
Supervendedor é o trunfo da loja  
Mariana Durão  
 
Profissionais têm iniciativa e ajudam a estimular a equipe  
 
Há vendedores que definem seu alvo e não medem esforços para atingi-lo em uma tacada 
certeira. Determinados e persistentes, eles surpreendem seu gerente a cada venda realizada. 
Além do resultado excepcional, ter um supervendedor na equipe estimula os demais a melhorar o 
desempenho. Este profissional pode ainda orientar e dar boas idéias aos outros integrantes da 
equipe. É preciso, portanto, atenção para não deixar esses vendedores, conhecidos como águia, 
escaparem.  
 
Dono da rede de lojas First Class, de artigos de cama, mesa e banho, André Pivetti descobriu, por 
acaso, uma de suas melhores vendedoras, Emília Figueira. "Procurava o proprietário de uma loja 
que havia fechado no Shopping 45 para alugar o imóvel. Entrei em três lojas diferentes e, em vez 
do nome dele, todos me falavam da Emília. Fiz uma entrevista e a contratei na hora", conta ele.  
 
Depois de dois anos na rede, a vendedora ocupa sempre o primeiro ou segundo lugar no ranking 
de vendas. "Ela tem iniciativa, liga para as clientes e negocia com os fornecedores. Até entrega 
em casa, por conta própria, já fez", conta ele, que incorporou o serviço às demais lojas da rede a 
partir da idéia da funcionária.  
 
A vendedora encara com naturalidade os bons resultados obtidos em 20 anos de vendas. "Meu 
segredo é o atendimento. Graças ao bom relacionamento, hoje, sou amiga de clientes que me 
acompanham há mais de dez anos", diz ela. Quando fala em bom atendimento, Emília se refere a 
um tratamento "vip", que inclui cafezinho, ligações em datas importantes - como aniversário ou 
quando o cliente vai fazer uma cirurgia -, e até mesmo o envio de presentes.  
 
Dilema de pagar boas comissões ou perder nário  
 
- Não posso depender do shopping para atrair meus clientes, que vão onde eu estiver - sentencia. 
Diante da experiência com Emília, Pivetti destaca que os talentos devem ser estimulados. "Com a 
Emília aprendi que é importante dar liberdade de atuação para vendedores talentosos, que podem 
desenvolver o negócio com capacidade inovadora", afirma.  
 
Especialista em treinamento e seleção, o consultor Nei Loja já foi um desses vendedores e diz que 
é fácil perceber um supervendedor ainda durante a seleção.  
 
- O águia ousa. Quando está sem emprego faz coisas como ir direto à loja e oferecer seus 
serviços. Geralmente bate o recorde de vendas e é contratado - garante. Loja diz que a maioria 
dos comerciantes hoje não investe nesse tipo de vendedor. "Ninguém quer pagar boas comissões. 
Mas deixar um profissional desse ir embora é um verdadeiro tiro no pé. Ele pode até tornar-se 
sócio.  
 
Consultor da Treinasse e coordenador do MBA de Varejo da Fundação Getulio Vargas (FGV-RJ), 
Ulysses Reis relata o caso de um vendedor de uma das maiores redes de joalheria do País 
conhecido como "hunter" (caçador). Não faz vendas inferiores a R$ 30 mil. "Ele observa a entrada 
dos clientes e quando percebe que pode vender bem para um deles, pede a vez de outro 
vendedor e oferece até parte da comissão", conta.  
 
O método de trabalho do supervendedor foge ao padrão da loja, mas vale a pena arriscar, 
segundo o consultor. "A empresa tem que dar liberdade de atuação para esse tipo de 
profissional", frisa. Fazer uma venda não é só dar o que o cliente pede, mas convencê-lo a levar 
mais", ressalta Reis.  
 



Diretor de operações da rede de restaurantes Outback, Salin Maroun diz que desenvolver o 
espírito empreendedor e estimular a competição entre os atendentes faz parte da cultura da rede. 
"As vendas e lucro medem o sucesso da empresa, por isso os proprietários dos restaurantes são 
treinados para fazer a seleção dos atendentes por conta própria. É possível descobrir e 
desenvolver as diferentes habilidades de cada um e descobrir grandes vendedores", afirma.  
 
Com 50 mil funcionários, chamados "outbackers", o Outback dispensa o departamento de 
Recursos Humanos. "Todos os sócios têm que saber selecionar e lidar com os outbackers", diz. 
Maroun conta que o principal vendedor da rede, trabalhou por dois anos na limpeza de um 
Outback de Nova Iorque.  
 
- Ele sempre pediu uma oportunidade na equipe de vendas e desde o primeiro mês em que foi 
promovido ultrapassou todos os recordes de vendas. Esse é o tipo do funcionário torna-se 
exemplo que será perseguido pelos demais - conclui.  
 
COMO IDENTIFICAR UM SUPERVENDEDOR  
 
É persistente  
 
APROXIMA-SE do cliente e estabelece um relacionamento  
 
FOGE ao padrão de vendas feitas pelos demais funcionários  
 
TEM postura agressiva em entrevistas  
 
TEM iniciativa e traz novas idéias para a empresa  
 
É sempre um dos primeiros no ranking de vendas  
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