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● No final deste mês acontece o
Online Marketing Show, ação que
faz parte do Marketing Week Live.
Entre as atrações estão aulas de
formação, palestras, conferências,
e soluções para negócios
interativos. Mais informações em:
www.onlinemarketingshow.co.uk.
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Marcelo Navarro

Lema das vendas: é
preciso um diferencial

O fator humano se tornou o maior diferencial compe-
titivo nas empresas dos anos 2000. Aliado ao conheci-
mento, informação e tecnologia, nunca se deu tanta ên-
fase ao “lado pessoal” ou humano dos trabalhadores
como agora. A valorização e reconhecimento fazem com
que os gestores de compras e vendas tenham que ter
maior comprometimento com o trabalho e, principal-
mente, com sua formação e saúde pessoal.

Dentro dessa ótica moderna, ser honesto para com
seus valores e também com a filosofia da empresa e ter
capacidade de realização é a mola-mestra para sucesso e
felicidade. Mas, os gestores não podem esquecer três tó-
picos importantes: ter compromisso e determinação
com resultados; conhecer profundamente seu negócio,
seus concorrentes e os cenários e ser inovador e criativo.

Ter capacidade de gestão de pessoas é essencial para
que compradores e vendedores possam comprar, ven-
der e gerenciar seus respectivos produtos e marcas.
Eles precisam ser líderes para organizar e alinhar pro-

jetos e ações merca-
dológicas junto com
seus colaboradores in-
ternos em setores como
marketing, logística e
finanças.

Com isso, o perfil do
negociador em 2011,
precisa ser ao mesmo
tempo generalista, es-
pecialista e realista.
Além disso, o negocia-
dor precisa ser cada
vez mais empreende-
dor e se atualizar cons-
tantemente. Deve ser
acima de tudo, ético,

mas num cenário competitivo, deve ser rápido, agres-
sivo e não pode ter medo de errar. E, principalmente
tem que gostar do que faz!

Se contextualizarmos de forma histórica, a prática da
venda pode ser definida em três etapas: de 1950 a 1970,
os vendedores eram treinados apenas para persuadir,
convencendo o cliente a comprar determinado produto;
de 1971 a 2000, surge a estratégia de aconselhar o cliente,
fazendo uso de questionários para registrar as preocupa-
ções dele; e a partir de 2001, o vendedor age como fonte
de vantagem de negócios para o cliente, e, passa a ser um
estrategista de vendas para o cliente e para sua empresa
ao mesmo tempo.

Hoje, o vendedor ganha cliente ao descobrir seu pro-
blema e perde cliente ao tentar convencê-lo; ajuda seus
parceiros com ferramentas para acompanhar as vendas;
tem um networking abrangente e faz o diagnóstico pre-
ventivo do problema do cliente. No início do Século 21, o
comprador foi obrigado a ter formação profissional, en-
tender supply chain, fazer pesquisas de mercado, preci-
ficar, desenvolver marcas e gerir seu negócio.

Quero sugerir aos leitores que reflitam sobre as pala-
vras do fundador do Walmart, Sam Walton: “uma boa
venda é superar as expectativas dos consumidores”. Com
esse lema, Sam criou a maior empresa do mundo, perpe-
tuando de forma saudável e rentável seu negócio. ■
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O vendedor
atualmente não é
apenas a solução
de aumento
de vendas e
lucratividade
para o comprador.
Ele deve ser
um estrategista
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■ Até agora foram mais de 4,1 mil mãos de torcedores inscritas
na campanha “Eu abro mão”, do Club de Regatas Vasco da Gama.
A ação de marketing montada em parceria com a Penalty foi
criada pela Espalhe Marketing de Guerrilha para o lançamento
da camisa nº 3 do clube de futebol e será encerrada em julho.
Serão escolhidas 1923 mãos em homenagem ao ano em que
o Vasco foi campeão pela primeira vez com time multirracial.
Na época o clube se recusou a aceitar a exigência da Associação
Metropolitana de Esportes Atléticos em dispensar seus atletas
negros. As inscrições podem ser feitas via aplicativo instalado
no Facebook (www.facebook.com/Penaltybr) que fotografa as
mãos pela webcam. A primeira a ser impressa no muro foi
a de Roberto Dinamite, ex-atleta do clube e atual presidente.

Espalhe capta mais de 4 mil
mãos em campanha esportiva
Vasco prorroga movimento
“Eu abro mão” até julho

BOB’S:
Não dá para controlar

Renovação
A partir deste mês a rede de lanchonetes Bob’s lança novo slogan
para reforçar o reposicionamento de sua marca. A frase “Bob’s:
não dá para controlar” foi criada pela agência NBS.

Foi necessário um bom tempo
até que se encontrasse a
solução para o novo anúncio
do Peugeot 408, criado pela
Loducca. “Achamos no interior
da China alguém mais maluco
que nós para produzir mais
de 50 mil mini airbags”,
conta Guga Ketzer, sócio e
vice-presidente da agência.
A campanha veiculada em
revista pretende destacar a
segurança da Peugeot e tem
o título “Bata aqui com força
e descubra por que o novo
Peugeot 408 traz muito mais
segurança”. O anúncio tem
um “mini airbag” encartado,
que sob impacto, infla.

Loducca usa mini
airbag em peça
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TRÊS PERGUNTAS A...

Mercado brasileiro
e mídias sociais estão
na direção da Acxiom

Enquanto profissionais de
marketing tentam conquistar seus
consumidores, as redes sociais
têm tomado uma nova dimensão
onde os consumidores se tornam
o próprio marketing pelo poder da
propaganda boca a boca. É o que
acredita Jeniffer Golden, Diretora
de marketing da Acxiom Brasil.

Como funciona o trabalho
da Acxiom?
Nós não competimos com
agências de propaganda ou
de mídia. Somos, na verdade,
seus parceiros para tornar os
esforços de nossos clientes
mais bem sucedidos. A “nova cara
das agências” requer um alto
nível estratégico, assim como
de otimização do desejo do
cliente em cada campanha
e é aqui que nós entramos.
Conceito criativo é somente uma
parte pequena desta equação.

O que o mercado brasileiro
tem de diferente de outros
mercados do mundo?
Não é somente a economia em
crescimento. A população
brasileira é extremamente rápida
na adoção de canais emergentes
e novos modelos de negócios.
Pode ser que o jeitinho brasileiro
dê essa resiliência, conferindo
flexibilidade e adaptabilidade.
Entretanto, para o marketing,

essas constantes mudanças
e o desejo de fazer parte das
novidades apresenta um conjunto
de desafios. Diferentes canais
de engajamento em diferentes
níveis de mercado e maturidade
tecnológica tornam o ciclo de vida
do cliente ainda mais complexo.

Quais são as maiores
dificuldades no uso das mídias
digitais como canais de
marketing das empresas?
Os profissionais de marketing
se esquecem de aplicar os
princípios básicos de marketing
direto quando criam suas
estratégias on- line. Novos
canais e tecnologias surgem
todos os dias para disputar
a atenção dos consumidores.
Não é simplesmente transmitir
sua mensagem, mas ela
deve ser personalizada,
relevante e coordenada por
meio dos diversos canais
para garantir incremento
do investimento.
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