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Quando se trata de vendas, mexer é sempre necessário. Será mesmo que não se deve mexer 
em time que está ganhando? Você já notou que grande parte dos times de futebol – inclusive 
os que estão ganhando – elaboram estratégias de acordo com as características do time 
adversário?  
 
Essas estratégias quase sempre levam em conta o ambiente, os pontos fracos e fortes do 
oponente e do próprio time. Durante o jogo, tudo o que foi planejado é reavaliado a cada 
instante pelo técnico, que pode fazer alterações em decorrência de novos fatores. 
Eventualmente, essas alterações podem ter como objetivo apenas manter o empate e evitar 
riscos desnecessários, assegurando a vitória. Ou seja, empata-se a batalha; ganha-se, 
entretanto, a guerra.  
 
Tanto no ambiente dos esportes quanto no ambiente de vendas complexas é fácil entender 
que trabalhar de maneira estratégica pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Em 
outras palavras, o que trouxe você até aqui quase nunca é suficiente para levá-lo adiante.  
 
Para algumas pessoas essa frase pode soar estranha, sobretudo para quem há muitos anos 
trabalha da mesma forma com sucesso. Mas sabemos que a mudança é a única constante em 
nossas vidas e, em assim sendo, o posicionamento que adotamos pode fazer (e quase sempre 
faz) a diferença entre o sucesso constante e o fracasso repentino.  
 
Muitos vendedores se preocupam demais com apresentação, discurso, técnica, mas investem 
pouco tempo em analisar estrategicamente suas oportunidades de vendas. As táticas (ações 
executadas no campo) são parte importantíssima do processo de venda, mas muitas vezes o 
foco nas táticas é exacerbado, prejudicando o trabalho estratégico. Por exemplo, sabemos que 
é bastante arriscado não definir corretamente com quem e quando utilizar seus esforços de 
vendas. Por isso, não adianta fazer uma apresentação fantástica para a pessoa errada. A 
eficácia da tática sempre estará limitada à estratégia por trás dela.  
 
Estratégia tem sua origem em strategos, do grego, que era a arte dos generais em posicionar 
suas tropas com respectivos armamentos e coordenação dos esforços dentro de um plano de 
ataque. Gosto de tomar especial cuidado nessa definição para a atividade comercial, pois não 
guerreamos com o cliente – ao contrário, só teremos sucesso se fizermos o cliente ganhar com 
nossos produtos e serviços.  
 
Por incrível que possa parecer, a preocupação com a estratégia surge freqüentemente depois 
do fracasso em uma venda ou negociação. Ao perder uma venda, o executivo de contas tem 
de explicar a razão do insucesso a seu superior. Invariavelmente surgem pontos que não 
tinham sido identificados, como uma pessoa de decisão que não foi envolvida no processo, 
validação técnica por outras pessoas dentro da organização ou ter de submeter o processo à 
aprovação da matriz em outro país. Existem ainda os casos em que não se trabalhou levando 
em conta os concorrentes. Descobre-se – depois de perdida a venda – que o cliente comprou o 
produto do concorrente por entender que a oferta dele tinha algo que a sua tinha. Nesse 
momento é comum o vendedor pensar: "Bom, não cometerei esse erro novamente, pois 
aprendi a lição". Essas lições são caras demais para a empresa. Se todo processo comercial 
depender única e exclusivamente do método de tentativa e erro, e não de processos que 
suportem a atividade comercial, o sucesso da operação pode ficar seriamente comprometido.  
 
Temos de nos preocupar constantemente com a estratégia, mudando nossas ações sempre 
que necessário. Mas como fazer isso? A adoção de um processo para uma tarefa complexa, 
como a do planejamento estratégico de uma oportunidade de negócio, é primordial para o 
sucesso em vendas, já que estabelece uma linguagem comum, é gerenciável e pode (o 
processo) ser repetido, permitindo sua rápida absorção e implementação por uma organização 
de vendas.  
 



Você está tendo sucesso? Seu time está ganhando? Então considere a adoção de processos de 
vendas em sua organização. Se você ficar parado, comemorando as vitórias conquistadas, vai 
ser mais fácil o inimigo atingi-lo. Lembre-se: alvo estático é mais fácil de acertar!  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 jun. 2006, Opinião, p. A-3. 
 


