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A palavra "Kaizen" é como a palavra "saudade". Expressam sentimentos, ações, atitudes que 
existem desde que o mundo é mundo, mas só um povo conseguiu transformar em uma 
palavra. Assim, a saudade é universal, mas a palavra só existe em português. Kaizen também 
é universal, mesmo quando a palavra não é utilizada. Está no atleta campeão que não pára de 
se aprimorar. Está na empresa que desenvolve continuamente novos produtos ou serviços 
para melhor atender o mercado. Por todos os lados se vê uma procura por melhoria. 
 
Com o vendedor, não é diferente. Ele precisa, todos os dias, se desafiar a continuar a 
aprender, a se desenvolver, a não parar no tempo. Kaizen traz em si a capacidade de ser 
proativo, e não reativo. Para os grandes vendedores, que se desenvolvem continuamente, não 
há a preocupação em responder às objeções de uma maneira cada vez melhor. Há a busca de 
ouvir cada vez menos objeções. De construir sua apresentação de forma que, sem falar muito, 
o cliente tire suas próprias conclusões.  
 
Um vendedor imbuído desse espírito de melhoria contínua sabe que esse posicionamento 
Kaizen é, ao mesmo tempo, revolucionário e básico em vendas.  
 
É básico porque se apóia em atitudes conhecidas de todos, como Takeshi Jumonji cita em seu 
livro Kaizen em Vendas. Entre outros, estão o desejo de atender às necessidades do cliente, a 
empatia, o conhecimento do processo de vendas. A diferença é que no Kaizen o enfoque é 
outro e esses elementos estão em um fluxo contínuo: 
 
 

 
 
 
O caminho – Apesar das bases do que é o Kaizen estarem conosco há muito tempo, o conceito 
de pequenos e contínuos melhoramentos iniciou no chão de fábrica de indústrias no Japão, 
logo após a 2ª Guerra Mundial, divulgado e aprimorado por pessoas como Massaaki Imai. A 
inglesa Patricia Wellington levou o conceito ao atendimento ao cliente, mesclando o melhor das 
culturas oriental e ocidental.  
 
Em seu livro Estratégias Kaizen para Atendimento ao Cliente, infelizmente esgotado, a autora 
mostra casos da Boeing 747, Shimamura (loja de descontos com 266 filiais no Japão), 
Samsung, Sony, Honda, Parker Knoll, a gigante Coca-Cola, diversos bancos e muitos outros, 
como conta Claudiney Fullmann, diretor-presidente da Educator, editora e empresa de 
treinamento e consultoria especializada em Kaizen. “A filosofia e a estrutura do Kaizen 
incentivam as empresas e vendedores a definirem padrões mais altos de desempenho, com 



novas metas de satisfação do cliente, vendas e lucro. Seus princípios são baseados na maneira 
de pensar e agir por meio de aprimoramentos nos produtos e processos destinados a 
aumentar resultados. O inconformismo com a situação provoca uma evolução sem traumas 
revolucionários.” 
 
Revolução positiva – Hamilton Pereira, diretor da unidade da Dale Carnegie Training em Santa 
Catarina, diz que o profissional de vendas é cada vez mais valorizado pelo mercado. As 
pessoas que decidem se diferenciar e adotam processos de aprendizagem contínua não 
precisam se preocupar. A primeira conseqüência aparece nos rendimentos mensais. Um 
profissional com alta performance em vendas ganha mais e melhor. Por outro lado, se não 
houver reconhecimento onde está, o mercado facilmente o encontra, ou quando está vendendo 
ou por indicações de pessoas que o vêem atuando. 
 
O consultor João Alberto Costenaro concorda. “O vendedor brasileiro acredita que 
relacionamento é tudo, em vendas. Não gostam de usar o planejamento e as estatísticas de 
suas atividades para evoluir em resultados. Em adição, são muito preguiçosos para se 
educarem nas matérias relativas à persuasão em vendas. Podem modificar isso fazendo suas 
próprias estatísticas e lendo pelo menos um livro por mês, que ainda é pouco, para evoluir nas 
técnicas e vender mais.” Esse também é o conceito defendido por Takeshi Jumonji, autor do 
livro Kaizen em Vendas (veja box). 
 
O consultor Luiz Fernando Garcia, autor de Gente que Faz (Editora Gente), diz que o vendedor 
precisa de foco para conseguir evoluir. “Foco é a habilidade que os indivíduos têm de ficar em 
um caminho sem se perder. As pessoas sofrem pela falta ou pelo excesso de competência. As 
pessoas competentes, que se destacam, sofrem de assédio no dia-a-dia, possuem um leque de 
oportunidades muito vasto. Com toda essa qualidade, grande parte das chances se perde, pois 
não consegue desenvolver a idéia do foco.” 
 
Foco é o que mostrou Fábio Miolo, apontado como melhor vendedor da vinícola Miolo. Ele 
afirma que, durante o governo Collor, o Brasil se abriu para os vinhos importados, e o produto 
brasileiro ficou quase sem espaço para competir. “O vinho brasileiro não tinha credibilidade, 
não tinha imagem, não tinha histórico.  
 
O produto nacional carregava o estigma de custar dois ou três reais a garrafa e não podia 
passar disso.” Em vez de reclamar da situação, Fábio viu uma oportunidade de posicionar um 
vinho brasileiro melhor, para enfrentar os estrangeiros. "Hoje, a empresa faz um trabalho bem 
mais amplo do que vender vinhos", ressalta ele, referindo-se ao fato de, por exemplo, a 
vinícola Miolo oferecer cursos de formação de profissionais interessados na área. Um grande 
exemplo de Kaizen baseado na necessidade latente por determinado produto.  
 
Não é que o relacionamento não seja importante, mas não é só ele que importa, em vendas. 
Marcelo Obino, diretor da Unidade Sul e de Marketing da Meta Informática, nota que o perfil do 
desenvolvimento está mudando. “Antes, só empresas grandes investiam em treinamento. 
Hoje, as médias empresas também estão investindo. Até porque estão vendo que o mercado 
está muito comoditizado e o que faz a diferença é a qualidade do vendedor.” Qualidade que 
deve ser buscada e melhorada sempre, sem parar. Isso é Kaizen em vendas.  
 
O que o vencedor de sucesso precisa – Como vimos, existem vários outros aspectos a 
considerar além do relacionamento, como conta Luiz Fernando Garcia, é necessário ao 
vendedor ter três tipos de visão: 
 
· Visão arquetípica – O plano de vida de um indivíduo. O quanto ele olha o seu futuro, constrói 
desejos a serem realizados a longo prazo. É o que faz ele suportar a dor de algumas 
necessidades da vida real, abraçar o desconforto, se colocar disponível e integral para 
qualquer tipo de relação nos negócios, pois a maioria não possui essa qualidade de visão. Isso 
ajuda a pessoa a suportar algumas dores da vida que são inerentes ao homem. As pessoas 
que reúnem essa visão arquetípica (um plano de vida futuro) suportam melhor a ambivalência 
do ser humano. 
 



· Visão futura – São indivíduos que sabem semear melhor a vida, trabalhar bem o longo prazo, 
acreditar no processo e não só na chegada. Essas diferenças na atitude de um indivíduo 
promovem uma condição diferenciada. 
 
· Visão sistêmica – Capacidade de ver o futuro de toda a empresa, não apenas departamentos 
isolados.  
 
Patrícia Pereira Leutério, consultora de recursos humanos do Grupo Catho, lembra que 
vendedores, em específico, atuam diretamente com a competição. “Assim, é mais valorizado 
aquele que vender mais e com qualidade. Então, o profissional que investir em sua qualificação 
e conhecimentos, conseqüentemente, terá maior destaque e sucesso em sua carreira. É 
preciso que a empresa incentive e deixe explícita essa necessidade e obrigatoriedade da área, 
para que o vendedor seja bem-sucedido. Treinamentos, palestras, cursos e atividades 
conseguem demonstrar ao vendedor a importância da qualificação constante.” 
 
Função, diz Patrícia, é tanto das empresas quanto da motivação interna do profissional. 
Vendas é uma área em que o profissional deve estar em constante motivação, para que não se 
desanime, o que acarretaria a queda nas vendas. Por parte da empresas, será necessário que 
as organizações enfatizem ao profissional o quão importante são as vendas para o 
desenvolvimento da empresa, pois é através delas que a empresa cresce, lucra, se desenvolve 
e se destaca perante as demais. 
 
O diretor regional da Fiat para a Região Sul (que, para a Fiat, inclui o interior de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul), Roberto Chaivelli conta como isso funciona na prática. Segundo ele, a 
montadora tem um programa bastante extenso de treinamento contínuo para os profissionais 
de vendas e aponta a área em que mais pessoas precisam de ajuda. “Temos também 
treinamentos periódicos de produtos.  
 
A cada lançamento, é realizado um novo treinamento, para que o vendedor conheça o produto 
e seus diferenciais, o que pode ser explorado em relação à concorrência. Também 
incentivamos treinamentos externos buscando formação: graduação, pós-graduação. Muitos 
precisam se desenvolver mais na área Financeira. Mais de 60% das vendas de carros são 
financiadas. Então, o vendedor precisa de conhecimento financeiro.” 
 
E, dependendo do setor da Economia, existem outras necessidades. E algumas comuns a todos 
nessa área, como resume Claudiney Fullman: “Além da competência, aparência, vocabulário, 
simpatia, pontualidade e respeito ao próximo – aquilo que antigamente era chamado de 
educação. Aplicando Kaizen em sua competência, sempre melhorando, superando seus 
desafios e resultados, sem perder a ética e seus valores, o sucesso de um vendedor é sempre 
crescente”. 
 
Renato Romeo, fundador da Sale Solution, destaca mais algumas áreas: 
 
· Capacidade de fazer bons questionamentos – Ter boa comunicação não é falar bem e expor 
as características do produto. Uma comunicação eficaz é aquela focada em bons 
questionamentos. 
 
· Conhecimento do produto – Quais são os cenários de uso que o cliente pode fazer com o 
produto. 
 
· Conhecimento situacional ou fluência situacional – Ter fluência em vendas é entender a 
pessoa para quem você vai vender. No ramo de vendas corporativas (B to B), por exemplo, as 
necessidades de uma pessoa dentro de uma organização são determinadas pelo cargo que ela 
ocupa e pela indústria a qual pertence.  
 
O papel do gerente de vendas – “Uma das principais funções do gerente é o compromisso com 
a responsabilidade do vendedor se gerenciar. Quando faz isso, ele acaba livrando um pouco da 
carga de trabalho, gerenciando por exceção. Mas não vejo isso por aí. Vejo muita gente 
querendo exercer a gerência por domínio ou por poder, em vez de perceber que, como 



gerente, você contribuiu com o crescimento das pessoas. E crescimento significa autonomia. 
Muita gente fala sobre gerenciar por resultado. Em vendas, isso é um erro de percepção. 
Resultado é passado, conseqüência da causa. O foco da gerência é o vendedor entender qual é 
a cota ou meta que destinaram, em que tempo precisa fazer isso e qual esforço precisa fazer”, 
diz Romeo. 
 
Esse relacionamento forte entre o vendedor e o gerente também é destacado por Ana Artigas 
Santos, diretora de novos negócios da Caliper Estratégias Humanas do Brasil: “O 
relacionamento entre a gerência e os vendedores, bem como entre os próprios vendedores, 
influenciará bastante para que as metas da empresa sejam atingidas ou não. É preciso 
compreender o relacionamento entre o gerente de vendas e o pessoal dele. Depois, é 
necessário determinar como esse relacionamento atua, positiva ou negativamente, para 
cumprir as metas corporativas. E, naturalmente, a ‘química’ da própria equipe de vendas tem 
de ser estudada para ver como a sua dinâmica influencia a probabilidade de serem cumpridas 
as metas”. 
 
Segundo Roberto Chaivelli, a avaliação dos vendedores não é baseada apenas em números, 
mas também voltada para a qualidade do atendimento. “Após cada atendimento, ligamos para 
o cliente e conseguimos pesquisar 70% dos clientes que foram às lojas tanto para venda 
quanto pós-venda. Assim medimos o atendimento. Temos um feedback muito bom, quando 
perguntamos diretamente para o cliente.  
 
Medir só por volume de vendas é muito frio. Até porque não queremos fazer uma única venda, 
mas perpetuar a venda para cada cliente. Também usamos o cliente oculto. Mantemos essa 
prática de fazer uma verificação do atendimento no local. Os relatórios sempre trazem 
informações para que o vendedor possa corrigir pequenos problemas e melhorar o 
atendimento. Não adianta estabelecer uma meta e esperar o mês passar. É preciso 
acompanhar os objetivos e fazer um planejamento diário de vendas.” 
 
Planejando o sucesso – Para Hamilton Pereira, o vendedor tem de trabalhar com três rejeições 
iniciais por parte do cliente, se quiser ter sucesso. Ao produto, à empresa e a si. “De acordo 
com pesquisas, antes de rejeitar a empresa ou o produto, a primeira coisa que o cliente rejeita 
é o vendedor. Por quê? Principalmente nós, brasileiros, gostamos de nos relacionar com 
‘gente’, então, por qualquer deslize da parte do vendedor, não importa o produto ou empresa, 
o cliente decide não fazer negócio e pronto. Aliás, muitos profissionais afirmam não saber se 
‘são’ vendedores ou ‘estão’ vendedores. Bem, eles podem não saber, mas o cliente sabe. E 
sente.  
 
Os que ‘estão’ vendedores, realmente, não progridem. Boa parte dos outros já entendeu que 
vende mais que produtos, que vende valor e, para fazer isso bem-feito, já concorda que, sem 
investimento em aperfeiçoamento e desenvolvimento contínuo, os ganhos desabam e a 
carreira acaba!” 
 
Já Costenaro aponta a necessidade de ter os números sempre perto. “Tenha como meta ficar 
entre os dez melhores vendedores de sua empresa. Fazendo isso o mais tecnicamente 
possível. Muita gente talentosa vai para funções de liderança, antes de provarem em campo. 
Isso acaba formando gerentes que não conseguem ensinar seus vendedores, pois não sabem 
fazer. Depois de tornar-se um bom profissional na tarefa básica, é preciso se preparar 
academicamente. O melhor preparo para o gerenciamento vem dos cursos de Administração.” 
 
Luiz Fernando Garcia propõe um exercício simples: “O que sugiro é que o profissional consiga 
olhar sete anos à frente e crie um cenário. Como ele gostaria de se ver dali a sete anos? E, 
também, trabalhar com verbos no infinitivo. Isso ajuda a desenvolver a visão. Olhando sete 
anos à frente, ele engata uma ré e começa a listar as possibilidades que pode ter para explorar 
a médio e longo prazo. Ele deve sempre se apoiar em três coisas: cursos na área, determinar 
para si que é preciso ser um dos três melhores da companhia e almejar um cargo melhor”. 
Aonde você quer que o Kaizen o leve?  
 



Resumo – Para quem quer implantar atitudes e práticas Kaizen em vendas e marketing é 
essencial entender que: 
 
1. Resultado é conseqüência e não objetivo.  
2. Ações devem ser orientadas para o cliente, processos e pessoa, e não para a empresa e 
suas necessidades. 
3. Fazer certo da primeira vez. 
4. Adotar administração participativa, na qual todos possam opinar para melhorar as vendas e 
o atendimento ao cliente. 
5. De preferência, trabalhar em pequenos grupos. 
6. Encare o melhoramento como algo continuo, que deve ser feito sempre. 
7. Tenha um ambiente de trabalho informal, com pouca diferença hierárquica. 
8. Reconheça os esforços, não apenas os resultados. 
9. Padronize ações, o que é esperado dos vendedores, mas não tente regular nos mínimos 
detalhes com o eles fazem. Dê espaço para as melhorias surgirem.  
10. Use e abuse dos números, estatísticas e dados.  
11. De preferência, o treinamento e a capacitação devem ser feito no próprio local das tarefas.  
12. A qualidade deve sempre estar na cabeça de todos da empresa.  
13. O gerente ou líder de vendas deve estar presente e atuante. 
14. Foque nos problemas que acontecem, não nos culpados. 
15. Lembre-se que, mesmo que você fale em empresa, ela é feita de pessoas que têm suas 
necessidades, maneiras de trabalhar e estágios de carreira. 
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