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Equipes, gerentes e líderes não nascem prontos. "O Pior Vendedor do Mundo pode dar certo!" - 
Nas organizações trabalhamos com o conhecimento que é disponível para todos, atuamos com 
produtos e serviços muito parecidos, sistemas quase iguais, acesso ao capital e práticas 
financeiras universais. A grande diferença está na capacidade de articulação de 
relacionamentos diferenciados, tanto para frente quanto para trás. Ou seja, na conquista de 
clientes e no envolvimento de fornecedores, parceiros e terceiros que compõem a nossa rede 
de negócios. 
 
Portanto, o único diferencial que altera a realidade e muda os estados de espírito humanos são 
pessoas. Gente, um recurso abundante no planeta terra, cerca de 6,5 bilhões, e - ao mesmo 
tempo, o mais escasso deles, quando concluímos tratar-se de uma reserva competitiva 
indubitável. 
 
Uma das áreas mais decisivas para gerar lucros é toda a orquestração para a venda. Existe um 
antes da venda, onde é concebida a estratégia, o composto empresarial como um todo, e 
existe o durante e o depois da venda. No durante é a tática da batalha no campo competitivo, 
a ação dia e noite do pessoal da linha de frente, e o depois da venda é o suporte de entrega 
das promessas vendidas. 
 
Nesse escopo corporativo, quatro ambientes são decisivos para a geração talentosa de lucros: 
 
1- O Ambiente da Gestão Corporativa 
2- O Ambiente da gestão Competitiva 
3- O Ambiente do dirigente 
4- O ambiente da pessoa 
 
Esses quatro campos organizacionais, partindo da empresa como um todo, descendo para a 
abordagem da concorrência, circulando pelo perfil da liderança e suas motivações e 
terminando, ou começando, na cabeça das pessoas, do indivíduo, formam o universo gerador 
de lucros ou de prejuízos na direção empresarial. 
 
Tomar vendas como eixo , o umbigo do negócio, considero salutar, pois ou estamos vendendo 
prá fora, ou estamos vendendo prá dentro. O que isso significa? Simples. Quando não estamos 
conquistando, mantendo clientes e vendendo mais, começamos a vender dificuldades e 
problemas para dentro da empresa. Começamos a comprar recursos financeiros dos bancos, 
sacrificar margens, etc. Portanto, vender é a mais saudável preocupação e atitude 
empresarial. Criar, formar e reter vendedores, um dos mais dificeis de todos os desafios da 
liderança. 
 
Por que a mentalidade vendedora é tão dificil de ser concretizada? Por que é parecido com a 
Missão impossível . Assumimos uma estimativa de receitas, uma meta de vendas e ela só está 
comprometida conosco mesmo. Não está combinada com o cliente, com o mercado. A 
concorrência vai agir, fornecedores podem alterar seus procedimentos, sempre existe o 
governo com idas e vindas, crises ... 
 
Essa coragem cega ou pensada exige sempre Fé. Coisa de crença. Comprar para dentro de si 
para vender para fora. Portanto, assunto meio louco e não tão perto da racionalidade fria de 
outras áreas da administração de empresas. O mundo externo incontrolável mete medo, a 
confiança e o compromisso consigo mesmo é essencial para criarmos uma sólida atitude 
comercial e de vendas num negócio. 
 
1- O Ambiente corporativo 
 
Erros espetaculares são feitos na gestão da empresa como um todo, que impacta em vendas.  



Os mais significativos costumam ser: Não contratamos as pessoas certas para os lugares 
certos. Ilusões de recursos humanos perfeitos ou padronizados. Grandes investimentos em 
motivação para fazer certo e convictamente aquilo que está errado. 
 
É como a velha história, você prefere um carro que permite rodar à 300 km/h ou um que não 
ultrapassa 40 km/h? Depende, se você estiver indo para o lugar errado, se for a 300 km/h a 
desgraça chega muito mais velozmente! Motivar para o fracasso é comum ocorrer nas 
empresas. 
 
Confundir prioridades. Não existem mais do que 5 ou 6 causas que provocam o lucro. Quando 
temos um check list de 40 prioridades, com certeza escollheremos não a mais importante para 
a empresa e sim a mais confortável para nós. 
 
Avaliar clientes pelo "jeitão", pelo "feeling", pelo faro. Os melhores clientes costumam estar 
ocultos no anonimato. Prestamos mais atenção em clientes reclamadores, mais 
barganhadores. Quando a empresa não dispõem de um sistema de "data base" de clientes 
atuais e de prospects, a avaliação fica subjetiva e pelo julgamento pessoal e humor das 
pessoas que o atendem. Ter uma loja aberta e acreditar que o ponto pelo próprio ponto pode 
resolver tudo. Ou seja, sentar e esperar que o cliente entre. Acreditar que um cliente salvador 
do resultado do mês vai aparecer, cair do céu. 
 
A atitude empresarial de perseguir clientes, ir buscá-los , é essencial para o sucesso das 
vendas. Brigas erradas. Isso é muito comum no ambiente corporativo. Briga de departamentos 
contra departamentos, ao invés de lutar contra a concorrência. Se você não colocar o inimigo 
do lado de fora, uma auto-destruição pode minar seu lucro. 
 
Acreditar que a partir de um plano feito tudo seguirá como o planejado. 
 
É vital ter diversos projetos alternativos para a obtenção dos resultados. 
 
Dificilmente o plano inicial será intocável até o fim. E, o mais crucial de todos os pontos na 
missão corporativa : "Por que sua empresa existe?" Se a sua organização deixasse de existir 
amanhã que falta ela faria? Qual é a causa pela qual você e as pessoas da sua empresa 
trabalham? Gerar lucros? Muito bem, para fazer o que? Qual é a motivação humana pela qual 
as pessoas dedicam seus tempos e suas vidas para a sua empresa versus a do concorrente ou 
decidiriam ficar em casa sem fazer nada? Sem uma causa apaixonada a sua empresa fica frágil 
e fraca. 
 
2 - O ambiente da Gestão competitiva 
 
A mudança é o fator da preservação das espécies mais decisivo, segundo Charles Darwin, o pai 
da teoria evolucionista. "Os que sobrevivem não são os mais fortes ou espertos, são os que se 
adaptam mais velozmente às mudanças". E não param de fazer isso nunca. 
 
As empresas podem ser fortemente orientadas por tres ângulos: o primeiro é pelo diferencial 
científico e tecnológico. Organizações cujo diferencial competitivo existe na criatividade da 
inovação, do lançamento, da geração de novidades, operando na vanguarda do mercado. O 
segundo é pelo diferencial de extraordinária gestão de custo, produtividade e escala. E, o 
terceiro, é pelo talento de criar intimidade e relacionamento com os clientes. E, a partir deles, 
buscar o atendimento que melhor resolve seus desejos, angústias e cria satisfações. 
 
Em qual parte desse tripé sua organização está? Isso é essencial para definir como e contra 
quem você estará lutando. Quem é a sua legítima concorrência? 
Se você não está no segmento da guerra de preços, cuidado para não ser chamado à ela e 
entrar de gaiato no navio. 
 
Se o seu negócio é estabelecer vínculos íntimos e poderosos com os clientes, atenção, tenha 
certeza de estar com o time e as estratégias corretas para isso. 



Quando confundimos em qual parte do triângulo estamos, corremos o risco de competirmos 
contra nós mesmos, antes dos concorrentes. 
 
3 - O ambiente do dirigente 
 
Aqui é onde reside uma chave fundamental para a geração dos lucros. A mente, o teatro 
interno do cérebro de quem dirige a organização. Se o líder confunde sonhos com ilusões vai 
"drogar" a si mesmo e a empresa inteira. Sonho é a vontade, o desejo veemente. Ilusão é o 
engano da mente e dos sentidos. Como você sabe quando está iludido ou sonhando? 
 
Observe os sinais poderosos da realidade: 
 
Sonho é o que você faz com a realidade enquanto sonha. Ilusão é o que a realidade faz com 
você enquanto você se ilude. A gestão empresarial baseada no modelo da Gestão das Equipes 
de Plantão dos Pronto-socorros modelo é extraordinária para a obtenção de lucros. 
 
O foco total no cliente e a concentração absoluta nele operam salvamentos milagrosos e 
espetaculares. 
 
4- Por último ou "primeiro" o ambiente da pessoa. 
 
As fraquezas humanas determinam nosso insucesso, infelicidade: 80% das pessoas geram 
apenas 20% dos resultados nas empresas; 20% dos vendedores costumam fazer 80% das 
nossas vendas. Por quê? É tudo questão mental. Competência é o resultado da multiplicação 
de três atributos: habilidade e atitude. 
 
Se uma pessoa tem conhecimento e atitude, desenvolverá uma habilidade aceitável. Se 
alguém tem habilidade e atitude, poderá obter um conhecimento razoável. Mas, se alguém 
tem conhecimento e habilidade, sem atitude, isso de nada adianta. 
 
Atitude é a visão de si mesmo e do mundo transformada em ação. A maior parte das pessoas 
que não tem êxito nas organizações não é por que não tem estudo, preparo, conhecimento, ou 
técnica hábil . É por que julgam erradamente o mundo e matam dentro de si mesmas a chance 
de progredirem. 
 
Costumam colocar a culpa pelos seus insucessos nas empresas, quando, sem saber repetem 
sua trajetória de fracassos alternando sempre os mesmos erros perante a vida. Desta forma 
como transformar até os piores vendedores e fazer com que eles possam dar certo? 
 
Sabendo que as pessoas , equipes, líderes, gerentes não nascem prontos. Ninguém nasce 
feito. Estamos sempre "under construction", em construção permanente. Quando temos um 
alto turn-over na empresa, uma insatisfação grande com os resultados das equipes, ou é por 
que estamos contratando errado, ou por que não estamos compreendendo as angústias, as 
incertezas e as fraquezas humanas. Não estamos conseguindo ser líderes de pessoas. 
 
Levar uma organização para lucros espetaculares significa liderar pessoas, não simplesmente 
profissionais. São as pessoas que emprestam para os seus profissionais os valores, as 
virtudes, as habilidades, o cohecimento e principalmente a VONTADE de fazer mais, diferente, 
ganhar, vencer, progredir intensamente. 
 
Fazer isso com jovens é mais fácil do que com pessoas que já ficaram muito viciadas na visão 
equivocada da vida e do mundo. Nunca esquecendo que idade física não é idade do espírito. 
Portanto, olhar para a formação de talentos humanos na sua organização desde os aprendizes 
e os trainées é uma sugestão tão vital quanto dizer que num time de futebol por mais que 
você contrate jogadores de fora, os Garrincha's, Pelé's, Ronaldinho's ou Robinho's só surgem 
formados e criados ali dentro, do seu lado, com você. 
 



Na visão integrada dos ambientes corporativos, competitivos, do dirigente e da pessoa 
formamos o quebra-cabeça para a geração de lucros, do sucesso, da força comercial 
demolidora de obstáculos. 
 
Por trás de tudo isso o que temos? Gente, exclusivamente Gente. É o efeito "pequeno 
príncipe": você é responsável por tudo aquilo que cria e cativa. 
 
Todas as rosas do mundo não são exatamente iguais? São. Por que a sua é diferente? Porque 
são as rosas que você cultiva, por isso são diferentes e especiais. Pois é, como na sua 
empresa: os materiais que você vende, os produtos, os serviços que presta, os fornecedores 
que representa, o dinheiro que circula no seu caixa, não é tudo igual? É, tudo commodity, 
certo? 
 
Errado, o da sua empresa é diferente, único, exclusivo e especial, por que é seu. É voce quem 
faz. E não existe outro igual a você , a sua equipe. 
 
Talento humano é a única coisa que pode gerar lucro nas empresas. 
 
É o que compra, cria e vende as suas "rosas" de maneira diferente fazendo-as especiais e 
únicas no mercado. São só suas! É a sua marca! 
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