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São vários os exemplos de vendedores 
apaixonados pelos produtos que ven
dem. Muitos são usuários dos produ
tos ou serviços. Mas será que isso 

ajuda a apresentá-los bem ao cliente?
Hoje o consumidor está mais exigente e 

usa a informação do vendedor como orientação 
para a compra. Para Richard Vini, diretor da 
2B Treinamentos, quando o vendedor usa o 
produto que vende, fica mais fácil. “O primei
ro cliente de qualquer produto ou serviço é o 
vendedor. Mas é preciso cuidado. O vendedor 
tem que ter flexibilidade. O cliente pode que
rer um distanciamento maior na hora da 
compra. É importante saber qual o benefício 
que o cliente está buscando”, explica.
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De acordo com Luiza Souza, diretora de marketing da 
Tupperware, conhecer sobre os produtos é fundamental no 
processo de venda, pois permite aos revendedores demons
trar da melhor forma os benefícios do produto e aumentar 
seu poder de negociação e argumentação. “Assim, inves
timos fortemente na realização de demonstrações e expe
riências para capacitá-los, o que também os torna aptos a 
demonstrar os produtos da melhor forma para o consumi
dor. Nossos produtos têm muitas especificidades que pre
cisam ser conhecidas para que sejam usados em todo o seu 
potencial”.

Luiza destaca que a identificação com o produto que 
vende aumenta o encantamento do comprador, pois contri
bui com o processo natural do revendedor de aprendizado 
sobre o produto e, por se tratar de algo que ele acredita e se 
dedica, aumenta seu poder de argumentação.

EXPERIÊNCIA DE COMPRA
O vendedor tem que estar preparado para gerar uma boa 
experiência de compra. Por isso é importante o treinamen
to. Vini esclarece que o brasileiro é sensorial. “Quanto mais 
o cliente ver, provar, tocar, melhor. Hoje o cliente demanda 
um vendedor que vá além do ‘básico’”.

E muitos empresários conhecem essa importante in
formação. Marcos Leite, diretor de expansão e operações 
da Mundo Verde, diz que a empresa se consolidou como 
pioneira na proposta de desenvolver o conceito de vida 
saudável. “Hoje a rede desenvolve ações atrativas para que 
o cliente tenha o conhecimento de tudo que oferecemos 
através do nosso site, redes sociais, Alô Nutricionista,
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mecânicas como Estouro da Saúde, 
Blitz da Saúde no PDV das lojas”.

Ainda de acordo com Leite, o aten
dimento é um dos principais pilares da 
Mundo Verde. “O ambiente das unida
des estimula o relaxamento, com mú
sica, cores e cheiros. Várias lojas ofe
recem ainda palestras sobre alimenta
ção e cuidados com a mente e o corpo. 
Para vender bem-estar também é pre
ciso estar em sintonia com a arquite
tura sustentável e com a redução de 
impactos ambientais. Além disso, as 
lojas contam com uma equipe treinada 
e na maioria das unidades uma nutri
cionista que passa toda a credibilidade 
para sanar as dúvidas”.

Luiza, diretora de marketing da 
Tupperware, explica que a experiência 
com a marca está ligada às diversas 
demonstrações de produto e a experi
ências realizadas pelos revendedo
res que contribuem muito para a valo
rização da marca.

A experiência de compra é muito 
importante, segundo o presidente do 
Conselho de Criatividade e Inovação 
da Fecomércio/SP, Adolfo Melito, por
que em teoria, todos os produtos e ser
viços tendem à mesmice e se transfor
mam em commodities. “O processo de 
pensar o produto sob o ângulo da ade
quação e de busca de significado para 
o consumidor é um estágio além dos 
serviços. E já se discute hoje que não 
basta apenas conhecer melhor as ex- 
ternalidades do consumidor para apre
sentar uma solução de produto ou ser
viço (business design). Já se advoga o 
uso da cocriação - aproveitar a inteli
gência coletiva para interagir e criar 
novos atributos à experiência de con
sumo contando com os insights do 
próprio consumidor”, esclarece.A ut
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Caixa de texto
Fonte: Venda Mais, Curitiba, ano 19, n. 235, p. 46-49, nov. 2013.




