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Talento conta, é claro. Mas é preciso bem mais do que isso para evitar que uma venda se 
perca na hora mais importante – a de fechar o negócio  
  
 
Depois de muito insistir, Ulisses Zago finalmente havia conseguido marcar uma reunião com o 
presidente daquele grande banco. O encontro tinha valor incalculável. Zago poderia, enfim, 
apresentar a sua proposta de patrocínio e, talvez, fechar um importante negócio da firma em 
que trabalhava naquele ano. O problema é que, como qualquer vendedor, Zago tivera de se 
contentar com uma reunião de apenas 15 minutos, obtida graças a uma brecha na agenda do 
presidente do banco. Seriam 15 minutos para tentar convencer o cliente a desembolsar uma 
grande soma de dinheiro. 
 
Zago, é claro, aceitou a parada. Na sala de espera, enquanto aguardava para ser atendido, ele 
começou a pensar numa abordagem fulminante. Devia ser algo que surpreendesse e 
encantasse o presidente do banco naquele tempo exíguo. Enquanto pensava, observava os 
enfeites da sala. Por toda parte, havia esculturas e pinturas de cavalos, fotografias de 
montaria... Estava claro que o presidente do banco tinha um gosto peculiar por equitação. 
Zago decidiu, então, abandonar a idéia de chegar arrasando. Em vez disso, tentaria domar o 
cliente, puxando-o pelo seu desejo mais pessoal – e assim, ao entrar na sala, muito 
calmamente, Zago começou a falar sobre cavalos. 
 
Como era de se imaginar, o tema hipnotizou o presidente do banco. E não só quebrou o gelo 
inicial da conversa como pautou todo o encontro – que durou a tarde inteira. Embora a reunião 
tivesse duração prevista de apenas 15 minutos, Zago passou seis horas na sala, discutindo 
raças, criações e manejo de cavalos. No final, já familiarizado com o cliente, o vendedor 
precisou de apenas três minutos para fechar a tão desejada cota de patrocínio. “Por 
coincidência, eu também gostava de cavalos. Mas o mais importante foi que eu demonstrei 
interesse pelo cliente”, lembra Zago. 
 
A história de Ulisses Zago é inspiradora e, talvez, pudesse ser usada para motivar equipes 
inteiras de vendas. Mas o fato é que ela representa aparentemente tudo que um vendedor não 
deve fazer quando o produto é de alto valor: tentar fechar um negócio em uma única sentada. 
Há tempos que a ciência estuda as relações comerciais e, cada vez mais, reforça a idéia de que 
a venda não pode depender unicamente do talento – e muito menos da sorte – de quem está 
atrás do balcão. Quem trabalha com grandes vendas precisa ter um planejamento detalhado 
sobre como abordar o cliente, um amplo conhecimento sobre o produto que está sendo 
vendido e, acima de tudo, uma noção sólida sobre, afinal de contas, quem é o cliente com o 
qual se está negociando. O colunista de AMANHÃ, Elói Zanetti, costuma comparar o processo 
ao ataque de uma onça. “Quando dá o bote, a onça já viu tudo o que deveria ter visto. O 
mesmo acontece com o vendedor. Ele precisa estudar o cliente para ter firmeza na hora de dar 
o ‘bote’. Não se pode fazer isso à toa”, comenta ele. O próprio Ulisses Zago admite que o 
episódio dos cavalos só foi bem-sucedido porque ele conseguiu encontrar uma saída de última 
hora. “O vendedor deve estar pronto para responder a perguntas sobre o produto, o mercado, 
a concorrência etc. Esse processo demanda tempo e estudo, mas é muito importante”, explica 
Zago, que hoje preside a Genesis Consulting, empresa de São Paulo especializada em 
treinamento em vendas. 
 
O problema é que planejamento e preparação parecem não fazer parte da cartilha da maioria 
dos vendedores brasileiros. Uma pesquisa da própria Genesis Consulting estima que 52% dos 
profissionais da área não realizam qualquer tipo de preparação antes de “dar o bote”. Outros 
37% fazem um planejamento vago, suficiente apenas para evitar situações imprevistas. Só 
10% dos vendedores brasileiros buscam uma preparação adequada e míseros 1% se 
debruçam sobre um planejamento completo do processo da venda. “Muita gente pensa que a 
venda não é uma ciência, e sim algo que pode ser feito de forma empírica, sem qualquer 
metodologia”, critica Marcos Ton, consultor em marketing de varejo da Faculdade de 
Tecnologia da Organização Paranaense de Ensino Técnico (Opet). 



A visão reducionista da venda gera efeitos, no mínimo, indesejáveis. Para começar, o vendedor 
fica inclinado a pensar que o processo depende unicamente de seus talentos pessoais – como 
o poder de convencimento e até sua beleza física. Logo, quando recebe um sonoro “não”, o 
profissional tende a se sentir até psicologicamente abalado. Além disso, quando não há 
método, fica-se com a impressão de que a parte mais importante da negociação é o da 
abordagem, aquele derradeiro momento em que se fica cara a cara com o cliente. Aí não tem 
jeito: a pressão psicológica e o estresse crescem e transformam a vida do vendedor em um 
inferno na véspera do encontro. “A gente identifica a última parte como a que mais importa, 
mas, na hora da verdade, a chave é pensar e planejar o processo como um todo”, analisa 
Eduardo Macedo, diretor da consultoria Gouvêa de Souza Marketing, de São Paulo. O “bote 
final”, diz ele, deve ser apenas a conseqüência de todo um trabalho prévio. “Só há falha na 
hora ‘H’ se o restante da jornada não for bem executado. O fechamento é resultado natural de 
um processo bem feito”, salienta Vitor Hugo Toss, diretor da Vendasnet, consultoria que 
oferece treinamento em vendas. 
 
E para vender idéias? 
 
Que um vendedor precisa de jogo de cintura para conduzir o cliente até o fechamento de um 
negócio, todo mundo sabe. Mas e quando se trata de vender idéias? Nesse caso, o processo é 
ainda mais complexo. Não há possibilidade de se demonstrar o produto “ao vivo” aos 
potenciais compradores, e toda a argumentação se baseia em um exercício de imaginação. 
“Uma idéia não é tangível, o que torna a tarefa mais difícil”, explica João Lucio Neto, 
economista e autor do livro A Arte de Vender Idéias, editado pela DVS. 
 
O setor de serviços exibe bons exemplos. Vender segurança, turismo ou uma simples 
assinatura de TV a cabo são tarefas que exigem grande poder de abstração. “O vendedor 
precisa trabalhar de maneira que o cliente consiga ter uma percepção positiva do serviço, 
visualizando os ganhos e benefícios que poderá obter”, informa Ulisses Zago, presidente da 
Genesis Consulting. Em outras palavras, é necessário ter habilidade para “materializar” a idéia. 
“Para vendas de anúncios, jazigos em cemitérios e outros serviços que não são palpáveis, o 
vendedor deve explorar a capacidade de representar a idéia em palavras”, diz José Luiz Tejon, 
professor do curso de MBA em Marketing da Fundação Getúlio Vargas. 
 
Parece difícil – e é. Em compensação, a venda de idéias é ilimitada. O “produto” é abstrato e, 
portanto, pode ter diferentes tamanhos e se adaptar aos mais variados tipos de cliente. 
“Vendendo serviços, nós conseguimos cercar o cliente de todas as formas”, explica Caio 
Bittencourt, diretor de vendas da Ticket, uma das grandes prestadores de vale-refeição do 
país. A Ticket conta com planos específicos para cada tipo de empresa. Os métodos de 
abordagem dos clientes são predeterminados e desenhados especificamente para cada equipe 
– desde a do telemarketing até aquela que vai para o face-to-face. O único ponto em comum é 
a filosofia de não apenas vender, e sim estabelecer um relacionamento de longo prazo com o 
comprador. “As negociações da Ticket demoram, em média, seis meses para se concretizar”, 
revela Bittencourt. 
 
O resultado costuma ser animador. Recentemente, a Ticket fechou um contrato com uma 
grande indústria do Sul do país. Os flertes com o cliente já duravam dez anos, mas nunca 
evoluíam – simplesmente porque a empresa utilizava o serviço de um concorrente da Ticket. 
“Nós tentávamos de tudo para estar na vista dos executivos, marcávamos em cima. Até 
criamos um laço de amizade com eles”, recorda Bittencourt. O relacionamento provou ser 
valioso: a certa altura, a prestadora concorrente cometeu uma falha e levou a indústria a 
procurar um novo fornecedor. Adivinhe qual foi o primeiro nome procurado? “Nós fazemos a 
nossa sorte”, pensa Bittencourt. 
  



Por trás de todo B2B também bate um coração 
 
Vender para empresas é diferente de vender para pessoas? Em muitos aspectos, é. No 
business-to-business (conhecido pela sigla B2B), a tarefa de fidelizar o cliente é bem mais 
demorada. O produto tem de gerar soluções imediatas e, já durante a negociação, é preciso 
prever com cautela todas as etapas logísticas da encomenda – da empresa compradora até o 
cliente final que ela atende. No entanto, a base do processo permanece a mesma. “Venda é 
venda, seja ela para uma empresa ou para o consumidor final. Em ambos os casos, você 
negocia com pessoas”, defende Marcos Ton, Consultor da Sucesso em Vendas. 
 
No B2B também é necessário ter um planejamento estratégico específico para cada cliente, 
conhecimento total do produto e vendedores altamente qualificados. Fora isso, é preciso 
acrescentar alguns elementos específicos à receita – como a capacidade de entender a 
essência do negócio da empresa compradora. “O marketing é indispensável. Uma companhia 
que compra tem o objetivo claro de vender melhor e ganhar ainda mais dinheiro”, explica José 
Carlos Teixeira Moreira, presidente e fundador da Escola de Marketing Industrial (EMI), de São 
Paulo. 
 
Um ponto crucial no B2B é a credibilidade da empresa. De nada adianta o vendedor ter um 
grande poder de argumentação se a companhia que está por trás dele desmente as 
informações colocadas na mesa. “Deve se levar em conta a história de credibilidade da 
empresa vendedora e sua conduta ética no presente”, salienta Teixeira. De resto, o que vale 
são as interações humanas. “Empresas não existem. O que existe são grupos de pessoas. 
Quando duas organizações negociam, são pessoas que fecham o contrato”, filosofa Moreira. 
  
Herança do varejo – São vários os fatores que ajudam a difundir uma ótica distorcida sobre os 
processos de venda. Um deles é a falta de referências. Muitos vendedores entram na profissão 
quase por acaso e, por isso, acabam se espelhando no único modelo com o qual já tiveram 
contato: o do varejo, no qual a venda acontece em um único contato com o cliente. Para 
completar, no Brasil há poucas empresas com programas sérios de qualificação e premiação de 
seus vendedores. Em geral, adotam-se apenas alguns paliativos, como palestras de motivação 
e seminários de aprimoramento – nada mais do que isso. “Não vejo nenhum movimento 
empresarial com a finalidade de melhorar a qualidade da venda. Ainda é tudo muito amador no 
Brasil. Poucas empresas usam o método do funil de vendas, por exemplo, para organizar os 
passos da equipe e entender a demanda”, analisa Raúl Candeloro, editor das revistas 
VendaMais e Liderança & Supervisão e autor de diversos livros sobre o assunto. 
 
Para quem não sabe, o “funil de vendas” é um método que ajuda a gerenciar os avanços e 
recuos da equipe responsável por trazer dinheiro para uma empresa. Também conhecido como 
pipeline, consiste numa tabela que indica em qual estágio se encontra cada oportunidade 
comercial. Cada estágio recebe uma descrição e um nome (ou status), permitindo que a 
companhia tenha um panorama confiável sobre o andamento de seus futuros negócios. Para 
José Luiz Tejon, professor do curso de MBA em Marketing da Fundação Getúlio Vargas, ignorar 
métodos como esse significa desperdiçar um potencial imenso – especialmente no caso das 
empresas brasileiras. “Tínhamos condições de ser os melhores do mundo nessa área. O 
brasileiro tem jogo de cintura, é uma figura amigável e livre de preconceitos, diferentemente 
dos vendedores de outras nacionalidades”, acredita. Entretanto, por falta de preparo, muitas 
empresas acabam limitando o raio de ação de seus vendedores. “Elas preferem investir em 
treinamentos voltados para resultados e, com freqüência, impõem um trabalho autoritário com 
o vendedor, com foco apenas na produtividade”, lamenta Eduardo Macedo, da consultoria 
Gouvêa de Souza Marketing. 
 
A longa jornada – “Uma caminhada de mil léguas começa com o primeiro passo.” O velho 
ditado chinês dá uma idéia de como funciona o processo ideal de venda. O trajeto é longo e 
demanda um tempo imensurável – além de paciência, perseverança e muito planejamento por 
parte do vendedor. Engana-se quem acredita que essa longa jornada começa na hora de 
abordar o cliente. Antes de iniciar qualquer aproximação, o vendedor precisa estudar uma 
série de variáveis, a começar pelas características do cliente e seu perfil de negociação. Uma 
das técnicas mais conhecidas é a da matriz “emoção/razão” e “rápido/lento”. Trata-se de 



identificar como o comprador tende a fechar um negócio: com base em argumentos de apelo 
emocional ou racional? Por meio de reuniões rápidas ou mais demoradas? A combinação 
dessas quatro características proporciona um belo ponto de partida para planejar uma 
aproximação, informa Raul Candeloro, da revista VendaMais. “Reduzimos nosso leque a quatro 
tipos básicos de pessoas. Para cada uma delas, existe uma forma mais eficiente de se 
apresentar um produto”, explica ele. 
 
O passo seguinte consiste em definir qual é o problema que o cliente deseja resolver. “O 
vendedor precisa perceber essa necessidade e tratá-la como se fosse um projeto pessoal”, 
defende Thomas Steenburgh, professor de Marketing da Harvard Business School, em 
entrevista a AMANHÃ. Quem já adotou essa tática garante que ela dá resultado. É o caso de 
Carlos Alberto Julio, professor dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas e presidente da 
HSM do Brasil. Determinado a contornar as dificuldades aduaneiras de um importador de 
eletrodomésticos em Gana, na África, Julio passou dois anos estudando o sistema burocrático 
daquele país. Desvendados os gargalos, foi fácil concluir a venda. “Tive de ir até Gana para 
entender o processo e todos os trâmites. Em compensação, passamos dez anos fornecendo 
eletrodomésticos para aquele importador, pois éramos os únicos com conhecimento para 
entrar lá”, conta Julio. 
 
Com o cliente já identificado e seus problemas devidamente mapeados, é hora de partir para o 
ataque, certo? Errado. A fase de preparação para o encontro com o comprador exige, ainda, 
uma precaução extra: conhecer todas as qualidades, os defeitos e as peculiaridades do 
produto ou serviço que está sendo vendido. O bom vendedor precisa ser capaz de esclarecer 
todas as eventuais dúvidas sobre aquilo que está vendendo. Pode não parecer, mas a tarefa é 
complicada. Com a difusão da internet, os clientes estão cada vez mais bem informados e, 
muitas vezes, fazem perguntas imprevisíveis. Uma pesquisa da American Marketing 
Association, entidade que representa os profissionais de marketing dos Estados Unidos, revela 
que 93% dos compradores de veículos, por exemplo, já entram na concessionária com a cor e 
o modelo escolhidos. “O volume de informações sobre os produtos faz com que o cliente vá 
para a compra com dúvidas mais complexas”, explica Júlio. 
     
Esse cenário, aliás, remete a uma nova tendência: a de que as empresas comecem a contratar 
profissionais cada vez mais qualificados para compor a linha de frente das suas equipes de 
vendas. É o que vem fazendo a Medabil, construtora especializada em “sistemas metálicos” – 
estruturas de aço que sustentam prédios inteiros, tal como o Aeroporto Salgado Filho, no Rio 
Grande do Sul. Cada venda da Medabil é um projeto novo e complexo. Por isso, a empresa 
recruta engenheiros altamente qualificados para negociar com os clientes. “Além de oferecer o 
serviço, o vendedor já aconselha qual é o melhor tipo de estrutura para a necessidade do 
investidor”, justifica Gelson Lemos, coordenador comercial da Medabil na Região Sul. No caso 
da construtora, as negociações podem durar até dois anos. Certa vez, conta Lemos, a 
companhia estava prestes a fechar um negócio com um cliente de Santa Catarina. “Mas aí, na 
última hora, ele fechou com outro fornecedor cujo preço era 20% mais baixo que o nosso”, 
recorda ele. Os engenheiros da Medabil entraram em ação e foram até Santa Catarina mostrar 
os diferenciais do produto, suas especificações e vantagens técnicas. Bingo: o cliente desistiu 
do outro fornecedor e aceitou a proposta da Medabil, mesmo com a diferença de preço. 
“Conseguimos reverter a situação”, sorri Lemos. 
 
Passo em falso – É claro que, sem talento, todo planejamento acaba sendo inócuo para um 
vendedor. De nada adianta conhecer profundamente o cliente e o produto se, na hora crucial, 
falta ao profissional aquele “algo mais” que faz o negócio andar. Mas é preciso desmistificar 
algumas coisas a respeito do “bote final”. Primeiro: fechar uma venda significa estabelecer um 
relacionamento com o cliente. Veja o caso de Sandra Somacal, chefe de vendas da Masisa do 
Brasil, empresa do Paraná que fabrica painéis de madeira. Durante um encontro com clientes, 
a Masisa promoveu uma pescaria – apenas para quebrar o gelo. Enquanto negociava com um 
deles, Sandra tentava manejar o caniço. “Como eu não tinha experiência, joguei o anzol e ele 
enroscou na gola do cliente”, conta ela. Por sorte, o cliente encarou a situação com bom 
humor, dizendo que havia sido literalmente “fisgado” pelos vendedores da Masisa. Sandra, é 
claro, aproveitou a deixa para firmar uma relação mais informal com o comprador que, desde 
então, faz encomendas regulares à empresa paranaense. 



 
As dicas para se ter um encontro proveitoso com o cliente já foram amplamente debatidas em 
livros e até em piadas (veja o quadro ao lado). De certa forma, é possível resumi-las a duas 
precauções básicas: controlar a ansiedade e a língua. “O vendedor acha que perderá a venda 
se não falar logo. Não é verdade. É preciso respeitar o silêncio da decisão”, aconselha Ulisses 
Zago. Ao falar demais, o profissional da venda deixa de obter informações valiosas sobre as 
preferências do cliente. Para completar, acaba pressionando o freguês – que, na dúvida, 
prefere desistir do negócio. É como explica o presidente e fundador da Escola de Marketing 
Industrial (EMI), José Carlos Teixeira Moreira: “O mundo anda sombrio e triste. ‘Acolher’ o 
cliente é crucial. O vendedor deve dar atenção com eficiência”.  � 
 
Vendedor ‘mágico’ é piada 
 
Os mitos sobre a capacidade de se fechar grandes vendas em um único encontro são tão 
populares que já viraram até piada. Confira, abaixo: 
 
“Um sujeito começa a trabalhar como vendedor em uma loja que vende de tudo.  
No final do primeiro dia, o gerente pergunta: 
— Como foi? 
 
— Fiz uma venda – responde o vendedor. 
 
— Uma só?! – espanta-se o gerente. — Mas todos os outros vendedores fecham de 20 a 30 
vendas por dia! De quanto foi a sua venda? 
 
— Duzentos e quarenta mil reais – diz o vendedor. 
 
O gerente arregala os olhos, admirado.  
Era um recorde absoluto da loja.  
 
— Mas como você conseguiu vender 
tudo isso? 
 
— Bem – explica o vendedor –, eu vendi um anzol pequeno, um médio e um grande. 
 
Depois vendi os três tipos de linhas para cada tipo de anzol e, também, todos os apetrechos 
para a pesca. Aí perguntei onde o cliente iria pescar, ao que ele respondeu “no litoral”. 
Informei, então, que seria necessário um barco. Ele comprou um de 22 pés. Como o carro dele 
não era capaz de rebocar o barco, vendi a ele uma Blazer. 
O gerente interrompe: 
 
— Você fez esta venda para um cliente que entrou aqui pedindo um simples anzol?! 
 
— Na realidade, ele veio me perguntar onde havia uma farmácia para comprar um absorvente 
para sua esposa. Aproveitei e comentei: “Já que seu fim de semana foi para o saco, que tal 
fazer uma pescaria?”. 
 
Os mandamentos para não falhar na ‘hora H’ 
 
Se os produtos estão cada vez mais semelhantes, e a concorrência, nivelada, saber vender 
com eficiência é um diferencial competitivo. No entanto, mesmo para os vendedores “inatos”, 
não basta seduzir e encantar. A receita de sucesso das negociações inclui conhecimento, 
percepção nas relações e muito planejamento. Veja algumas dicas para que a venda não 
escape na hora “H”: 
 
O bom vendedor é um detetive: Antes de começar a venda, é necessário fazer uma 
investigação completa do cliente: saber quem ele é, quais são suas necessidades, seus desejos 
e suas limitações. Além disso, o bom vendedor deve monitorar o comportamento do mercado 
e da concorrência – o que facilita na argumentação. 



 
Pesquisas com clientes são úteis, mas não são mágicas: Empresas costumam realizar grandes 
pesquisas para traçar os perfis do consumidor. Na hora da venda, porém, o que conta é o 
estilo próprio do cliente, independentemente do segmento no qual ele se encaixa. Pense nisso 
ao elaborar sua estratégia de aproximação.  
 
O vendedor é mais do que um atendente – é um consultor: Por mais bem informado que o 
cliente esteja sobre o que irá adquirir, é fundamental que o vendedor conheça com 
profundidade o produto oferecido. Conhecimento, nesse caso, é saber responder a todas as 
dúvidas e a todos os detalhes com honestidade. Hoje, com a internet, esse desafio se torna 
cada vez mais complexo. 
 
A primeira impressão não fica, ela gruda: Uma boa abordagem não garante a venda. Mas uma 
abordagem atrapalhada pode fazer com que ela nunca mais aconteça. No primeiro encontro 
com o cliente, é importante agir com iniciativa e segurança. E manter, sempre, a humildade, a 
capacidade de ouvir, a vibração na fala, a paciência e a ética. Fatores como pressa, ansiedade 
e falta de ambição podem ser fatais. 
 
Pós-venda é o “pré-da-próxima-venda”: Uma venda bem-sucedida nunca acaba. O processo de 
fidelização do cliente faz com que ele se torne “dependente” do ciclo da compra. Na hora de 
fechar o negócio, o vendedor pode traçar os rumos para que esse elo se firme. 
 
Qualquer pessoa pode vender: Os profissionais que atuam na área de vendas costumam ter 
um perfil em comum: são extrovertidos, persistentes, habilidosos nas relações humanas e 
ágeis nas conclusões. Mas isso não significa que vender é tarefa proibida para os tímidos. 
Mesmo quem acredita que não nasceu para isso pode se tornar um bom vendedor – desde que 
se dedique ao aprendizado das técnicas e ao aprimoramento de suas habilidades interpessoais. 
Os especialistas acreditam que, conhecendo e aplicando bem os métodos de negociação, 
qualquer um pode vender com êxito. Como não há cursos de graduação específicos no Brasil, a 
solução é procurar treinamento em consultorias e em livros que falem sobre prospecção, 
marketing e vendas. 
 
Disponível em: <http://www.amanha.com.br>. Acesso em 3 ago. 2006. 


