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Carlos Padula é diretor comercial da fabricante de meias Puket e já se cansou de ouvir 
a frase: "Não deu certo na vida e virou vendedor". De acordo com ele, a afirmação 
está ultrapassada e longe do padrão exigido pelas empresas de hoje, que querem o 
corpo de vendas cada vez mais profissionalizado. 
"Não têm mais sucesso na área aquela pessoa que somente é boa de conversa. Hoje o 
vendedor precisa ser muito mais um consultor, mostrar por que seu produto dará 
lucratividade para o cliente e de que forma ele se insere no mercado", explica. 
 
Por isso mesmo, entre as mudanças no segmento, Padula ressalta a importância 
crescente de passar para a sua equipe conhecimentos como regime de tributos, 
tendências da moda e movimentação do mercado, para depois cobrar resultados. 
"Temos 70 representantes comerciais na Puket e pretendemos capacitar todos nestes 
novos conhecimentos, que realmente fazem a diferença." 
 
Renato Romeo, diretor da Sale Solution, empresa especializada em consultoria para a 
área comercial, diz que outra tendência na área é a criação de processos de vendas: 
"Vender não precisa ser um dom natural se o executivo souber delimitar as técnicas 
que, se seguidos, dão uma chance maior de resultado. É preciso entender o cliente 
mais como um psicólogo do que como um apresentador, pois a competição é alta e é 
preciso oferecer o que ele realmente precisa." 
 
Carla Cunha, gerente regional de vendas da Bronzearte, fabricante de equipamentos 
de iluminação, ressalta que o papel do executivo é muito mais complexo, passando 
pelo treinamento da equipe no ponto-de-venda e giro da mercadoria, além de 
alinhamento com a estratégia da empresa. "E, como o mercado não tem muita 
formação específica para vendas, vamos atrás de outros conhecimentos que agregam 
à área, como negociação, matemática financeira, estratégia e até neurolingüística." 
 
PRESSÃO 
 
As vendas estão diretamente ligadas ao resultado financeiro de uma companhia. Não é 
à toa, como conta Padula, que o profissional da área seja sempre um dos mais 
pressionado por resultados. "O desempenho dele é medido em dinheiro para a 
empresa, não em coisas mais intangíveis, como acontece em outros setores", explica. 
 
Para os executivos da área, a cobrança ainda é maior, pois são eles que controlam a 
equipe de vendas, treinamento, giro de mercadoria e precisam se relacionar com 
outras áreas, como o marketing, para bater a meta. "Não temos obrigação só de olhar 
se o número de venda foi alcançado, mas fazer com que isso aconteça, seja com troca 
de profissionais, buscar novas competências na equipe ou mudar o comportamento 
dos vendedores", diz Romeo. 
 
E em cada empresa, a venda acontece de uma forma diferente. Na ADP, multinacional 
que processa folha de pagamentos, Mário Cury de Paiva, gerente de vendas, explica 
que as negociações são muito mais demoradas. "Temos negócios que levam meses 
para serem fechados. Às vezes investimos num cliente muito tempo e ele não fecha 
negócio, mas aí, no ano seguinte, ele nos liga e rapidamente compra o serviço." 
 
No caso de Paiva, a situação ainda é mais desgastante porque, depois de fechada a 
venda, se perde o cliente, pois ele já terá a solução e não precisará comprar ela 



novamente no ano seguinte. "A solução é sempre correr atrás de novos clientes, pois é 
diferente de um varejo, em que os estoques devem ser repostos a toda hora e pode-se 
trabalhar sempre com o mesmo comprador." 
 
Carla define sua atuação como uma ponte entre a indústria para a qual trabalha e o 
varejo. Como vende para grandes redes de material de construção, ela precisa 
suportar a pressão dos dois lados: "Preciso que a venda seja rentável para a indústria, 
mas as lojas compram em grande quantidade e exigem muitos benefícios. É muita 
responsabilidade, pois às vezes um único cliente representa 20% do faturamento da 
companhia." 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 jan. 2006, Carreiras, p. B16. 


