
Saber Vender: O timing do fechamento 
 
Falar em fechamento é falar da materialização de toda a energia investida no processo de venda, 
do fabricante do produto ao vendedor. As etapas que precedem o fechamento não podem ser 
omitidas.  
 
Ninguém compra nada de que não tenha necessidade, mas essa necessidade pode surgir a partir 
do momento em que o cliente reconhece a utilidade de um produto e resolve experimentá-lo. Isso 
é o trabalho de convencimento, que o vendedor tem de desenvolver antes do fechamento. É inútil 
tentar fechar uma venda sem o trabalho prévio de convencimento. Por outro lado, de que 
adiantará convencer o comprador e errar no fechamento, tentando fazê-lo antes ou depois da 
hora?  
 
Tudo tem o seu timing. Tudo tem o momento certo para acontecer. Qualquer dona de casa sabe 
que panela em que se cozinha arroz tem de ser lavada assim que o arroz estiver pronto. Esse é o 
timing para lavar panela de arroz. Se deixar para depois, a panela esfria e os resíduos grudam-se 
no fundo, criando uma crosta... Ou seja, passado o momento certo, torna-se mais difícil e mais 
demorado limpar a panela em que se cozinhou o arroz. 
 
Com o fechamento é a mesma coisa: se o vendedor tentar fazê-lo antes ou depois, as chances de 
concretizar a transação de vendas diminuem substancialmente. 
É comum encontrar vendedores que, tendo chegado muito perto do fechamento, chegam na firma 
e comentam com os outros vendedores: "O negócio está garantido! Amanhã, é só passar lá e 
fechar a venda...Mas, "Amanhã", ele chega lá, e a história é outra. O negócio, que estava 
"garantido", não está mais tão "garantido" como ele pensava. O que aconteceu? - O cliente 
"esfriou"! Se ele quiser fechar a venda, terá de esquentar a negociação. 
 
Como eu disse, tudo tem o seu timing. Por exemplo: Marido e mulher estão em casa, brigando. O 
telefone toca. Ele atende e é o seu chefe. Automaticamente, ele passa a falar em outro tom de 
voz e, quando desliga o telefone, a discussão com a mulher não volta para o ponto em que parou. 
O que aconteceu? A discussão esfriou. Para retomar o nível em que estava antes do telefone 
tocar, precisará haver uma nova provocação mútua. 
 
O que atrapalha o fechamento? 
Quando o vendedor mistura entrevista com apresentação e, no momento em que teria de escutar 
ele resolve falar, é um problema. Não adianta despejar sobre o cliente tudo o que você sabe sobre 
o produto, se não souber o que ele quer, quais são as suas necessidades e que expectativa ele 
tem (ou não tem) em relação ao produto. 
Quando o vendedor "atropela" o cliente logo no primeiro contato, perde a chance de conhecê-lo. 
Sem conhecer o cliente, ele não dispõe de informações suficientes para dizer-lhe de que forma o 
seu produto poderá ajudá-lo em necessidades específicas. E sem saber em que o produto poderá 
satisfazer as suas necessidades, o cliente não o comprará. 
 
Essa reação em cadeia acontece simplesmente porque o vendedor não respeitou o timing da fase 
inicial do processo de venda. 
Agora, me responda: você acha que um vendedor assim teria argumentos para levar o cliente ao 
fechamento? É claro que não! Ele não tem noção de timing. Fechar uma venda, para esse 
vendedor, será sempre um processo difícil e não uma etapa natural, assim como lavar a panela de 
arroz assim que se acaba de cozinhá-lo. 
 
Outro tipo de vendedor que sempre terá dificuldade com fechamentos é aquele que, reduzindo a 
importância do cliente e de diversas etapas do processo, só querem saber de fechar vendas. 
Esses, prejudicam não apenas a própria reputação, mas a de toda a categoria. Além de não terem 
a menor noção de timing, eles não têm respeito pelos clientes, pelos colegas e pelo produto que 
vendem. Infelizmente, não são poucos os que agem dessa maneira. 



 
Fechamento: uma etapa natural ("O caminho certo"). 
Encontrado o cliente, faça o seguinte: Escute muito... Pergunte mais ainda... Incentive o cliente a 
falar... E não pare de escutar. Depois, quando tiver bastante informação faça uma apresentação 
especificamente voltada para os interesses do cliente. Dessa forma, tanto ele quanto você se 
sentirão muito mais seguros e a relação fluirá com mais facilidade, rumo ao estabelecimento da 
confiança mútua. 
 
Mas, isso toma tempo. E se o cliente não comprar nada? - Bem, isso pode acontecer. Só que, 
quando acontece, o problema, quase sempre, é anterior. Deve ter havido alguma falha na 
prospecção. Então, pondere: Você avaliou o potencial de compra do cliente? Falou com a pessoa 
certa?  
 
A sua proposta satisfazia os reais interesses do cliente? Você compreendeu bem o que estava em 
jogo para o cliente? Se você fez tudo direitinho e o cliente não comprou, não perca a compostura. 
Agradeça e despeça-se cordialmente, procurando agendar uma nova visita. E parta rumo a outro 
cliente, sem se deixar abater. É assim que se faz!  
 
T&D online - set./2004 


