


Saiba quais são as
últimas tendências
do mercado para você
seduzir o cliente e
aumentar o faturamento
da sua empresa

E
provável que você, caro empreende-
dor, já esteja cansado de ler aposti-
las, artigos e livros sobre como tur-
binar as vendas de sua empresa. Ou

de assistir a palestras e seminários sobre o
tema. Aíinal, poucos assuntos são tão esmiu-
çados hoje em dia — e não é por acaso, O su-
cesso no mundo dos negócios, como você
bem sabe, depende mais das vendas do que
de qualquer outra coisa. Mas será que você
está realmente bem informado sobre as últi-
mas tendências da área? Conhece, de fato, as
técnicas mais modernas que pode usar para
conseguir faturar mais agora?

Se você respondeu não às perguntas acima,
saiba que tem muita gente na mesma situação.
Com tanta informação circulando na praça, é
difícil mesmo separar o joio do trigo e estar
sempre em dia com as novidades — e, acredi-
te, tem muito joio por aí. O problema é que,
numa área tão importante quanto a de ven-
das, coração de qualquer empreendimento
que se preze, você não pode se dar ao luxo de
ficar para trás.

Hoje, com a concorrência selvagem exis-
tente no mercado e as exigências crescen-
tes da clientela, está mais duro do que nun-
ca fechar uma venda. Muitas empresas,
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"Hoje, a forma de vender está se
tornando muito mais importante do
que aquilo que você vende"
aqui e lá fora, enfrentam dificulda-
des significativas para conseguir fa-
zer o básico, ou seja, vender, vender,
vender. Segundo uma pesquisa rea-
lizada com 1.000 empreendedores e
vendedores que trabalham em em-
presas de pequeno e médio porte de
várias regiões do planeta, 42,8% não
conseguiram alcançar suas metas de
vendas em 2004.

O levantamento, feito pela CSO In-
sights, empresa de consultoria ame-
ricana especializada na área, apurou
também que quem se deu bem teve
que trabalhar muito mais do que nos
anos anteriores, fazer muito mais li-
gações telefónicas e muito mais visi-

tas a potenciais clientes do que an-
tes. "Hoje, não vivemos apenas num
ambiente mais competitivo. Vivemos
num ambiente que exige melhor
qualificação", afirmou Joe Calvin,
vice-presidente do Gartner Group,
empresa americana de consultoria e
pesquisa especializada na área de
tecnologia da informação, numa re-
portagem publicada recentemente
pela revista Entrepreneur, uma das
principais publicações sobre em-
preendedorismo dos Estados Unidos.

Mesmo que você faça parte dos
57,2% que conseguiram alcançar ou
superar suas metas, de acordo com
a mesma pesquisa, certamente sabe,

como empreendedor da gema que é,
sempre à procura de novos desafios,
que não pode se acomodar com o su-
cesso que alcançou. "Uma força de
venda é como uma casa", disse
Andy Zoltners, co-fundador da ZS
Associates, de Chicago, outra em-
presa americana de consultoria es-
pecializada em gestão de vendas, à
revista americana Inc., também de-
dicada ao empreendedorismo. "Al-
guma coisa está sempre indo mal em
algum momento — o telhado, as es-
quadrias, o que for. Você sempre
deve checar o que precisa de repa-
ros e o que pode melhorar."

MÍNIMOS DETALHES - Para facili-
tar a sua vida e ajudá-lo a engordar
o caixa, a revista Pequenas Empre-
sas & Grandes Negócios ouviu con-
sultores de primeira linha, do Brasil
e do exterior, e empreendedores que
conseguiram alcançar resultados de
encher os olhos em seus negócios. Ao
final, reunimos para você o que há de
mais inovador no mercado em termos
de técnicas e atitudes de vendas.

Antes de qualquer outra coisa,
convém saber que, hoje, parafaturar
mais, a venda deve ser vista não co-
mo uma arte, mas como uma ciência.
O processo de venda tem que ser pla-
nejado nos mínimos detalhes. Uma
boa estratégia deve envolver todos
os aspectos de uma venda, da iden-
tificação total com o público-alvo ao
relacionamento permanente com a
sua clientela. O pleno conhecimento
do produto ou do serviço que você
vende, obviamente, também é fun-
damental. Sem isso, é melhor nem
começar. "A forma de vender está se
tornando muito mais importante do
que aquilo que você vende", afirma
Barry Trailer, sócio da CSO Insights.

De acordo com os especialistas, foi-
se o tempo em que o bom vendedor
era quem não se intimidava em enga-
nar o cliente, fazendo-o levar gato por
lebre, ou em lhe empurrar um produ-
to ou um serviço que, na verdade, ele
não desejava. Hoje, quem seguir por
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aí dificilmente vai chegar muito lon-
ge. O cliente, seja ele uma pessoa ou
uma empresa, não aceita mais isso.
Ele pode até cair numa cilada uma
vez. Mas, depois, fica esperto, bem es-
perto. E você não vai querer se arris-
car a perdê-lo para sempre e ainda
transformá-lo num detrator em poten-
cial de sua empresa, vai?

Atualmente, talvez mais do que
em nenhuma outra época da Histó-
ria, tudo deve partir do princípio de
que o cliente vem em primeiro lugar.
Se você ainda não embarcou nessa,
acredite, não se trata apenas de mais
uma bravata da academia. Você
pode até perder uma venda agora,
mas com certeza plantará uma se-
mente importante para o futuro.

Confira, agora, quais são as últi-
mas tendências do mercado na área
de vendas, identifique o que pode
ser útil para o seu negócio e veja co-
mo adaptar as inovações às suas ne-
cessidades para alcançar suas metas
com mais eficiência.

INOVAÇÃO E 0
NOME DO JOGO

Você não precisa reinventar a
roda, mas deve criar um dife-
rencial para surpreender a

clientela. Na impossibilidade de lan-
çar um novo produto ou serviço, pro-
cure aperfeiçoar o que você já ofere-
ce. "A inovação é o combustível do

crescimento", escreveram recente-
mente os consultores americanos
Gary Hammel e Gary Getz num ar-
tigo publicado pela HarvardBusiness
Review, voltada à área de gestão.

Segundo o consultor Moisés Si-
mantob, coordenador do Fórum de
Inovação da Fundação Getulio Var-
gas (FGV) de São Paulo, é necessá-
rio que a inovação faça parte da ro-
tina da empresa. Deve ser um traba-
lho de equipe e não uma bandeira
carregada só pelo dono ou por um
funcionário dedicado. O professor
Tales Andreassi, mestre em inovação
pela Universidade de Sussex, na In-
glaterra, e responsável pela cadeira
de empreendedorismo e inovação na
FGV, afirma que você tem que
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tentar ser melhor a cada dia, tocar o
presente com os olhos voltados para
o futuro. "O que leva o cliente a es-
colher um produto em detrimento de
outro é a cultura do novo", diz.

A Natura, maior empresa de cos-
méticos do país, por exemplo, desti-
na 3% do faturamento anual à pes-
quisa e ao desenvolvimento de no-
vos produtos. Recentemente, lançou
a linha Ekos, fruto de investimento
em pesquisas da biodiversidade da
Amazónia. Hoje, a nova linha já res-
ponde por 10% do faturamento, se-
gundo a empresa, e foi escolhida
para ser o carro-chefe de sua expan-
são internacional. "Não nos preocu-
pamos em saber quem errou", afir-
ma Alessandra Carlucci, vice-presi-
dente da área de negócios da Natu-
ra. "Queremos valorizar quem traz
novas ideias."

Ao contrário do que você pode
imaginar, não é preciso ser um gi-
gante do mercado, como a Natura,
para ser criativo. As pequenas em-
presas levam até certa vantagem.
Têm mais flexibilidade para se
adaptar às mudanças e lançar novos
produtos ou serviços. Mas você pre-
cisa criar condições para o floresci-
mento de novas ideias, por meio de
treinamento e da facilitação da co-
municação com os empregados, en-
tre outras coisas.

IDENTIDADE
TOTAL COM O
PUBLICO-ALVO

Hoje, é preciso ter uma identi-
ficação total com os seus
clientes para conseguir fisgá-

los e conservá-los. Mesmo que você
venda o seu produto ou serviço para

empresas e visite os clientes em suas
próprias bases, deve fazer tudo o que
estiver ao seu alcance para criar uma
empatia com eles, seja por meio da
sua apresentação pessoal, seja pe-
lo uso da tecnologia, seja como for.

No varejo, o ambiente deve retra-
tar o conceito do negócio em cada de-
talhe: oprojeto da loja, a iluminação,
a comunicação visual, o estilo dos
vendedores, a música ambiente e até
os aromas. A vitrine deve ser renova-
da em, no máximo, 15 dias, para dar
a sensação ao cliente de que a loja
está sempre cheia de novidades.
"Vender, hoje, é seduzir e se identi-
ficar com o cliente, é propiciar mais
do que a troca de um bem ou um ser-
viço por dinheiro", afirma Eugênio
Foganholo, diretor da Mixer Desen-
volvimento Empresa-
rial, consultoria espe-
cializada em varejo.
"Ninguém escolhe
uma loja por acaso",
diz o consultor Ma-
noel Alves de Lima,
da Falzoni & Alves de
Lima Projetos de Va-
rejo. "Na hora de ir às
compras, o cliente está atrás de um
conceito e é isso o que o conjunto
deverefletir."

A Cyberdog, espaço multifuncio-
nal londrino que acaba de desem-
barcar em São Paulo, é um exemplo
perfeito. Dirigida ao público jovem,
a loja parece uma casa noturna. In-
clui bar, localizado bem no meio do
salão, estúdio de piercing, loja de
roupas e de CDs. Tudo ao som de
música eletrônica em altíssimo volu-
me. A clientela aproveita para cair
no embalo, ao som de música do tipo
"bate-estaca", enquanto escolhe o
que vai comprar. Sucesso em dez

grandes cidades do mundo, como
Tóquio e Amsterdã, a Cyberdog já
estuda a sua expansão no país. "Que-
remos transformar a marca em fran-
quia e expandir a rede para outras ca-
pitais brasileiras", diz o empresário
Rodolfo Francheschetti, responsável
pela instalação da rede aqui.

O CONSUMIDOR
VALORIZA A
ÉTICA

"Ficar fora da internet significa ficar
fora do mercado, porque, hoje, boa
parte dos negócios passa pela rede"

Num país em que muitos polí-
ticos recebem propina do par-
tido que está no governo para

votar a seu favor no Congresso e no
qual funcionários de grandes empre-
sas são fotografados trocando placas
de caminhões para poder usar a mes-
ma nota fiscal duas vezes durante o
transporte dos produtos, a ética é um
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com satisfação que 65% de seus 332
empregados têm o segundo grau
completo. Outros 20% têm o terceiro
grau completo e 10% estão fazendo
pós-graduação. Desde a sua criação,
a empresa teve um crescimento anual
de 45%, em média, e fatura em tor-
no de 50 milhões de reais por ano.

quesito cada vez mais valorizado pe-
los clientes. Um número crescente de
empresas e de consumidores procura
conhecer o modus operandi de seus
parceiros comerciais para se proteger
contra fraudes e repudiar os produtos
e serviços de quem é social e ecologi-
camente irresponsável. "A mentira
tem pernas curtas", diz Hélio Mattar,
presidente do Instituto Akatu, organi-
zação não-governamental que prega
o consumo consciente. "Não dá para
jogar para debaixo do tapete tudo o
que as empresas fazem de errado. Um
dia todos saberão das falcatruas de
quem as perpetrou."

Segundo uma pesquisa realizada
com 1.000 pessoas em nove capitais
pelo Akatu, os aspectos mais valori-
zados hoje pelos consumidores são a
defesa do meio ambiente, a recicla-
gem de materiais, a contribuição para
obras sociais e o apoio a campanhas

para acabar com o trabalho infantil.
"Uma empresa só vai sobreviver a
médio e longo prazo se tiver uma
gestão pautada pela ética e pela res-
ponsabilidade social", afirma o eco-
nomista Paulo Castro, presidente do
Instituto C&A, braço social da rede
varejista. "As empresas estão perce-
bendo que sempre acabam pagando
um preço muito mais alto do que
imaginam por enganar e mentir."

O empresário Magrid Teske, dono
da Herbarium, empresa de produtos
à base de ervas e plantas medicinais
fundada em 1985, é um exemplo de
que, hoje, a ética nos negócios é uma
alavanca essencial para as vendas.
Localizada na cidade de Colombo, a
15 quilómetros de Curitiba, no Para-
ná, a empresa contratou funcionários
locais e investiu em treinamento e em
educação. Banca 50% das mensali-
dades dos cursos. Hoje, Teske diz

OFERTA EM
MÚLTIPLOS
CANAIS

Atualmente, você tem que estar
acessível ao cliente por meio
e todas as formas possíveis.

O uso de canais alternativos, como a
internet, o telefone, a televisão e até
os velhos representantes de vendas
podem ajudá-lo a multiplicar a sua re-
ceita e a diluir os seus custos fixos. O
caso da internet, por exemplo, é em-
blemático. Em 2005, de acordo com
estimativas da Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico (Câmara e-Net),
as vendas pela rede devem somar 2,3
bilhões de reais, 30% a mais do que
no ano passado. Deste total, segundo
o E-bit, instituto de pesquisa e mar-
keting online, 62% de todos os negó-
cios fechados na rede no país foram
feitos por pequenas e médias empre-
sas. "Ficar fora da internet significa
ficar fora do mercado, porque, hoje,
no Brasil, boa parte dos negócios pas-
sa pela rede", afirma o professor Al-
berto Luiz Albertin, coordenador da
área de negócios da era digital da
FGV de São Paulo.

O empresário Alexandre Campos,
dono de uma pequena empresa de
distribuição de bebidas de São Pau-
lo, a Imigrantes, que vende de
uísque escocês a água mineral e en-
trega os produtos em mais 14 muni-
cípios localizados em torno da cida-
de, afirma que conseguiu aumentar
em 20% a sua carteira de clientes,
em apenas dois anos, graças ao uso
da internet. Além disso, segundo ele,
os clientes que chegam por meio do
site da empresa na rede gastam, »
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Atualmente, todos os funcionários
têm que saber vender a sua empresa
e os seus produtos ou serviços
em média, 330 reais por compra,
contra os 180 reais dos que visitam a
loja. "Embora bebida seja um pro-
duto pesado, com alto custo de dis-
tribuição e baixo valor agregado,
acreditei que poderia ampliar a mi-
nha vitrine com o uso da internet",
afirma Campos. "Ao final, as vendas
começaram a pipocar de tal manei-
ra que, se não tivesse os pés no chão
poderia comprometer todo o negócio
que levei anos para construir."

VISÃO GLOBAL
DO NEGÓCIO

Em muitos ramos de atividade,
que exigem a formação de
uma equipe afinada de ven-

das, os vendedores devem ficar a par
de tudo o que se passa na empresa:
conhecer a estratégia geral, entrosar-
se com a turma da área de logística,
trocar ideias com o pessoal de desen-
volvimento de produto. Como eles
estão em contato direto com a clien-
tela, podem, assim, contribuir de for-
ma decisiva para o aperfeiçoamento
de diversas atividades, com efeito
positivo no caixa. "Hoje, todo mun-
do que trabalha com vendas precisa
ter uma visão panorâmica do negó-
cio", afirma Mauro Schnaidman,
professor de gestão estratégica de
venda do Ibmec de São Paulo.

O empresário Marcos Vinícius Pei-
go, diretor-presidente da Solvo, em-
presa que presta serviço para gran-
des empresas na área de computa-
ção, levou isso às últimas consequên-
cias e, aparentemente, não tem do
que reclamar. Ele começou a traba-
lhar na empresa como vendedor, mas
conta que nunca se limitou à sua sea-
ra. Envolvia-se com a criação de no-

vos produtos, procurava desenvolver
serviços inovadores, trocava ideias
com o pessoal da área financeira. Par-
ticipou até de uma rodada de nego-
ciações com os investidores que inje-
taram dinheiro na empresa — a In-
tel, fabricante de chips para compu-
tadores, o Banco Pactuai e a GP In-
vestimentos, que reúne alguns ex-só-
cios do antigo Banco Garantia, hoje
sob o controle do Goldman Sachs, um
dos maiores bancos de investimento
dos Estados Unidos. "O bom vende-
dor precisa se envolver na adminis-
tração da empresa", diz Peigo.

Ele afirma que fazia tudo isso sem
ser inconveniente e sem deixar de
cumprir com eficiência, é claro, o
seu papel de vendedor. Peigo diz
que, quando chegou para trabalhar
na área de vendas, a empresa tinha
um total de 100 clientes. Atualmen-
te, segundo o empresário, já são
489. Resultado: hoje, Peigo virou só-
cio do negócio e tornou-se o seu
principal executivo.

TODO MUNDO
DEVE SER
UM VENDEDOR

Esqueça o velho conceito que
inspirou a criação do departa-
mento de vendas. Hoje em

dia, todos os funcionários, a secretá-
ria, o assistente administrativo e até
o pessoal da distribuição, têm que sa-
ber vender, no sentido mais amplo da
palavra, a sua empresa e os seus pro-
dutos ou serviços. Cada contato feito
com o público deve ser encarado co-
mo uma oportunidade de venda, cu-
ja concretização pode ser encami-
nhada depois a você ou a seus vende-
dores. Eles precisam conhecer o seu

negócio e saber que o ganha-pão de-
les depende das vendas. O fundador
da TAM, comandante Rolim Amaro,
morto num acidente de helicóptero
em 2001, costumava dizer a seus fun-
cionários que quem pagava seus sa-
lários não era ele, mas os passagei-
ros que ficam na fila para embarcar
nos aviões da empresa.

O problema é que os funcionários
não vão fazer isso se detestarem o
chefe, o sistema de trabalho da em-
presa e não confiarem em seus pro-
dutos ou serviços. Passar a ideia de
que não trabalham num negócio,
mas por uma causa, é a melhor for-
ma de conseguir o engajamento de-
les. De acordo com o consultor Tom
Peters, um dos mais respeitados gu-
rus da área de gestão dos Estados
Unidos, tudo fica mais fácil se você
construir uma causa pela qual as
pessoas sintam prazer em lutar.

NEM SEMPRE DE
PRÉMIOS PARA
MOTIVAR A EQUIPE

Eclaro que o reconhecimento
funciona, de fato, quando está
atrelado a recompensas palpá-

veis, ou seja, dinheiro. Mas, paramo-
tivar os seus vendedores, isso não é tu-
do. E, em muitos casos, nem é o mais
importante. Desde que eles sintam,
obviamente, que recebem o justo qui-
nhão pelo que fazem. Eles devem se
sentir valorizados, saber que você tem
confiança em suas habilidades.

Segundo o consultor Edmour Saia-
ni, que tem entre seus clientes em-
presas como Michelin, Bradesco e
Embratel, a ideia de que quem ven-
de mais deve receber um bónus
maior é perigosa. Às vezes, o vende-
dor pode ser muito apressado e não
atender bem o cliente. Quando este
chegar em casa, pode ser que se ar-
rependa e nunca mais volte à sua
empresa. Saiani sugere que você es-
tabeleça formas de premiar os ven-
dedores com melhor atendimento »
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e que possuem a maior carteira fixa
de clientes. Hoje em dia, ganha pe-
so na remuneração dos vendedores
o resultado global do negócio e não
só o individual. O trabalho em equi-
pe também conta bastante.

O CLIENTE QUER
INTERAGIR COM
UM CONSULTOR

Para conquistar o cliente, hoje,
você precisa ser um verdadeiro
consultor em seu ramo de ati-

vidade e não um simples vendedor.
Ele desejareceberinformações sobre
os atributos tecnológicos do produto,
os seus principais diferenciais frente
à concorrência e o que ele agregará
de valor ao seu dia-a-dia. Se a ven-
da acontecer no universo corporati-
vo, o grau de especialização do ven-
dedor deve ser ainda maior.

No varejo de moda, por exemplo,
isso significa que você deve conhe-
cer as últimas tendências da estação,
ter noções de combinações de for-
mas e cores, manter-se atualizado
com o que fazem e pregam os esti-
listas do momento e, muitas vezes,
atuar até como um personal stylist,
para ajudar o cliente a escolher o que
melhor combina com o seu tipo físi-
co e o seu guarda-roupa. "O em-
preendedor deve ter em mente que
a empresa existe para servir", afir-
ma o consultor Edmour Saiani.

A Fast Runner, loja de São Paulo
especializada em artigos de corrida,
por exemplo, oferece à clientela uma
consultoria especializada na escolha
dos equipamentos. A equipe de ven-
das é formada por corredores, gente
que entende do esporte e está em
condições de monitorar testes de té-
nis feitos pelos clientes em esteiras
de alta tecnologia. Conforme o tipo

da pisada, o vendedor indica o me-
lhor modelo de ténis, o que garante
maior proteção contra lesões.

Segundo o empresário Raul Filho,
dono do negócio com o sócio Reinal-
do Leite, a estratégia deu bons resul-
tados. De cada dez clientes que se
exercitam na esteira, nove compram
o ténis indicado pelo vendedor. A re-
ceita média da loja, de 90 metros
quadrados, é de 150.000 reais por
mês, de acordo com ele, o que incen-
tivou os sócios ainaugurar, em 2004,
uma filial no Rio de Janeiro, voltada
a três esportes: corrida, ciclismo e na-
tação. Dos vendedores aos técnicos
especializados no ajuste das bicicle-
tas, todos são atletas e passam sema-
nalmente por uma bateria de testes
para aferir seus conhecimentos sobre
cadaproduto. "Aconsultoriafuncio-
na como um diferencial importante e
dá maior segurança ao cliente na ho-
radacompra",declaraRaulFilho. »
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SEM CONHECER
O PRODUTO
NADAACONTECE

A
tualmente, você precisa ser
bem mais técnico do que no
passado recente para conseguir

fechar um negócio. Tem que saber em
detalhes como funciona o produto ou
serviço que está oferecendo e como ele
se diferencia dos produtos da concor-
rência, mesmo que você não trabalhe
com equipamentos altamente sofistica-
dos. Isso vale para qualquer ramo de
atividade —perfumes, livros, brinque-
dos ou lingeries. O cliente está muito
mais exigente e você e a sua equipe
precisam ter, na ponta da língua, as ex-
plicações necessárias para tirar as dú-
vidas que ele tiver. E, se
alguém não souber uma
determinada informa-
ção, como pode aconte-
cer com qualquer um,
deve admitir isso com
naturalidade e se dispor
a apurá-la com a urgência devida. "An-
tigamente, um bom vendedor depen-
dia 80% de seus contatos e 20% do co-
nhecimento do produto, dos clientes e
da concorrência", diz Mauro Schnaid-
man, do Ibmec. "Hoje, o conhecimen-
to passou a representar 80% do suces-
so e os contatos, apenas 20%."

A rede Fast Shop, que vende eletro-
domésticos nos principais shoppings do
estado de São Paulo, por exemplo, pro-
cura fazer um treinamento intensivo de
seus vendedores para que eles possam
atender o público de forma Adequada.
Com a ajuda de fabricantes, os vende-
dores recebem, no centro de treinamen-
to, todas as informações a respeito dos
produtos com que trabalham. A cada
lançamento, eles passam na matriz para
se atualizar. Além disso, a empresa di-
vide os vendedores por linha de produ-
to: informática, linha branca (geladeira,
fogão, máquina de lavar louça, máqui-
na de lavar roupa, microondas etc.) e li-
nhamarrom(áudioevídeo). "Comotra-
balhamos com um mix variado de pro-

dutos, com uma tecnologia sofisticada,
não dá para uma pessoa vender tudo",
diz o diretor de vendas, Edson Shima-
da. "Na Fast Shop, não tem clínico ge-
ral, só especialista."

A PRATICIDADE
ALAVANCA
OS NEGÓCIOS

Hoje, é preciso oferecer comodi-
dade e agilidade para a clien-
tela. O ideal é o cliente poder

acessar a sua empresa de todas as for-
mas. Também convém, conforme o seu
ramo de atividade, que você faça a en-
trega do produto no local preferido pe-
lo cliente. A Officenet, uma das maio-
res revendas de insumos e artigos para
escritório do país, por exemplo, ofere-
ce a seus clientes a possibilidade de fa-
zer o pedido por telefone, pela internet

e por meio de um catálogo que é dis-
tribuído gratuitamente. Os pedidos, de
acordo com a empresa, são entregues
em 24 horas no eixo Rio-São Paulo e
em 48 horas no resto do Brasil.

Com um alto grau de automação, a
Officenet adota um sistema que facili-
ta a entrega dos produtos a um cliente
corporativo em sua própria mesa de tra-
balho. E, depois, o departamento de
administração da empresa consegue
saber quanto cada funcionário gasta
com material. Outra questão importan-
te: em razão de a Officenet não ter pon-
to-de-venda convencional para aten-
der a clientela, a economia pode che-
gar a 30% em relação aos preços co-
brados no varejo.

Não é à toa que o faturamento da
empresa, fundada há sete anos, alcan-
çou cerca de 125 milhões de reais em
2004. "Nãoinventamosaroda, masfi-
zemos um trabalho profissional para
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construir uma boa empresa num mer-
cado em que não havia nada pareci-
do ", afirma Santiago Belinks, 3 5 anos,
fundador do negócio, vendido recente-
mente para um grupo americano por
valores não revelados.

No varejo, o ponto-de-venda deve
estar no caminho de seus clientes. Ava-
lie se o traçado das ruas e o trânsito são
compatíveis com a sua atividade. Gran-
des avenidas nas quais o estacionamen-
to é proibido costumam afastar o clien-
te. Uma loja com ótima visibilidade e
sem estacionamento dificilmente vai
conseguir aumentar as suas vendas.
"Acredito que a compra começa no es-
tacionamento ", diz o guru americano
Paço Underhill, um dos principais espe-
cialistas em varejo do mundo." Se ele é
ineficiente e inseguro, já depõe contra."

E PRECISO SER
E NÃO ESTAR
VENDEDOR

Diz o velho ditado que a primei-
ra impressão é a que fica. Pois
saiba que ele se encaixa muito

bem quando o assunto é venda hoje em
dia. Embora o varej o tenha se profissio-
nalizado muito nos últimos anos, afigu-
ra do vendedor despreparado ainda é
frequente em muitas lojas e até mesmo
no universo corporativo, embora a co-
mercialização de produtos e serviços en-
tre empresas exija um grau de especia-
lização ainda maior. " O grande erro é
contratar pessoas que estão vendedo-
ras afirma a consultora e não que são
vendedoras", afirma Marlety Gíibel, da
Via Vendas, especializada na área.

A consequência é visível logo no pri-
meiro contato com o cliente. Ninguém
gosta, porexemplo, de sertratado com
intimidade por uma pessoa desconhe-
cida e tampouco se sente à vontade
diante de um vendedor "grude", que
mal deixa você olhar um produto na vi-
trine e já vai lhe puxando para dentro
da loja. Regra número um, então: eli-
mine do vocabulário de sua equipe di-
minutivos como 'benzinho', 'amorzi-

Ninguém gosta de ser tratado
com intimidade por um desconhecido
que lhe puxa para dentro da loja
nho', 'queridinha' e tudo o que possa
constranger o cliente. O vendedor mo-
derno é aquele que ajuda o cliente
quando é solicitado, oferece a ele no-
vas opções e produtos complementa-
res com sutileza e jamais adota a velha
cartilha de empurrar o produto que es-
tá encalhado no estoque.

De acordo com Marlety, a compo-
sição correta da equipe favorece não
só o atendimento, mas também a
identificação do consumidor com a lo-
ja. Como os clientes não são iguais,
os vendedores também não podem
ter um único perfil. Por isso, convém
mesclar idades, sexos e até tribos,
desde que todos estejam afinados
com o conceito da loja e bem infor-
mados sobre os seus produtos ou ser-
viços. Em geral, os resultados não de-
moram a aparecer.

Desde que trocou o layout de suas
lojas, substituiu o balcão pelo varejo
assistido, no qual o vendedor auxilia o
cliente apenas quando é solicitado a
fazê-lo, e transformou as suas vende-
doras em consultoras de beleza, a rede
O Boticário, com 2.317 pontos-de-ven-
da em todo o país, registrou um au-
mento de 20% em suas vendas, se-
gundo informações da empresa. Pro-
dutos que antes permaneciam meses
no estoque passaram a girar com mais
rapidez por toda a rede.

UMA RELAÇÃO
PERSONALIZADA
COM O FREGUÊS

Nos últimos anos, com o de-
senvolvimento dos progra-
mas de gerenciamento de

clientes, ficou muito mais fácil se re-
lacionar de forma personalizada com
a sua freguesia. Também conhecidos

pela sigla CRM (customerrelationship
management, que significa gestão de
relacionamento com clientes, em por-
tuguês) eles permitem que você iden-
tifique o perfil de cada cliente a par-
tir de informações como os seus há-
bitos de compra, a frequência e os
gastos de suas compras, entre outras
coisas. Assim, você pode idealizar
ações de marketing específicas para
cada um deles.

O empresário Martin Frankenberg,
sócio e diretorde novos negócios e mar-
keting da Matueté, de São Paulo, que
se autodenomina uma "produtora de
viagens" diz que procura seguir tal ca-
minho. Por meio da realização de uma
vasta entrevista com o cliente e a aju-
da de um software de gerenciamento,
ele afirma que consegue montar a via-
gem dos sonhos para cada cliente. Gra-
ças à estratégia que adotou, Franken-
berg diz que costuma "produzir" cer-
ca de 70 viagens, que custam, em mé-
dia, 5.000 reais per capita.

Por meio dos programas de CRM
você pode acessartodos os detalhes de
seus clientes pelo computador. Atual-
mente, já existe até um dispositivo que
permite interligar o telefone ao compu-
tador. Assim, quando um cliente ligar
para você, a sua ficha aparecerá, auto-
maticamente, na tela. Você poderá cha-
má-lo pelo nome e identificar os pro-
dutos que ele já comprou (leia reporta-
gem na página 64).

Na internet, é ainda mais fácil tra-
çar o perfil dos consumidores que na-
vegam no site de sua empresa. Por
meio das ferramentas disponíveis ho-
je na praça, você pode rastrear os mo-
vimentos dos clientes, saber quais são
as páginas que cada um visita mais e
formar um eficiente banco de dados
que lhe permita desenvolver estraté-
gias personalizadas de marketing. E »
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CAPA

OFERTA DE
PRODUTOS
SOB MEDIDA

Aadaptação dos produtos às ne-
cessidades do cliente facilita a
ocupação de espaço no merca-

do. Hoje, oferecerprodutos sob medida
tornou-se quase uma exigência da clien-
tela, qualquer que seja o seu ramo de
atividade. "Muita gente costuma fugir
damassificação",dizBethFurtado,pu-
blicitária, psicóloga e estudiosa do vare-
jo, hoje à frente de uma divisão da Ta-
lent, uma das maiores agências do país.

A Fábrica de Relógios, fundada pe-
lo empresário Alexandre Pescolatto há
quatro anos, por exemplo, oferece à
clientela a possibilidade de comprar
ter um modelo personalizado. O clien-
te pode escolher a pulseira, a caixa, os
mostradores e misturar cores e pa-
drões a partir de um mostruário. Os re-
lógios customizados, vendidos nos
quiosques da empresa e pela internet,
já representam cerca de 15% do fatu-
ramento anual, estimado em 2,5 mi-
lhões de reais.

SO PROMETA
O QUE PUDER
CUMPRIR

Entregar o que você prometeu é
uma premissa que deve ser apli-
cada a qualquer negócio que se

preze. Você pode até sair ganhando no
curto prazo se não entregar o que pro-
meteu a seus clientes. Mas eles serão
tão fiéis a seu produto quanto alguns
políticos brasileiros costumam ser a
seus partidos. Ao primeiro aceno da
concorrência, eles irão embora, sem he-
sitação. Por isso, antes de fazer qual-
quer promessa para a clientela, esteja
certo de que toda a estrutura da empre-
sa está preparada para cumpri-la. O
alerta vale para empreendimentos de
todos os tipos e de todos os portes.

Um exemplo recente de que o clien-
te não perdoa nenhum tropeço, mes-

mo em ocasiões especiais, é o da Et-
na, loja de artigos para casa, com
20.000 metros quadrados, instalada no
bairro do Brooklin, na zona sul de São
Paulo. Ao abrir as portas em agosto do
ano passado, a Etna recebeu mais de
12.000 pessoas num único fim de se-
mana. Embora tivesse reforçado o es-
toque, não foi capaz de atender o mo-
vimento. Alguns produtos nunca che-
garam à casa dos consumidores, vá-
rios móveis foram entregues sem em-
balagem e outros não puderam ser
montados por falta de peças. Diante
das reclamações da clientela, a em-
presa enviou pedidos de desculpas por
escrito. O estrago, no entanto, já esta-
va feito. Reconquistar um cliente, afir-
mam os especialistas, é dez vezes mais
difícil do que torná-lo fiel.

PERCA A VENDA,
MAS GANHE
O CLIENTE

Edifícil dizer não a dinheiro.
Afinal, é isso o que garante a
sua sobrevivência no mercado,

certo? Mas, uma vez ou outra, você
precisa se convencer de que o clien-
te não é seu. Muitos empreendedo-

res não prestam atenção suficiente à
questão e insistem em tentar fazer o
cliente comprar a qualquer custo. Só
que perder tempo com o cliente er-
rado pode significar grande um
grande desgaste e altos custos. Em
geral, caso você não possa atendê-
lo, é melhor simplesmente dizer is-
so a ele com honestidade.

De qualquerforma, não o abando-
ne. Procure indicar um parceiro ou
até mesmo, por mais difícil que isso
possa lhe parecer, um concorrente
seu. Quem não se surpreende com
um tratamento de primeira classe?
Você pode até perder a venda, mas
provavelmente vai conquistar o
cliente. E ainda poderá expandir a
sua rede de relações.

Se você só tiver uma parte do que
o cliente desejar, esteja preparado
para indicar parceiros que possam de-
senvolver negócios junto com a sua
empresa. Se uma cliente, por exem-
plo, comprar um vestido de festa e
não souber onde encontrar um sapa-
to da mesma cor, você deve lhe sug-
erir uma lista de lojas que possam
atendê-la. "Eu não busco exclusivi-
dade, quero inclusividade", afirma o
empresário Marcos Vinícius Peigo, da
Solvo, da área de tecnologia.
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DEPOIS DA
COMPRA, VÊM
OS MIMOS

Qualquer empreendedor sabe
que um consumidor insatisfei-
to pode depor contra a ima-

gem da empresa. E sabe também que
conquistar um novo cliente é muito
mais caro do que preservar um anti-
go. Dar atenção ao cliente após a ven-
da de um produto ou de um serviço é
essencial para manter os elos e fazer
com que ele se lembre de você quan-
do decidir abrir a carteira ou o caixa
de sua empresa novamente.

O chamado pós-venda pode
abranger desde pesquisas sobre a sa-
tisfação da clientela à criação de um
Serviço de Atendimento ao Consu-
midor (SAC), prestação de serviços
diferenciados, prémios, cartas de
agradecimento e atendimento pon-
tual às suas necessidades e a even-
tuais reclamações. Mas, acima de tu-
do, precisa ser parte de uma estraté-
gia mais ampla que agregue a qua-
lidade do atendimento à cultura da
empresa, para permear todas as suas
atividades. Os cuidados envolvem
ainda a manipulação dos produtos no

estoque, na loja e no transporte até
a casa do cliente.

A concessionária Chevrolet Viamar,
de São Paulo, por exemplo, procura
oferecer um serviço de pós-venda de
primeira linha. A Viamar dá dois anos
de garantia complementar ao veícu-
lo, sem custos adicionais para o clien-
te (a General Motors só dá um ano de
garantia). Além disso, segundo infor-
mações da empresa, os vendedores
costumam ligar para cada cliente três

dias depois da entre-
ga do carro que ele
comprou para saber
se está satisfeito ou se
houve algum proble-
ma. Depois de cada
revisão, de acordo
com Sérgio Martins,
um dos donos do ne-

gócio, o call center da Viamar tam-
bém recebe a orientação para telefo-
nar para o cliente e averiguar se ele
teve um bom atendimento.

Martins conta que oferece também
outros benefícios, como oficina aber-
ta até as 22 horas, despachante e lo-
cação de carros a um preço especial.
Por ser uma concessionária cinco es-
trelas, de acordo com avaliação da
General Motors, a Viamar participa
de umprojeto piloto em conjunto com
a montadora para desenvolver um sis-
tema computadorizado com o objeti-
vo de aprimorar o relacionamento
com os clientes.

O VENDEDOR
NÃO NASCE
FEITO

Muita gente acredita que um
bom vendedor dispensa trei-
namento. Na verdade, apesar

da importância indiscutível que as habi-
lidades inatas podem ter, a capacitação
do pessoal de vendas tomou-se uma fer-
ramenta indispensável para quem quer
aumentar o faturamento. "Ao contrário
do que diz o ditado popular, o bomven-
dedornão nasce feito", diz Renato Ro-
meo, sócio da consultoria SaleSolution,
que concentra a sua atuação na área e,
apesar do nome em inglês (solução em
vendas, em português), é bem brasilei-
ra. "Qualquer um pode chegar lá, des-
de que adote a estratégia adequada."

A capacitação deve envolver, além
do treinamento, a motivação, o acom-
panhamento prático do profissional, a
correção frequente de rumos e a co-
brança de resultados. Um estudo feito
nos Estados Unidos pela American So-
ciety for Training & Development
(ASTD), entidade especializada em
pesquisas sobre aquestão, mostrouque,
para cada dólar aplicado em treinamen-
to do pessoal de vendas, o retorno che-
ga a 20 dólares. "O treinamento é um
processo que não pode ter fim" diz Fer-
nado Lucena, do grupo Friedman, do
Rio de Janeiro, especializado na reci-
clagem de vendedores.
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