiros. 
"Nossa equipe de vendas é treinada sempre para ser flexível e saber responder rapidamente a 
orçamentos e criação de resultados", afirma Péricles Arilho, gerente de marketing e vendas da 
companhia. O perfil do vendedor da UL privilegia uma formação técnica, como engenheiros, 
economistas e administradores, com foco também na relação interpessoal. "Nossos programas 
motivacionais, de metas e incentivos, são levados muito a sério por nós", diz Arilho. 
 
Espírito ousado 
Conquistar e manter clientes encontra na área de vendas uma terminologia que transmite com 
clareza a importância desse profissional ter espírito ousado e olhos de águia. Cristina Nogueira, da 
Axialent, explica que há os vendedores chamados "hunters", cujo perfil para caçar clientes é 
imbatível e que se adapta a qualquer tipo de carteira, e os "farmers", que preferem "cuidar" dos 
clientes já conquistados e estreitar cada vez mais a relação com eles. Saber casar uma equipe de 
hunters e farmers com liderança sensível não é das tarefas mais fáceis. 
 
"É realmente uma área nervosa porque deve gerar receitas e se expor ao cliente e ao mercado 
simultaneamente, mas hoje em dia, as empresas contam com diversas ferramentas importantes 
de capacitação profissional, como cursos de gestão especializados na área", afirma o professor 
Charles Szulcsewski, coordenador da área de vendas da pós-graduação da ESPM. Seja em 
cenários de economia aquecida ou retraída, basta olha à sua volta. O mercado está cheio de bons 
exemplos de que nada é impossível quando se pretende perpetuar o negócio. 
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