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DA R E D A Ç Ã O / F O T O S : D I V U L G A Ç Ã O

'
Ricardo Nogueira, headhunter

da empresa de Recursos Huma-
nos Catho, diz que as compa-
nhias que mais se prejudicam
com a saída de um grande vende-
dor são aquelas que não têm uma
estrutura: "Existe o caso de uma
fábrica de fraldas, empresa fami-
liar, que era uma força do seg-
mento. O responsável por clientes
como Makro, Carrefour e Pão de
Açúcar foi para a concorrência. O
dono da empresa ficou uns cinco
meses sem ninguém no cargo, foi
ao mercado e deu cabeçada com
pessoa errada até encontrar um
headhunter. Apresentei-lhe bons
candidatos, mas não adianta nada
substituir essa pessoa se o con-
ceito do seu negócio não mudar.
Se você continua sendo centralizador, o cara não vai
ficar dois meses na sua empresa, ele vai embora".

Gustavo Andrade, sócio-diretor da Training Per-
formance, mostra um erro na hora de buscar outro
campeão: "Para substituir o bom vendedor, contra-
ta-se um que trabalhou 15 anos na concorrência. O
que a empresa dá para ele trabalhar? Celular, note-
book, lista de preços, política comercial e uma base
de clientes, quando muito. Tudo, menos um modelo
de gestão comercial estruturado, ou seja, o 'jeitão'
de sua empresa fazer negócios. A pergunta é: como
ele vai vender? Logicamente, com o mesmo 'jeitão'
dos 15 anos trabalhados na concorrência. As insti-

tuições não deixam claro a todos os vendedores (e
não só os melhores) o que se espera deles: atribui-
ções, competências e forma de a empresa trabalhar,
além da meta de venda". Sem regras claras, não há
quem trabalhe satisfeito. Sem satisfação, começa-se
a questionar se vale a pena ficar ali.

E agora? - Tanto consultores como leitores que res-
ponderam nossa enquete concordam: um gerente,
na maioria das vezes, só é pego de surpresa se qui-
ser. O vendedor dá vários sinais de que está insatis-
feito - nem sempre tem a ver com salário ou condi-
ções de trabalho.
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Ricardo Nogueira enumera alguns desses sinais:
"Pode ser por um e-mail, uma conversa que você
ouviu, queda no rendimento sem motivo aparente
ou o vendedor mesmo vai abrir o jogo. Aí, chame
a pessoa e combine o que vai ser feito, jogue lim-
po e claro".

O consultor Pedro Furquim lembra que esses
sinais de perigo não vêm só do vendedor para a empre-
sa, mas também fazem o caminho inverso. "Aquelas
que olham para seu departamento de vendas como
'mal necessário', e não valorizam os vendedores, serão
abandonadas mais vezes. E merecerá esse abandono.
Já as que souberem recompensar esforços vão contar
com a fidelidade dos melhores profissionais", conta.

A leitora Ione de Cássia Pereira, de Montes Cla-
ros, MG, relata uma história nesse sentido, que
vale a pena ser copiada: "Tínhamos uma vendedo-
ra nata com resultados fantásticos. Mas ela preci-
sava melhorar seu conteúdo técnico, já que o nos-
so setor - plano de saúde - exige muita capacita-
ção. Enfim, ela foi demitida, independentemente-
de resultados, porque começou a mentir para não
estudar. Hoje, usamos esse exemplo para mostrar
aos demais vendedores que não basta ter resul-
tados se não tivermos interesse e disponibilida-
de para aprender e repassar aos clientes todas as
informações necessárias".

O lado do cliente - Uma das preocupações quando se
perde um grande vendedor é evitar que os clientes o
acompanhem. Rosane diz que a empresa deve forta-
lecer o relacionamento com o cliente antes que o pior
aconteça. "Temos um programa de relacionamento
com nossos clientes que vai desde presentes no ani-
versário, convites para eventos e outros. Nos relacio-
namos em vários níveis - até com a diretoria da nossa
empresa. A regra é aproximar a relação", explica.

O advogado Marcelo Larspeg diz que a empresa
pode estabelecer políticas de sigilo e exclusividade de
clientes com todo empregado que sai. "O empresário
não deve concentrar muitas atribuições ou monopoli-
zar informações sobre os clientes somente em um úni-
co indivíduo sob pena de prejuízos futuros", esclarece.

Pedro Furquim afirma que essas medidas podem
não trazer muitos resultados, uma vez que o cliente
não é nem da instituição nem do vendedor que vai
embora: "O cliente é um ser supremo que não per-
tence a ninguém: o que ele comprou e recebeu? Se
apenas o vendedor se transformar no valor agrega-
do da venda, ele poderá sim levá-lo para outra insti-
tuição. Mas se houver um conjunto interessante de
serviços, um comprometimento coletivo da equipe
da empresa com o cliente e um ambiente acolhedor,
não há vendedor que consiga atrair clientes para
outra casa. A competência define esse jogo".
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