
Como vender mais e melhor 
Lázaro Evair de Souza 

Conheça os segredos dos supervendedores e tire proveito deles para reforçar o caixa agora. 

O fundador da Wal-Mart, Sam Walton, um dos mais bem-sucedidos empreendedores de toda a 
história, costumava recorrer a uma espécie de mantra indiano toda vez que era convidado a 
explicar o seu sucesso. De uma forma simplória, como era de seu feitio, ele repetia para seus 
interlocutores, quase sem pausa para respiração, sempre o mesmo discurso: 'Compre barato, 
venda barato, mantenha as prateleiras bem sortidas, trate os clientes com respeito, valorize seus 
colaboradores e preste muita atenção aos acertos da concorrência'.  

'Nós ensinamos ao nosso pessoal: não venda um carro aos clientes, ajude-os a comprar um.'  

Greg Pensk, presidente da maior revenda Toyota dos Estados Unidos  

As palavras do velho Sam Walton, o homem que fez de sua rede de varejo a maior corporação do 
planeta, podem parecer superficiais, mas continuam mais atuais do que nunca. Até agora 
ninguém conseguiu resumir melhor do que ele a receita para se vender mais e melhor. Ainda 
hoje, 11 anos após a sua morte, ocorrida em 1992, a rede de lojas que ele ergueu, a partir dos 
anos 60, vende mais do que qualquer outra. Segundo a revista Fortune, a Wal-Mart liderou a lista 
das empresas com maior faturamento em todo o mundo no ano passado, com uma receita de 219 
bilhões de dólares (superior à da Exxon-Mobil, a gigante do setor petrolífero, de 191,5 bilhões de 
dólares, e à da General Motors, líder mundial do setor automobilístico, de 177,2 bilhões de 
dólares).  

A fórmula idealizada por Sam Walton é, provavelmente, a mais simples e a mais eficiente de 
todas. Elaborada com base na sua percepção intuitiva, provou-se vencedora na letra fria dos 
números e na preferência do consumidor. Mas muitos outros grandes vendedores, que se 
destacaram dos demais por suas habilidades profissionais, desenvolveram suas próprias receitas, 
algumas das quais tão eficientes quanto a de Walton, para conseguir quebrar seguidos recordes 
de vendas. 
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A rainha dos imóveis 
Kleide Teixeira 

 

A receita da corretora que fez fortuna e conquistou São Paulo 

 

VALENTINA CARAN: 'Não existe mercado parado; o que existe são pessoas paradas' 

Ela não teve condições financeiras de estudar. Cursou só até a quarta série. Mesmo assim, há 
cerca de uma década a corretora Valentina Caran, 49 anos, é uma das mais bem-sucedidas 
vendedoras de imóveis comerciais da cidade de São Paulo. 'Tenho hoje em carteira 46.000 
imóveis para negociar', afirma. 'Para mim não existe mercado parado. O que existe é pessoa 
parada', diz ela, que começou a trabalhar aos 9 anos, ajudando o pai a colher tomate em Monte 
Mor, a 120 quilômetros de São Paulo, onde nasceu.  

Seu envolvimento com vendas começou quando se mudou, sozinha, para São Paulo, em meados 
dos anos 70. Tinha 21 anos e foi vender enciclopédia. Durante três anos cansou de ganhar 
prêmios de melhor vendedora. Estimulada por um dos clientes ingressou, no princípio dos anos 
80, no ramo imobiliário, no qual fez fortuna, e nele permanece até hoje. Embora não revele 
números, concorrentes estimam que a receita do seu escritório gire em torno dos 500.000 reais 
por mês.  

Se evita falar em números, Valentina é aberta quanto às táticas de vendas que fizeram dela uma 
notoriedade. 'Uma regra básica é estar sempre à disposição dos clientes', diz ela. Para pôr em 
prática tal recomendação, ela diz que cumpre um expediente que começa às 9 da manhã e não 
raro avança até meia-noite. 'Cinco horas de sono, para mim, é o bastante', diz.  

Como faz refeições ligeiras no próprio escritório, um andar inteiro com cerca de 700 metros 
quadrados de área na avenida Paulista, consegue falar pessoalmente com a maioria dos seus 
clientes. Entre constantes e esporádicos, assegura ter cerca de 50.000 clientes, entre os quais, 
bancos como Bradesco e Safra, além de empresas como Cyrela Empreendimentos, TV Globo e 
Telefônica. Talvez por ter alcançado o Olimpo profissional, Valentina hoje já pode se dar ao luxo 
de ser sincera com a clientela. 'Então, mala, vai fechar ou não vai?', diz ela, quando alguém 
demora a concluir um negócio.  



Regra de ouro- Além de dar atendimento personalizado aos clientes, ela afirma que outra regra de 
ouro, aprendida em seus 23 anos de atuação no ramo, surpreendentemente, é manter um bom 
relacionamento com porteiros e zeladores dos edifícios. Em razão de sua popularidade no local 
acabou por ganhar o apelido de 'Rainha da Paulista'. 'Devo conhecer pelo nome uns 100 zeladores 
da região', diz. 

50 mil clientes é o total que a empresária afirma ter em carteira 

Segundo Valentina, foi essa a tática que a ajudou a conhecer melhor o mercado e sobretudo a 
região da avenida Paulista, onde concentra suas atividades. Em parte, isso foi reforçado por outra 
prática disseminada por ela - colocar seu nome em letras garrafais nas placas afixadas nos 
imóveis que negocia. Apesar de toda essa exposição e popularidade que exibe, a empresária diz 
que outra lição que o bom vendedor deve aprender é não se deixar levar pela vaidade. A seu ver, 
a vaidade leva à acomodação, o que é mortal em toda atividade. Em sua autobiografia Valentina 
Caran - Sua História e Seus Segredos de Sucesso no Ramo Imobiliário, lançada em 2001 pela 
Editora Nobel, ela afirma que grandes empresários já tiveram suas empresas prejudicadas por se 
julgarem invulneráveis. 'O fato de estar em vantagem num determinado momento não assegura 
essa posição para sempre', afirma. Ciente disso, ela acaba de ampliar os domínios de sua 
empresa. No ano passado, montou uma filial em Indaiatuba, no interior paulista, com o propósito 
específico de trabalhar com chácaras e sítios na região, conhecida por abrigar jogos de pólo de 
grandes empresários de São Paulo. Assim, ela acrescenta à jornada diária de quase 15 horas de 
trabalho no escritório de São Paulo, fins de semana de atendimento no interior. 'Não gosto de 
férias', diz ela, assumindo seu lado workaholic. 
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Casos exemplares- Aqui mesmo, nesta reportagem, relatamos os segredos de cinco grandes 
vendedores para faturar mais - o presidente da Embraer, Maurício Botelho, que transformou os 
aviões produzidos pela empresa num fenômeno internacional de vendas; a corretora de imóveis 
Valentina Caran, famosa pela eficiência com que fecha negócios milionários; o vendedor da Ellus, 
Diego Borba, premiado duas vezes seguidas por ser um dos mais eficientes profissionais da rede; 
o representante comercial Marcus Arrais, que atuava como uma espécie de caixeiro-viajante pelos 
rincões do Pará e conseguiu enriquecer, em poucos anos, como se tivesse encontrado uma pepita 
de ouro em Serra Pelada; e, finalmente, a vendedora de produtos da Avon, Margarete Nóbile, que 
obtém resultados impressionantes pelo sistema de vendas porta-a-porta (leia os textos sobre eles 
ao longo da reportagem).  

Afinal, o que faz com que profissionais da área de vendas, executivos e empreendedores como 
Walton - considerado por alguns acadêmicos americanos como um caipira, em razão de seus 
hábitos interioranos e de sua insistência em manter a sede da Wal-Mart em Bentonville, Arkansas, 
na região sudeste dos Estados Unidos - tornem-se vendedores excepcionais?  

A mesma pergunta vale para outros grandes vendedores, como o empresário Samuel Klein, 
imigrante polonês que chegou ao Brasil com 5 dólares no bolso e montou as Casas Bahia, uma 
das maiores redes varejistas do país; e o dublê de empresário e apresentador, Silvio Santos, o 
camelô que, como todo mundo sabe, construiu do nada um império que engloba uma rede de 
televisão, uma rede de varejo e uma série de outros negócios. Qual é o segredo deles? É sorte? 
Garra? Determinação? Ousadia?  

'Ofereça ao cliente algo que valha a pena e ele pagará o que vale'  



Tom Peters, um dos principais gurus americanos da área de gestão  

Para ser um supervendedor, tudo isso conta - e muito. Um bom vendedor também deve ter, 
obviamente, vocação para vender. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Ninguém vai se 
tornar um Sam Walton na vida se tiver vergonha de atender um cliente ou se sentir incomodado 
por trabalhar como vendedor. Quem não souber ouvir um 'não' deve seguir outro caminho. Talvez 
seja melhor procurar um emprego na área administrativa. Até para poder falar mal do pessoal de 
vendas sem ter que levantar da cadeira e sair da frente do computador. Os grandes vendedores 
procuram fazer do 'não' um combustível para se automotivar ainda mais.  

O comandante das vendas  

A estratégia de um executivo para vender aviões no mundo todo  

O engenheiro carioca Maurício Botelho, 60 anos, presidente da Embraer, transformou-se, nos 
últimos anos, num dos mais brilhantes vendedores do país.  

E vender um avião, que custa em média 20 milhões de dólares, não é para qualquer um. Botelho, 
além de acumular um retrospecto gerencial invejável, conseguiu abrir para o Brasil um mercado 
que era predominantemente dominado pelas grandes indústrias aeronáuticas do Primeiro Mundo.  

Daniel Aratangy 

 

BOTELHO, da Embraer: duas viagens mensais ao redor do mundo para negociar aviões 

Botelho, que faz em média 25 viagens por ano ao exterior para negociar aviões, afirma que não 
há apenas um segredo para explicar o seu sucesso num mercado tão competitivo. 'Basicamente é 
uma questão de estabelecer uma estratégia clara de vendas, planejar detalhadamente a sua 
execução e ter agilidade e flexibilidade suficientes para se adaptar às necessidades do cliente', diz 
ele.  

Segundo Botelho, um exemplo de agilidade na tomada de decisões mercadológicas foi o que 
aconteceu logo depois do atentado terrorista às torres do World Trade Center, em Nova York, em 
2001, que feriu quase de morte a aviação comercial de todo o mundo e afetou drasticamente 
também a indústria de aviões.  

Nas duas semanas seguintes, ele e sua equipe pegaram suas pastas, seus notebooks e saíram 
visitando clientes mundo afora. Ao final da maratona, tinham desenhado um quadro bem próximo 
da realidade de como ficaria o mercado nos três anos seguintes. Voltaram para a fábrica, em São 
José dos Campos (SP), e traçaram uma estratégia para não perder vendas, ou minimizar as 
perdas.  



Por sua extensa bagagem como planejador, Botelho leva uma grande vantagem sobre os 
vendedores comuns. Desde que se formou em engenharia mecânica, em 1965, esteve sempre em 
postos de liderança. Implementou diversos projetos, inclusive em plataforma petrolífera, quando 
era vice-presidente da Tenenge - Técnica Nacional de Engenharia, uma subsidiária do Grupo 
Odebrecht.  

Vender idéias- Antes de exercitar seus dotes de vendedor pelo mundo afora, ele teve de 'vender' 
aos funcionários e principais acionistas da empresa (Cia. Bozano e os fundos de pensão Previ, dos 
funcionários do Banco do Brasil e Sistel, dos funcionários das empresas de energia elétrica), logo 
depois de sua privatização, em 1995, a idéia de que era viável transformar a Embraer numa 
referência mundial do setor aeronáutico.  

Passados oito anos, os números comprovam o êxito do executivo. O prejuízo de 113 milhões de 
dólares registrado em 1996 foi transformado num lucro líquido de 1,1 bilhão de dólares no ano 
passado. As perspectivas são animadoras. Depois de implantar uma unidade em Gavião Peixoto, 
no interior paulista, a empresa se prepara para instalar uma fábrica em Jacksonville, na Flórida, 
Estados Unidos. O objetivo é ficar mais perto do mercado americano, o maior comprador de 
aviões do mundo. Investe ainda na China por meio de uma parceria que reúne o governo e 
empresários locais. Em julho, a Embraer tinha um total de 1.120 aeronaves encomendadas por 
clientes. Por tudo isso, Botelho é a própria imagem do vendedor sempre otimista. Ele só está 
desencantado é com o seu time do coração, o Fluminense, que há muito tempo não decola.  
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Constante aprimoramento- O problema é que só as habilidades inatas não bastam para forjar um 
supervendedor. Hoje em dia, a capacitação do pessoal de vendas tornou-se uma ferramenta 
absolutamente indispensável para quem quer aumentar o faturamento. Ainda mais num momento 
como o que se vive atualmente no país, em que o consumidor passou a comprar menos e a 
concorrência está cada vez mais acirrada em todos os campos da economia. Para prosperar é 
preciso estar comprometido com a busca constante de conhecimento e de aperfeiçoamento 
profissional.  

É provável que nenhum outro assunto tenha sido tão estudado em todos os tempos quanto as 
técnicas de vendas, inclusive nas melhores universidades do mundo. Seria muita presunção 
acreditar apenas nas próprias habilidades e desprezar o enorme volume de informações que se 
produziu para entender a psicologia do cliente e facilitar a vida do vendedor (veja no quadro 
'Cesta literária' alguns dos livros sobre vendas de maior sucesso). 'Para alcançar o sucesso, como 
em qualquer atividade, é preciso que as habilidades inatas sejam aperfeiçoadas pelo aprendizado 
técnico e pelo conhecimento prático adquirido durante a vida profissional', diz o consultor da área 
de varejo Adão de Souza, cuja empresa leva o seu nome. Isso não significa, segundo 
especialistas, que uma equipe de vendas vai melhorar seu desempenho com uma aula, a leitura 
de um livro ou um curso bissexto. 'O treinamento é um processo que não pode ter fim', diz 
Fernando Lucena, presidente do Grupo Friedman, do Rio de Janeiro, especializado na reciclagem 
de vendedores.  

Lucena acredita que a capacitação em vendas é algo que deve envolver, além do treinamento 
propriamente dito, a motivação do pessoal, o acompanhamento prático do profissional, a correção 
freqüente de rumos e, principalmente, a cobrança de resultados. Se não houver acompanhamento 
e cobrança permanentes, afirma Lucena, os resultados do treinamento ficarão abaixo dos 
esperados.  



'Objeções são os degraus da escada para o seu sucesso em vendas'  

Tom Hopkins, consultor e escritor americano  

Retorno Certo- Um estudo feito nos Estados Unidos pela American Society for Training & 
Development (ASTD), entidade especializada em pesquisas sobre capacitação profissional, 
mostrou que, para cada dólar aplicado em treinamento do pessoal de vendas, o retorno chega a 
20 dólares. Num outro estudo feito pela ASTD, que envolveu 540 empresas americanas, 
constatou-se que as que têm políticas permanentes de treinamento registraram altas de até 57% 
em seu faturamento líquido em determinados períodos.  

O sedutor do varejo  

A fórmula de um ex-modelo para vender mais jeans  

Ricardo Padue 

 

BORBA: uma checagem diária dos estoques ajuda na hora de atender o consumidor 

O modelo carioca Diego Borba, de 29 anos, poderia estar, hoje, desfilando pelas passarelas, 
atividade que exerceu durante dois anos, na adolescência. Mas o seu lado vendedor falou mais 
alto. Ele conta que sua vocação por vendas foi despertada quando tinha 16 anos e trabalhava na 
videolocadora de um amigo seu em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Desde então, sua vida 
sempre esteve ligada ao mundo das vendas. Já foi vendedor de móveis, de artigos esportivos e 
até de serviços de reparo naval na Marinha brasileira. 'Gosto de lidar com o público e de servir as 
pessoas', diz ele.  

Graças a seu empenho e capacidade de comunicação, Borba afirma que se destacou em todos os 
empregos. No seu primeiro mês de trabalho na loja de material esportivo conseguiu superar as 
metas. E assim é até hoje. Há três anos e meio trabalhando numa loja da Ellus, grife 
especializada em jeanswear, nos Jardins, zona sul de São Paulo, Borba foi incluído, por duas vezes 
seguidas, no ranking anual dos maiores vendedores de todas as 54 lojas da rede espalhadas pelo 
país. Sua média mensal de vendas é da ordem de 500 peças, contra uma estimativa média de 
350 peças do vendedor-padrão. E sua receita para estar sempre entre os primeiros inclui a 
observação atenta do comportamento do consumidor. Nesse aspecto ele é radical. 'Você tem de 
conhecer o cliente no instante em que ele pisa na loja', afirma.  

500 peças por mês é o que Borba consegue vender, uma marca 43% acima da média  



Devido à sua experiência, hoje ele garante que consegue saber, só de olhar para uma cliente, se 
ela gosta de roupas clássicas ou se prefere trajes mais despojados. A partir daí, seu processo de 
atendimento obedece a um roteiro determinado. Começa por uma abordagem educada e gentil, 
porém firme, que passe energia e astral elevado. 'Quando é a primeira visita do cliente à loja, a 
abordagem inicial é decisiva para o sucesso da venda', diz Borba.  

Confiança vende- Segundo ele, o vendedor ganha pontos se conseguir demonstrar, 
honestamente, que gosta do produto que está oferecendo ao comprador. 'O cliente percebe 
quando você gosta da mercadoria que oferece a ele', diz Borba. 'Isso ajuda a ganhar sua 
confiança, e confiança em vendas é algo fundamental', afirma.  

Para que tudo funcione bem, no entender de Borba, é necessário que o vendedor execute, nas 
horas de movimento baixo, algumas tarefas burocráticas e maçantes. Uma delas é verificar 
diariamente a posição do estoque. Ele argumenta que, checando minuciosamente o que você tem 
para vender, fica mais fácil na hora de atender a clientela. 'O atendimento fica mais objetivo e 
você não oferece peças que estão em falta ou que não têm a numeração do cliente', diz ele.  

Borba revela um truque que usa para estimular a decisão de compra do consumidor. Segundo ele, 
quando uma cliente está escolhendo um presente para o namorado ou marido, ele não se furta a 
vestir a peça para que ela veja como é o caimento. 'Já consegui muitas vendas com essa tática.'  
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Apesar da importância indiscutível que as habilidades inatas têm na trajetória dos 
supervendedores, as estatísticas demonstram que a formação adequada dos profissionais é uma 
tarefa que deve ser prioritária para toda empresa que queira se perpetuar no mercado. Além da 
formação específica, o vendedor deve conhecer também o funcionamento de outras áreas da 
empresa, como as de logística e de marketing. 'Todo mundo que trabalha com vendas precisa ter 
uma visão panorâmica do negócio', afirma Mauro Schnaidman, professor de gestão estratégica de 
vendas do IBMEC de São Paulo.  

De acordo com Schnaidman, faz tempo que não há mais espaço no mercado para o tipo de 
vendedor que só cumpre metas. Para ele, o vendedor que pauta sua atuação apenas no 
relacionamento pessoal com os clientes está em processo de extinção. 'Antigamente, o bom 
desempenho de um vendedor dependia 80% de seus contatos e apenas 20% do conhecimento do 
produto, dos clientes e da concorrência', afirma Schnaidman. 'Hoje, o conhecimento passou a 
representar 80% do sucesso e os contatos, apenas 20%.  

'O melhor vendedor do mundo é um cliente encantado' Sérgio Almeida, consultor brasileiro  

Só na ficção- O chamado 'tirador de pedido' só sobrevive na ficção, como no clássico A Morte do 
Caixeiro- Viajante, do teatrólogo americano Arthur Miller. Escrita em 1949, a peça conta a saga de 
Willy Loman, um vendedor que, depois de 30 anos de trabalho como caixeiro-viajante, vê seus 
métodos de vendas serem ultrapassados por novas técnicas e, por não conseguir suportar a 
decadência, termina por se matar.  

(A peça, que rendeu a Miller um prêmio Pullitzer, uma espécie de Oscar dos teatrólogos e dos 
jornalistas, ainda é montada, de tempos em tempos, em alguma parte do planeta. O papel do 
vendedor Loman já foi vivido por Dustin Hoffman, numa montagem feita na Broadway, em 1984, 
e, no Brasil, pelo ator Paulo Autran, numa encenação feita em 1977, no Rio de Janeiro. Agora, o 



ator Marco Nanini está representando o personagem principal numa montagem dirigida por Felipe 
Hirsch - a peça estreou no Rio em agosto e deve iniciar sua temporada em São Paulo em 
setembro.)  

Segundo o publicitário Ricardo Nociti, diretor de atendimento da Talent, uma das principais 
agências do país, o melhor vendedor é aquele que, além de entender tecnicamente o produto que 
vende, compreende claramente o perfil psicológico do comprador. 'Muitas vezes, o principal 
atributo do produto não é aquele que faz o consumidor comprá-lo', diz Nociti. 'A maior parte das 
pessoas que compram uma pick-up 4x4, por exemplo, nunca dirigiu numa estrada de terra. O que 
elas querem é se sentir mais livres e mais jovens.'  

'Cobrar mais, obter uma imagem superior e avançar com mais qualidade é um dos grandes jogos 
de marketing. Mas é claro que quem engana o consumidor vai ter problemas' Al Ries, consultor 
americano. 

Algumas empresas, para se adaptar à complexidade do mercado, mudaram o critério de 
remuneração de seus vendedores. Passaram a definir a comissão de vendas baseada no lucro 
trazido para a empresa, em vez de fazê-lo conforme o volume vendido. Em alguns casos, o 
cálculo da comissão passou a ser feito com base em grupos de produtos e não em função de um 
produto específico. 'Não adianta vender muito se o produto tem margem de lucro menor do que 
os outros', afirma Silvio Bugelli, administrador de empresas e consultor da TCA Consultores 
Associados, de São Paulo.  

A tarefa de montar uma equipe de vendas afinada não é fácil. É preciso reconhecer que a 
atividade de vendedor carrega, ainda hoje, o rótulo de 'trabalho maldito', principalmente no 
Brasil. Em razão da formação católica da maior parte da população, o lucro ainda é visto com 
reservas. Nos Estados Unidos, onde a maioria dos habitantes é protestante, isso não costuma 
acontecer. O lucro é encarado como algo legítimo. Talvez, por isso, os americanos sejam, 
indiscutivelmente, os melhores vendedores do mundo. 'O ato de vender ainda gera sentimentos 
de culpa no Brasil', diz Francisco Guglielme, que tem a sua própria empresa de gestão e é 
professor de gerenciamento de pequenas e médias empresas da FGV de São Paulo. 'E sentimento 
de culpa não ajuda a vender.'  
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O vendedor que ficou rico levando produtos aos rincões do Pará  

 

 

 

 

 



João Ramid 

 

ARRAIS: obstáculos para ele funcionam como estímulo ao crescimento 

De morador de cortiço a dono de uma mansão avaliada em cerca de 1,5 milhão de reais em dez 
anos. De vendedor de periferia a representante comercial com faturamento mensal médio de 4 
milhões de reais. Da bicicleta a um BMW em dois anos. Resumidamente, foi assim a trajetória do 
empresário Marcus Arrais, um cearense de 50 anos que, aos 16, mudou-se para Belém (PA) e lá 
construiu seu pequeno império, erguido a partir de seu talento natural para vendas.  

Sempre que perguntam a Arrais qual sua explicação para um crescimento tão expressivo, ele 
responde com uma única palavra: necessidade. 'Minha maior motivação no início era não ter 
ninguém a quem recorrer', diz. Sem pai, mãe e parentes na cidade - todos ficaram no Ceará -, 
Arrais sabia que se não levantasse todos os dias com disposição para vender não sobreviveria. 
'Diante disso, para mim não havia cliente complicado nem mercadoria difícil de vender', afirma.  

Saída inovadora- No início havia muitos produtos complicados. Ele se recorda que o segundo 
produto que começou a revender - o primeiro foi o palito Gina - era uma marca regional de velas. 
Como precisava ampliar as vendas ele decidiu inovar. Aproveitando a forte tradição religiosa de 
Belém, Arrais colocou velas utilizadas em rituais de candomblé nas gôndolas dos supermercados.  

Até então esse produto só era encontrado em lojas de artigos religiosos. No início foi complicado 
convencer os donos de supermercados e também os consumidores, que tinham vergonha de 
colocar velas pretas e vermelhas nos carrinhos de compras. A saída encontrada por Arrais foi 
bancar ele mesmo, durante alguns meses, a exposição das velas nas lojas. Contratou promotoras 
de vendas para conversar com os consumidores e acabou por criar o hábito de se comprar esse 
tipo de vela em supermercado. Resultado: a fábrica vendeu mais, sua comissão cresceu e a fama 
de bom vendedor se espalhou. Com isso ele conquistou, em 1979, a representação do lacticínio 
Leco.  

Na seqüência vieram marcas expressivas, como Usina da Barra, Gomes da Costa, Melitta e 
Parmalat, entre outras. Chegou a ter a representação de vendas para Pará e Amapá de 17 
marcas. Atualmente são 12. Em poucos anos, o tino comercial de Arrais começou a se traduzir em 
recordes de vendas. Só de sardinhas ele chegou a vender 30 mil caixas por mês. Isso lhe rendeu, 
além das comissões, a conquista de nada menos do que oito carros como prêmio de melhor 
vendedor dado pela Gomes da Costa, um dos principais fabricantes do produto no país. A receita 
de Arrais para vender sempre, segundo sua própria definição, é não fugir dos obstáculos. 'Se você 
quer me ver estimulado, é só me dar coisas difíceis de fazer', afirma ele.  

30 mil caixas de sardinha vendidas por mês deram a Arrais oito prêmios seguidos de melhor 
vendedor  
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Sem preconceito - Guglielme conta que, se estiver lecionando uma matéria que tenha relação com 
vendas, seus alunos, em geral, se interessam menos por ela. Quando o rótulo deixa de ser 
'vendas' e passa a ser 'marketing', o interesse aumenta. 'De vez em quando, ao preparar as 
aulas, eu mesmo me pego cometendo o mesmo erro', diz Guglielme. 'Outro dia simplesmente 
esqueci de incluir o tema na minha programação acadêmica.' Quem pretende fazer parte do time 
dos supervendedores precisa superar, primeiro, o preconceito. É necessário manter a auto-estima 
em alta mesmo nos momentos mais complicados. No mundo dos negócios, praticamente tudo é 
venda. Ainda que seja a venda de uma idéia ou conceito. E, diante desta constatação, a melhor 
coisa a fazer é estar bem preparado para enfrentar o desafio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cesta literária  
Conheça alguns dos principais livros sobre vendas 
publicados no Brasil e no exterior  

Em português 

> As 5 Qualidades do 
Supervendedor, Herbert M. 
Greenberg, Harold Weinstein e 
Patrick Sweeney. Editora 
Campus, 392 páginas, R$ 
71,50  
 
> Avaliação de Equipe de 
Vendas, Antônio Vieira de 
Carvalho. Editora Atlas, 240 
páginas, R$ 35,00  
 
> Correndo pro Abraço, Raúl 
Candeloro e Sérgio Almeida. 
Casa da Qualidade Editora, 160 
páginas, R$ 17,00  
 
> Guia para Excelência em 
Vendas, Tom Hopkins. Editora 
Record, 350 páginas, R$ 
41,00  
 
> O Maior Vendedor do 
Mundo, Og Mandino. Editora 
Record, 110 páginas, R$ 
25,00  
 
> Os 25 Erros Mais Comuns 
em Vendas... E como Evitá-
los,  
Stephan Schiffman. Editora 
Record, 160 páginas, R$ 
22,00  
 
> Qualidade em Vendas 1, 
Adão de Souza, Editora 
Qualitymark, 135 páginas, R$ 
20,00 

Em inglês 

>Discover Your Sales 
Strengths: How the World's 
Greatest Salespeople 
Develop Winning Careers, 
Benson Smith e Tony Rutigliano. 
Warner Books, 256 páginas, 
US$ 26,95  
 
> Just Sell It!: Selling Skills 
for Small Business Owners, 
Ted Tate. John Wiley & Sons, 
Inc., 276 páginas, US$ 16,95  
 
> No Lie - Truth is the 
Ultimate Sales Tool, Barry 
Maher. McGraw-Hill Trade, 192 
páginas, US$ 14,95  
 
> Selling from the Heart: In 
the New Millennium, Selling 
is Everyone's Job, Steven 
Lloyd. Sterling & Pope Publishing 
Corp., 240 páginas, US$ 15,95  
 
>The Complete Guide to 
Accelerating Sales Force 
Performance: How to Get 
More Sales from Your Sales 
Force, Andris Zoltners, 
Prabhakant Sinha e Greggor 
Zoltners. Amacom, 473 páginas, 
US$ 79,95  
 
> The Sales Bible, Jeffrey 
Gitomer. William Morrow, 352 
páginas, US$ 32,00 
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Quando a Avon chama  

Ex-secretária descobre o dom de vender e ganha independência financeira  

 

Kleide Teixeira 

 

MARGARETE NÓBILE: já perdeu vendas por não empurrar mercadorias 

Há oito anos, Margarete Nóbile, uma paranaense de 42 anos que desde a infância vive na cidade 
de São Paulo, nem sonhava em ser vendedora. Tinha seu emprego de secretária na Votorantim, 
do grupo Ermírio de Moares, e estava feliz da vida. O nascimento de sua filha e a necessidade de 
ficar em casa acabaram por despertar o dom da venda, que ela nem sabia que tinha. Estimulada 
por sua cunhada, Margarete começou a vender produtos da Avon, a gigante do setor de 
cosméticos. Tornou-se, assim, uma das 800.000 revendedoras que, de norte a sul do país, batem 
de porta em porta para oferecer os produtos da empresa. 'Descobri que meu negócio é vender', 
diz ela.  

Como costuma acontecer à maioria das vendedoras que formam o exército da Avon, Margarete 
começou a vender na vizinhança de sua casa. E vizinho não faltava: ela mora num condomínio 
popular que reúne cerca de 3.000 pessoas. Hoje, já formou freguesia - tem aproximadamente 150 
clientes regulares - em vários bairros da zona oeste de São Paulo, e tornou-se uma das 
vendedoras mais eficientes da Avon na cidade.  

Segundo Margarete, uma das razões de seu sucesso é a sua honestidade. Ela afirma que nunca 
tenta empurrar mercadoria para a clientela. Diz que não se arrepende de agir assim. 'As pessoas 
notam que sou de confiança e, se não compram na hora, acabam comprando depois. 'Já deixei de 
vender por perceber que o produto não se encaixava no gosto da compradora', afirma Margarete. 
'Quando você age de uma forma honesta com uma cliente, ela se sente mais à vontade para 
indicar uma amiga ou um parente.'  



Prêmio e promoção - Talvez, por isso, Margarete tenha se destacado como vendedora. 
Atualmente, consegue vender uma média de 4.000 reais por mês, volume bem superior à média 
de 2.500 reais de uma vendedora-padrão em São Paulo. A margem das revendedoras fica na casa 
dos 30%. 'É importante dizer que só se consegue isso se você for à luta', afirma Margarete. 'Faça 
chuva ou faça sol você tem que sair para bater de porta em porta, tem de gastar sola de sapato.'  

Graças a sua dedicação, ela já ganhou diversos prêmios de incentivo por ter atingido metas de 
vendas. A revendedora explica que os incentivos são pagos em mercadorias para ela trabalhar e 
também em prêmios, como aparelhos de som e outros utensílios domésticos. 'Agora mesmo 
acabei de ganhar um DVD', diz Margarete, ao mostrar o aparelho ainda na caixa sobre uma pilha 
de produtos da última remessa recebida da Avon.  

Ela adaptou-se tão bem à nova função que hoje, além de vender, é responsável pela coordenação 
do trabalho de outras 114 revendedoras. Ganhou a nova posição há cerca de um ano, devido à 
sua vocação de liderança e também por ter se destacado como vendedora. Animada com a 
atividade, Margarete não tem nenhuma saudade do tempo em que trabalhava como assalariada. 
'Hoje, apesar das incertezas da área de vendas, sei que ganhar mais ou menos dinheiro depende 
apenas da minha força de vontade e não de um patrão.'  

ENDEREÇO: ADÃO & SOUZA SOLUÇÕES EM VENDAS, (21) 2438-8239; AVON COSMÉTICOS, 
0800-7082866; EMBRAER, (12) 3927-1000; F. GUGLIELME CONSULTORIA, (11) 4193-4821; FGV 
SÃO PAULO, (11) 3281-7700; GRUPO FRIEDMAN, (21) 2233-0064; IBMEC, (11) 3253-0344; 
MARCUS ARRAIS, (91) 228-3986, ARRAIS@AMAZON.COM.BR; VALENTINA CARAN IMÓVEIS, (11) 
3178-4633, VCI@VALENTINACARAN.COM.BR; TALENT PROPAGANDA, (11) 3704-1800; TCA 
CONSULTORES ASSOCIADOS, (11) 3873-1953  
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