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“Já começo a vislumbrar algumas empresas implementando estratégias de venda fracassadas 
na última recessão e passíveis de repetirem o mesmo vexame espetacular em mais esta 
ocasião.”  
 
  
 
Aqui vai um factóide assustador. Menos da metade dos vendedores B2B do planeta jamais 
empreenderam uma venda durante períodos de recessão econômica. Pense nisso. Um dos 
castigos da maior expansão na história revela que toda uma geração de vendas cresceu sem 
saber nada sobre os tempos difíceis nem como lidar com eles. Muitos ainda guardam 
reminiscências da recessão; para estes, porém, a memória encontra-se presentemente tão 
distante daqueles fatos que as lembranças acabam sendo mais um desconforto traiçoeiro do 
que um conjunto decisivo de estratégias de ataque. 
 
E, para piorar, gerentes de vendas de nível médio –e por vezes até mesmo a alta gerência– 
demonstram uma lamentável inexperiência quando confrontados com a intrincada tarefa de 
conduzir a força de vendas pelos difíceis momentos econômicos. 
 
Portanto, como lidar com o momento atual de “correção”, “aterrissagem suave”, 
“rebalanceamento econômico temporário” ou seja lá qual for o eufemismo empregado para 
evitar o uso da terrível palavra “recessão”? Já começo a vislumbrar algumas empresas 
implementando estratégias de venda fracassadas na última recessão e passíveis de repetirem 
o mesmo vexame espetacular em mais esta ocasião. 
 
Trabalhar com mais afinco não é uma resposta – A primeira reação reflexa esboçada em 
tempos difíceis é atribuir aos vendedores mais tarefas –mais telefonemas, mais 
demonstrações, mais propostas. Seja qual for a economia, não há nada de errado em 
trabalhar arduamente para encher o tanque de vendas com toda e qualquer possível 
oportunidade encontrada. 
 
De fato, estudos realizados durante o período de recessão da década de 80 demonstraram 
que, para vendas transacionais inferiores, tal procedimento era mais do que necessário. Pura 
agitação, trabalho pesado aliado a marketing a frio (cold marketing) provou ser um meio eficaz 
de sobrevivência. Empresas bem-sucedidas vendendo produtos de menor valor empreenderam 
uma administração impiedosa com relação ao marketing telefônico, fazendo seu pessoal sair 
às ruas para bater em uma certa quantidade impressionante de portas. 
 
A mesma estratégia, contudo, provou ser menos produtiva nas vendas empresariais de maior 
complexidade e de características que podem ser consultadas –e não há razões para se crer 
que permanecerá no insucesso no mercado atual. Existem várias razões para isso. Em 
períodos de recessão econômica, os ciclos de compra chegam a ser 40% mais longos graças 
aos congelamentos orçamentários e etapas adicionais de aprovação e apresentação de 
justificativas. 
 
Pouco há que ser feito pelos vendedores para encurtar esses ciclos prolongados. Tentativas 
direcionadas a pressionar ou acelerar o processo de compra trarão aborrecimentos aos 
clientes, falsearão a idéia de ansiedade ou desordem, além de pouco contribuírem para o 
desempenho das vendas. Transformar o esforço de vendas em um marketing telefônico frio 
como forma de gerar novos negócios não pode ser considerado uma opção econômica no atual 
mundo dos dispendiosos talentos de vendas. Apertar o botão “mais” simplesmente NÃO 
funciona.   
  
 
O “melhor” botão – Qual a alternativa então? O princípio número um para se chegar ao 
sucesso é concentrar o esforço de vendas naquilo que dá resultado. Durante os períodos 
difíceis do final da década de 80, minha equipe de pesquisas promoveu uma série de estudos 



destinados a delinear as diferenças entre vendedores mais bem-sucedidos e menos bem-
sucedidos operando em mercados B2B high-end altamente competitivos. 
 
Descobrimos que pessoas menos bem-sucedidas demonstraram uma inclinação à abertura de 
um número maior de contas nos tempos das vacas magras. Perseguiram qualquer 
oportunidade, porém pequena. Provocaram um alvoroço em torno do fazer. Estavam 
ocupados, eram ativos, mas totalmente ineficientes. O valor médio de cada venda caiu e, com 
ele, o volume geral de vendas. Em contrapartida, os sobreviventes desses tempos difíceis 
concentraram-se nas melhores oportunidades. Passaram mais tempo desenvolvendo 
estratégias de marketing telefônico e de cálculo, ao invés de se precipitarem a realizar 
chamadas extras. 
 
Outra diferença bastante evidente entre sobreviventes e labutantes pôde ser verificada na 
forma como cada um agiu a partir do momento em que se viu face a face com um cliente 
importante. Pessoas menos bem-sucedidas revelaram uma estranha vocação para o ofício de 
“folheto falante”. Em sua ansiedade por descobrir novas oportunidades junto aos clientes, 
estes freqüentemente depararam-se consigo mesmo tentando vender o produto numa 
tentativa de demonstrar interesse por candidatos de pouco valor com os quais jamais haviam 
lidado antes. Essa forma de vender não é particularmente eficiente nos tempos das vacas 
gordas, mas nos tempos das vacas magras é um prato cheio para o revés. 
 
A tendência desses vendedores menos bem-sucedidos em buscar cada indicação de venda –e 
serem rejeitados na maioria das vezes– forçou-os a adotar estilos de venda com base no ato 
de “contar” e visivelmente precipitados, transmitindo, também, uma idéia indesejável de 
desespero diante dos compradores. Suas chamadas telefônicas foram abreviadas, e seus 
índices de acerto caíram logo em seguida. O grupo bem-sucedido experimentou exatamente o 
contrário. Visto que esses vendedores concentraram seus esforços em um número inferior de 
bons candidatos, esbanjando, assim, no tempo de planejamento e preparação, suas chamadas 
foram não apenas mais longas como também mais detalhadas. Suas vendas aconteceram 
graças ao questionamento, e não à narrativa. Diferentemente de seus colegas mal-sucedidos, 
depararam-se com clientes não só preparados, como também confiantes.   
  
 
Uma questão de confiança – Em nossos estudos, quando entrevistamos os clientes para 
descobrir o motivo de estes comprarem de um vendedor em particular, confiança neste foi um 
fator considerado freqüentemente como decisivo para a decisão de comprar ou não. Por que a 
confiança se faz tão criticamente importante em um período de recessão econômica? 
 
É um engano bastante conhecido supor que em tempos difíceis o cliente compra por causa do 
preço. Nada poderia ser menos verdadeiro. Em tempos difíceis, acima de tudo, o cliente 
compra segurança. Realizamos pesquisas para a IBM durante o último período de recessão e 
nossas conclusões revelaram, pelo menos no que diz respeito ao quesito hardware de 
computador, que os clientes pagaram, na verdade, 12% a mais em média por equipamento 
semelhante do que o valor gasto em épocas econômicas mais confortáveis. Por quê? Existem 
duas respostas para isso. 
 
Primeiro: em tempos difíceis, é mais provável que as medidas sejam tomadas por comitês, e 
as opções de risco inferior geralmente se beneficiam na tomada de decisões em grupo. Em 
geral, a opção de risco inferior carrega consigo uma etiqueta de preços mais altos. Em 
segundo lugar, os compradores perceberam que as decisões seriam submetidas a uma 
verificação mais detalhada sendo, conseqüentemente, responsabilizados caso o equipamento 
não funcionasse. O velho slogan “ninguém jamais foi demitido por escolher a IBM” 
transformou-se em uma ferramenta de vendas potente, independentemente de ser um preço a 
ser pago. 
 
Portanto, qual opinião expressar quanto à linha de lucro final em tempos difíceis? – Tornar 
tudo muito simples é a resposta. Concentre-se nas melhores oportunidades; não saia por aí 
perseguindo tudo o que se move. Invista em estratégia, planejamento e preparação. Confie 
em si mesmo.  



 
Venda segurança e confiança de suas ofertas e não tenha como objetivo competir por preço. 
Pense da seguinte forma: nada mal como conselho a se seguir em relação a vender em 
tempos difíceis. 
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