
Não bastam equipes bem treinadas e a integração dos
esforços da empresa no foco do cliente, para assegurar
a boa performance de Vendas. Existe um espaço a ser
preenchido pela alta administração da empresa para
que as metas possam ser cumpridas. Este é o tema
central deste artigo.

InspirandoVendas
Vender é, certamente, a mais desafiante e difícil tarefa de Marketing.
Obviamente estou me referindo a vender bem, isto é, com a qualidade

que se espera.
Vendas são o assunto de sempre. As reuniões vêm e vão e a questão

"vender" é o centro de tudo. Só quem já vendeu ou tentou vender alguma
coisa entende a complexidade e as armadilhas desse processo, que busca
trocar propriedades cuidando para que essa troca se dê de uma maneira
justa para os dois lados, para que não seja a última depois de muito estresse.

Há muitos anos venho lidando com Vendas no campo das empresas -
Business Marketing, ou Marketing Industrial, como alguns preferem -
e este aprendizado e suas batalhas foram me instigando a identificar uma
série de trilhas, becos, armadilhas e saídas que gostaria de compartilhar
(pelo menos as que me tocaram mais), com os prezados leitores.



A área de Vendas é o reflexo de
uma série de exemplos e referências
criados e propagados na organização,
vindos daqueles que a própria
organização reverencia e admira.

Acredito que o ponto de partida para
que alguém possa inspirar a área de
vendas, seja atuando como o próprio
gerente da área, ou, principalmente,
como diretor geral ou presidente, é a sua
incontestável atenção e zelo pela área.

Ao longo dos meus trabalhos na
JCTM Marketing Industrial, tem-me
ficado bastante claro que, na maioria
das vezes em que me deparo com um
mau desempenho comercial, ou seja,
um precário resultado da ação de
Vendas, sempre há urna certa carência
de testemunhos concretos da direção
da empresa no estimular, fomentar e
mesmo inspirar um olhar inovador na
conquista dos negócios.

Isso me leva a perguntar se é possível
uma empresa extrair dos clientes o valor
do que faz, se no âmbito da sua cabine de
comando vender é entendido como uma
função menor, própria de pessoas sem
muito senso crítico e formação.

Nessas situações, em decorrência,
os vendedores são considerados meros
jogadores e, portanto, as Vendas
devem se dar como uma questão de
sorte ou azar.

No Brasil, particularmente, em virtude
do nosso processo comercial histórico,
onde "viajantes" se apoderavam da
boa-fé das pessoas incautas, vendendo
produtos errados e defeituosos a preços
injustos, desaparecendo na mesma
velocidade com que fechavam o negócio,
deixando o cliente à mercê dos seus
tardios arrependimentos, acabamos
ficando com uma péssima impressão
da função vendas.
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Ser vendedor para nós, brasileiros,
seguramente não parece ser uma
profissão assim tão nobre...

Recentemente, uma escola importante
aqui de São Paulo resolveu montar um
conjunto de palestras de profissionais,
de diferentes especialidades, para que
os jovens alunos pudessem ter um
contato estimulador, objetivando a

sua futura escolha.
Havia profissionais
médicos, engenheiros,
psicólogos, arquitetos
e assim por diante.
Nenhum de vendas.

Quando perguntei
por que não, a
resposta foi uma outra
pergunta: "Mas, você
acha que Vendedor1

é uma profissão
mesmo? Não seria
uma atividade apenas?!
Algo que um indivíduo
faz quando não lhe
resta muito outras
alternativas?"

Se não acontece a
Venda, a empresa não pode dizer que
existe. E apenas unia intenção, sem
realização alguma. Assim como uma
obra literária, para ter valor, precisa
ser lida por quem a merece,
um produto ou serviço só terá o
seu atestado de valor se puder ser
experimentado, ou pela propriedade
ou pelo acesso do cliente.

Acredito que vender é

Um esforço criativo, ético e
contínuo, de trazer ao mundo do
cliente algo que o fará melhor,
que ele irá patrocinar comprando,
pagando o que precisa ser pago e
ficando muito feliz com isso!

Gostaria, a partir desse ponto, de reunir
certas reflexões sobre a matéria, com o
intuito de contribuir com os amigos da RMI
que estejam empenhados em potencializar o
esforço de vendas de suas empresas, levando
em conta o entorno cultural em que vivemos
e suas oportunidades.

As empresas que têm a sua alta
administração apaixonada por vendas
atingem melhores resultados do que aquelas
nas quais o vender é acessório.

Vendas precisam de inspiração!
Se não houver alguma inspiração por parte

da organização, ou a empresa vende apoiada
nos cacoetes do seu atual melhor vendedor,
que nem sempre representa o pensamento
empresarial da organização, ou não vende
o que poderia vender.

O fato de se buscar inspirar um estado
de vendas na companhia tem a ver com o
pensamento estratégico de que a empresa
só existe para criar e extrair valor. Essa
é a sua única razão, a definitiva!

O valor, por sua vez, só existe se puder
ser extraído. São as vendas que fazem o
valor existir, porque através dessa troca é
que o cliente extrai, sente e percebe o valor,
fazendo-o acontecer.

Como produtos ou serviços (bens
intangíveis) são racionais e valor é
puramente emocional, Vender Valor exige
lidar com ambos os universos com profunda
ênfase nas emoções e sentimentos das
pessoas envolvidas, sejam elas internas ou
externas à empresa.

No mundo dos negócios entre empresas
é preciso não se esquecer de que as pessoas
encarregadas das compras, de um lado, e
das vendas, de outro, trazem com elas pelo
menos duas identidades: aquela individual -
João da Silva - associada com aquela
outra, a social - João, da XPTO Ltda. -
e que ambas são inseparáveis, com muitas
crenças e valores comuns.



Trata-se, portanto, de gente lidando
com gente. Veja bem, não exatamente
profissionais lidando com profissionais.
Mais do que isso!

Pessoas, como nós, com suas
motivações, interesses, angústias e sonhos.

Dessa forma, as trocas e transações
inerentes ao processo de vendas se
revestem de expectativas, demandas e
realizações que se tornam ativos invisíveis
de propriedade de uns e de outros.

Nunca, na minha opinião, uma
venda é apenas uma simples troca,
um bem material de um lado e um
bem financeiro de outro.

Vender é fazer de quem compra alguém
mais seguro, mais confiante em si mesmo
e, sobretudo, mais próspero do que estava
sendo. No Marketing industrial essas
questões ainda são mais dramáticas, como
sabemos, porque existe uma entidade
econômica envolvida, com todas as suas
implicações sociais.

Assim, não ficaria muito estranho
afirmar que a área de Vendas precisa
ser um traço de valor na cultura de um
empreendimento. Sendo um traço da sua
cultura, a sua prática será um importante
e significativo ritual que espelha a sua
disponibilidade de contribuir com aqueles
que escolheu atender: seus clientes e a
comunidade que os acolhe.

Alguns passos, nessa direção, que
julgo interessantes:

• Vendas deve ser entendida,
por todos, como Comunicação
de Valor para o Cliente, apoiada
em consistência, experimentação
e testemunhos pessoais.

Que sentido faz, por exemplo, uma
empresa vender um produto que seus
próprios administradores e pessoas-
chave não utilizam, ou pior, lançam
mão de concorrentes?

Lembro-me do caso de um fabricante
de tubos de cobre que, na nova fábrica
que construiu, utilizou tubos de
ferro galvanizado nas instalações dos
banheiros, inclusive nos destinados
aos clientes!

Questionado por uma grande
construtora, sua cliente, a alegação
foi a de que o prédio havia tido sua
construção terceirizada e que por isso...
etc, etc, etc....

É simplesmente fundamental que
TUDO que possa exercer algum tipo
de comunicação com os clientes e
mercados tenha a assinatura da empresa.

Esses pequenos gestos são os que mais
valor expressam para os clientes; e os que
mais roubam valor também!

Só a Direção da empresa tem condições
factuais para ser a guardiã dessa
coerência. Do zelo por essa integridade
virá o comportamento dos demais.
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Aliás, é importantíssimo lembrarmos
que justamente o Sistema de Gestão da
Empresa é aquele que mais provoca esses
descompassos; por isso, re-desenhá-lo
constantemente, no sentido de
atualizá-lo, torna-se uma questão de
sobrevivência no mundo do Valor.

O fato é que Valor ou se contrói ou
se destrói. Não há meio termo.

• Vendas é amplificada a partir do
comportamento do Presidente da
empresa.

As empresas de sucesso, aquelas
que lideram Vendas, pela preferência
de seus clientes, têm na postura dos
seus diretores, muito especialmente
na de seu Presidente, os sinais de
que a confiança mútua pode existir,
o que é imprescindível para que os
negócios aconteçam numa perspectiva
de longo prazo.

Os exemplos estão por aí. Notem o
caso das empresas que mais brilham até
hoje, tanto no Brasil como no exterior.
Todas elas, sem exceção, têm, como
norte, o testemunho de foco DO cliente
vindo dos seus primeiros executivos.

Dentre as inúmeras qualidades desses
líderes, uma delas, sem dúvida, é a sua
paixão por vender. Basta ouvi-los numa
pequena preleção sob qualquer bom
motivo: sempre se trata de uma exemplar
aula de Vendas!

Em determinados estudos que
fazemos no Instituto de Marketing
Industrial, são marcantes os argumentos

das áreas de Vendas das empresas que
mais sensibilizam os clientes: aqueles
que são demonstrados cabalmente pela
fala e ação da diretoria da empresa em
quaisquer circunstâncias. Toques, gestos,
testemunhos, posição diante de um
acontecimento de repercussão social,
postura diante de reclamações de clientes,
entrevistas e depoimentos, tudo é pretexto
para reforçar os atributos de valor que
acompanham as ofertas da empresa.

Apesar dessas evidências, que aí estão
para quem quiser ver, ainda é grande
demais a quantidade de executivos
importantes que mantêm um só refrão
sobre um mesmo tema: quanto a empresa
vai ganhar, quanto a empresa vai
investir, quanto a empresa vai crescer,
e assim por diante.

Esses fatos, certamente indicadores
de sucesso, quase sempre se distanciam
do que pode ser valor aqui e agora para
os clientes que, como se sabe, estão
interessados, primordialmente, nos
seus próprios desafios empresariais e
em como podem ser ajudados. Em
alguns casos aquela postura etnocêntrica
dos executivos desatentos denota um
total desalinhamento com o que faz
sentido para o mercado.

Como quem dá o tom e a cadência
na orquestra é o maestro, vocês podem
imaginar o impacto disso no repertório
de Vendas: resultados a qualquer custo,
o curto prazo predando o longo prazo, a
exploração dos bons clientes e a premiação
dos ruins com aumento de custos.



O compromisso com o futuro dos
clientes, atestado pela primeira linha
da empresa, dá o tom para a área de
Vendas conduzir o concerto ao invés
do conserto.

• Vendas deve ser o resultado
concreto da integração de todos que
tocam o produto ou falam com os
clientes

Apesar desse aspecto já ser por
demais conhecido, na prática uma ação
coordenada entre os diferentes setores da
empresa dificilmente acontece. Quando
acontece, se deve mais a iniciativas
individuais, fincadas em momentos de
colaboração entre pessoas que já tinham
uma história dessa natureza em outras
situações na vida da empresa.

A construção de um ambiente de
co-operação no servir aos clientes é
possível, desde que isso seja um valor na
cultura da empresa, expresso por rituais
que poderão ser identificados em todas as
ocasiões em que trabalhos em equipe
forem necessários.

Cultura é parte do DNA da empresa;
sua maneira de ser, viver, evoluir,
transformar, crescer e até, quando
inevitável, encerrar suas atividades.
Espelha a crença e os motivos dos
acionistas e dos empreendedores, seus
princípios e propósitos.

De fato, para os clientes, o Valor de uma
empresa é como ela se mostra a eles na sua
inteireza. O seu processo de vendas é um
compromisso tácito com suas promessas
para os clientes e, portanto, um exercício
de concretude regado a confiança mútua.

Por ser mútua, a confiança vai muito
além da palavra de apenas uma área
da companhia, por mais sedutora e
exuberante que possa ser. E preciso
a cumplicidade de todos diante da
importância e envergadura de tal
compromisso: fazer acontecer o que

se propõe e o que se promete com a Marca
da empresa, seus produtos e serviços e,
sobretudo, os resultados esperados.

São muitos os atores envolvidos no
cumprimento da promessa, daí ser
imperativo a participação de todos
aqueles que, direta ou indiretamente,
farão com que o esperado aconteça.

Mobilizar a empresa, inteligentemente,
na direção das Vendas, é a forma
tangível mais eficaz de assegurarmos
os melhores resultados pela extração
justa do valor que a companhia tem
no foco dos seus clientes.

Essa é a missão da alta administração.
Fomentar uma cultura de mercado

se traduz no estímulo constante de
um esforço amplo de vendas da
companhia inteira.

Muitos mecanismos existem, de
eficiência bastante comprovada, que
podem levar uma empresa a funcionar
em permanente estado de Vendas, mas,
dentre aqueles que mais têm nos chamado
a atenção, vale a pena destacar o que
denomino de Núcleo de Sensores de
Valor para os Clientes, uma espécie de
laboratório vivo de construção de ofertas
de valor no foco dos clientes, operado por
grupos multidisciplinares de profissionais,
inspirados pelos diretores ou mesmo pelo
primeiro executivo.

Além de ser um arranjo de grande
potencial inovador, promove
naturalmente a integração entre os
departamentos, criando ainda novas
redes sociais capazes de estimular
continuadamente o processo.

Esse laboratório irá se incumbir de captar
sinais reveladores do valor esperado pelos
clientes, tratá-los, transformá-los em
gestos e atividades gerenciáveis,
disponibilizá-los sob a forma de produtos
ou serviços complementares e organizá-los
para que venham a se somar ao armazém
de conhecimento da empresa.



Gomo vimos, o impulsionador mais
legítimo disso tudo não é outro senão
o líder maior da organização.

A esta altura haverá quem pergunte:
onde irá arranjar tanta energia esse
mago gestor de empresas?

No campo do Marketing Industrial,
tenho tido grandes exemplos de quem
dá conta desse recado e, infelizmente,
de quem sequer chega perto.

Ao que me parece, existem algumas
barreiras que, por vezes, dificultam
muito certos executivos que, a despeito
de serem dotados de todos os predicados
para inspirarem vendas, não conseguem
chegar lá. Pelo contrário, acabam
sendo o maior estorvo inconsciente
no processo de deslanche das vendas
dentro da companhia.

Recentemente, num encontro de
tecnologia empresarial na Escola de
Marketing Industrial, liderada por
sua coordenadora Psico-Pedagógica,
Proí^. Zaida Cal, tivemos, junto
com o brilhante consultor Paulo
Cury Salomão, da JGTM Marketing
Industrial, a oportunidade de identificar
algumas armadilhas que, de uma forma
ou outra, limitam a contribuição de

um gestor, fazendo com que se criem
restrições ao fluxo produtivo da ação
completa de Vendas.

São limitações de diferentes naturezas
que, julgo, merecem ser consideradas
por aqueles profissionais empenhados
em modificar, para melhor, a sua atuação
como gestores inspiradores de Vendas:

1. LIMITAÇÃO DE
PRESSUPOSTO:
Essa limitação diz respeito aos

bloqueios do Gestor por pré-conceitos
adquiridos em relação a Vendas na sua
história de vida.

Esses bloqueios se dão por opiniões
convencionais e enraizadas sobre
conceitos básicos de marketing, e outros
aspectos técnico-científicos relacionados
a ações comerciais; por preconceitos
sobre a arte da improvisação, taxando-a
de algo pouco sério e sem importância
e, sobretudo, desacreditando, também
por preconceito, da possibilidade de
cooperação no mundo dos negócios.

2. LIMITAÇÃO SENSÓRIA:
Refere-se à dificuldade de percepção

completa de eventos em relação ao cliente
por abrir mão de um dos seus próprios
sentidos: ou o olfato, ou o paladar, ou o
tato, a audição, visão ou ainda o "sexto
sentido" - sua intuição.

Mais pela falta de uma entrega mente-
coração do que de uma deficiência física
real, essa limitação sensória geralmente
tira a chance de que um sinal ou gesto,
importantíssimo, sugira o que poderia ser
feito ou considerado para que as Vendas
atingissem o alvo.

Essa aparente auto mutilação do
executivo ocorre, muitas vezes, devido
aos seus condicionamentos às regras do
curto prazo, ao pragmatismo exagerado,
à compulsão por resultados imediatos e
ao egocentrismo próprio de um estado



3.LIMITAÇÃO
EXPLORATÓRIA:
Essa limitação tem a ver com a falta

de capacidade ou treino para levar em
conta o todo e não somente as partes.

Talvez essa seja uma das mais danosas
limitações, por restringir a empresa
diante do seu potencial de crescimento
através das ações comerciais.

Quando essa limitação toma conta,
uma parte, qualquer que seja, se reveste
de uma magnitude tal que elimina as
demais; e, quase sempre, nada há
que o justifique.

Um clássico exemplo é quando a
standartização, que deve ser uma opção
operacional, passa a ser a prioridade,
mesmo em claro detrimento do
sucesso do cliente.

Outro também, bastante comum, é
aquele no qual uma dada característica
técnica, sem nenhum ganho para o
cliente, é tornada importante apenas
para cumprir procedimentos e
preferências internas.

A limitação exploratória leva as Vendas
a se fazerem empurrológicas, isto é, "pela
goela abaixo do cliente", lançando-se mão
de infindáveis descontos, provocando
graves e irrecuperáveis perdas de valor
percebido no foco dos clientes.

4. LIMITAÇÃO CONCLUSIVA:
Aqui, movido apenas pelo seu

conhecimento, sem chances de troca,
o executivo só trabalha com analogias
referentes a esse estreito campo
de experiências.

Todos os acontecimentos precisam ser
relacionados com as experiências que o
gestor já teve. Nada que não puder ser
análogo ao que ele conheceu faz sentido.

A limitação que daí decorre é imensa,
pois procura reduzir os fatos a situações
vividas somente por uma pessoa.

Gomo essa redução é impossível,
mudam-se os fatos para que se
enquadrem na moldura de conhecimento
do gestor.

Vendas então devem se enquadrar
em procedimentos que só contemplam
uma forma de ver.

A conclusão a que se chega,
em diferentes situações, acaba
sendo a mesma.

Essa limitação conclusiva leva por
vezes a empresa a situações caricatas.

É o caso daquele presidente que,
embevecido pela lean production, quer
enquadrar toda e qualquer ação de
vendas no mesmo envelope.

Se a experiência deu certo, daquele
jeito, naquele lugar, é daquele jeito que
vai funcionar sempre.

Essa carência de repertório empobrece
as conclusões, fazendo com que a
empresa tente formatar Vendas como se
isso não tivesse nada a ver com pessoas e
suas múltiplas dimensões.

Certamente há outras limitações
que trabalham contra boas inspirações
para o esforço de Vendas, mas, essas,
infelizmente, têm provocado um
bom estrago.

Como lidar com essas restrições é
um desafio para a própria pessoa e sua
capacidade de renovação. Algumas
pistas têm se mostrado frutíferas em
alguns casos.

Inspirando
Vendas



Deixo aqui, para o prezado leitor,
certas recomendações que têm servido
para, pelo menos, minimizar o efeito
dessas limitações que, volta e meia,
nos pegam em cheio:

• Compartilhar constantemente
com toda a equipe comercial o
que se aprende no dia-a-dia a
respeito de clientes

• Buscar ler, o mais possível, casos
interessantes sobre vendas industriais
ou mesmo de consumo que possam
merecer a construção de casos para
debate nos momentos de integração
ou em outros, como no cafezinho e nas
viagens, por exemplo

• Acompanhar, de tempos em tempos,
os momentos em que a área de
suprimentos "compra" de seus
fornecedores e como eles "vendem"
para a nossa empresa

• Sugerir constantemente idéias
pouco comuns para os vendedores,
instigando-os a dizer porque não

• Sair para vender com o melhor vendedor
e fazer o mesmo com o menos preparado.
Juntá-los depois e conversar a respeito
com o intuito de aprender

• Escrever artigos sobre Vendas e
Marketing e colocá-los em discussão em
momentos apropriados

• Buscar bons programas de Marketing
e Vendas sem fazer valer a sua posição
hierárquica na organização

• Trazer para si a administração de certas
contas importantes, trabalhando em
equipe com os vendedores e, por último

• Criar um Conselho Consultivo de Vendas
que possa reunir representantes de todas
as áreas da empresa, colocando-o corno a
fonte de inspiração para uma nova forma
da empresa vender

Talvez eu possa estar exagerando e
cometendo uma limitação conclusiva, mas
não perca a chance de se tornar um grande
vendedor do valor de sua empresa junto
a seus clientes e à Sociedade que os acolhe.

Vender é emocionante e extremamente
recompensador.

Quando nos sentimos capazes de
vender, a vida da empresa e a nossa
vida ganham nela outro sabor. Parece
que o mundo, apesar de cada vez mais
complicado, não nos tira mais o sono,
pois aprendemos onde buscar o que
interessa para sobreviver de forma digna.

Os vendedores profissionais admiram
o empenho dos primeiros executivos na
arte de vender. Parece que se vêern mais
valorizados e menos sozinhos.

E as receitas da empresa agradecem!

José Carlos Teixeira Moreira
Presidente do Instituto de Marketing Industrial

Presidente da Escola de Marketing Industrial
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