
Vendedores e clientes: uma relação mais do que comercial 
 
Reconhecido mundialmente por liderar a maior pesquisa sobre sucesso e efetividade em 
vendas, Neil Rackham tem atuado como consultor em desempenho de vendas para empresas 
de todo o mundo. Além disso, mais da metade das companhias listadas no Fortune 500 treina 
suas equipes de vendas usando os modelos desenvolvidos por ele. 
 
 
Mostrar as mudanças no conceito de vendas nos últimos anos: foi com essa premissa que Neil 
Rackham, mundialmente reconhecido como mestre em aplicação de modelos estratégicos em 
gestão de vendas, abriu o Fórum Mundial de Marketing e Vendas, promovido nesta terça-feira 
(06/06/06), pela HSM. 
 
Segundo ele, a função de vendas é semelhante ao trabalho de um tradutor, pois se faz 
necessário colocar tudo na linguagem do cliente. De acordo com o palestrante, o cliente 
começou, nos últimos anos, a segmentar o fornecedor, colocando-o em "caixinhas 
padronizadas". 
 
"A força de vendas convence o cliente a comprar de você, porque seu produto é o melhor", 
enfatizou Rackham, que recorreu à metáfora do rato e da ratoeira para exemplificar as 
relações entre cliente e empresa, respectivamente. "Se você cria uma ratoeira melhor do que 
ontem, certamente amanhã seu concorrente terá uma armadilha mais inteligente que a sua. 
Portanto, opte em acrescentar um diferencial à ratoeira", ilustrou. 
 
Diferencial é a alma do negócio – Assim, um dos elementos vitais para obter destaque no 
mercado é saber mostrar que sua empresa não é a única, mas a diferente. E, sobretudo, saber 
traçar estratégias que agreguem valores ao cliente. 
 
Líder de um grupo de 30 pesquisadores que estudaram 35 mil pedidos de vendas em mais de 
20 países, Rackham observou a seguinte equação: 
 
Valor = Benefícios – Custos (valor é igual benefícios menos os custos). 
 
Ou seja, o valor é obtido quando os benefícios são maiores do que os custos. "A chave é 
encontrar um vendedor que consiga convencer o cliente a dar uma folha de cheque na hora, 
imediatamente", disse. 
 
Mudança no atendimento – "Não gosto da venda em que os vendedores são folhetos falantes", 
criticou Rackham. Para ele, clientes não querem ouvir informações sobre produtos, como 
acontecia há cinco anos. Antes, portanto, da utilização efetiva da internet. Atualmente, a 
informação sobre produto não tem valor, ou seja, a venda persuasiva. Este tipo perdeu espaço 
para o alto grau de conhecimento sobre o mercado, a indústria e os concorrentes que, 
atualmente, o vendedor deve possuir. Para explicar tal mudança, Rackham elencou três 
opções: 
 
1. A cara 
2. A arriscada 
3. A de gerenciamento 
 
Em pesquisa com o público que assistia à palestra, a maioria indicou a terceira opção como a 
mais correta. Rackham mostrou que nenhum cliente pode ser padronizado, mas adaptado. Ou 
seja, as três opções podem ser utilizadas, desde que de forma ideal em clientes corretos. 
 
Tipificação dos clientes – Autor dos clássicos SPIN Selling e Major Account Sales Strategy, o 
palestrante tipificou os clientes de três formas: os de valor intrínseco, extrínseco e estratégico. 
O primeiro conhece muito bem o produto. O segundo quer atenção voltada ao modo como o 
produto é usado. O terceiro busca aproveitar ao máximo as competências essenciais dos 
fornecedores. 
 



SPIN, que significa Situation, Problems, Implications e Need Payoff, foi a forma como Rackham 
distinguiu o vendedor que, atualmente, precisa identificar os diversos tipos de clientes. "Venda 
consultiva e de alto nível não dá para ter fórmula."  
  
Busca pela confiança – Confiança. Esta seria a palavra de sucesso para um vendedor 
profissional. "Solicitude, franqueza e competência são itens fundamentais para a formação de 
um assessor de vendas", defende. Entretanto, segundo pesquisa realizada nos Estados Unidos, 
os clientes sentem mais falta de um vendedor solícito, aquele que deve ouvir mais e falar 
menos. 
 
"Não é suficiente sentir interesse pelo cliente, precisa demonstrar. Quando o cliente fala mais, 
a visita de vendas possui maior probabilidade de sucesso. Para isso, o essencial é mostrar-se 
atento aos problemas deles e apresentar soluções", afirmou o palestrante. 
 
Rackham destacou dois tipos de perguntas: a aberta e a fechada. Apesar de identificá-las, ele 
afirmou que ainda não conseguiu saber qual das duas é mais eficaz, já que as respostas 
podem ser curtas ou longas, dependendo do cliente, do histórico de compras e de outros 
fatores. 
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