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O Enigma de vender sempre mais

Marcelo Salvo (*)

Existe uma frase muito dita no mundo organi-
zacional em relação a vendas, que às vezes 

confunde e outras afasta as pessoas da função 
de vendedor, a frase é “Vendas é uma arte”.

E por que será que afasta pessoas da função? 
Porque as pessoas acham que qualquer arte 
é difícil, e sendo difícil de aprender é melhor 
nem tentar.

Demorou para eu pensar diferente, mas para 
mim, vendas não é uma arte, ela é dotada de uma 
junção de habilidades que, utilizadas da forma 
correta, consegue modificar comportamentos e 
resultados, influenciando pessoas a se interes-
sare por aquilo que você oferece.

É muito claro pra mim nos dias de hoje, que 
vendas é o calcanhar de Aquiles de muitas em-
presas, mas também é claro que as empresas e 
seus colaboradores só não aprendem a vender 
porque não querem, insistindo em seus conceitos 
e atitudes que não funcionam mais.

Na recente pesquisa da FIESP sobre as áreas 
de grandes desafios dentro das PMEs para 2020, 
quem lidera o ranking é a gestão de vendas, 

algo que não é para se espantar, tendo em vista a 
extrema falta de conhecimento na administração 
de vendas e o impacto da economia.

As coisas estão mudando rapidamente no 
mundo e em menor escala no Brasil, pois nossa 
economia passa por grandes problemas há mais 
de 5 anos consecutivos, sendo assim, as empresas 
pequenas e médias precisam se movimentar, 
diferenciando suas soluções e capacitando as 
equipes para passar por esse momento difícil.

Porém as empresas sempre deixam essas mu-
danças para depois, só percebem isso quando a 
empresa já está passando serias dificuldades, até 
então, fecham os olhos, promovem pessoas para as 
áreas sem capacitá-las, esperavam resultados sem 
mudar atitudes e colocavam na liderança pessoas 
por tempo de trabalho e não pela competência.

Vender nunca foi fácil, porém existem técnicas 
para que seja sempre lembrado nas cotações do 
mercado e as que fazem toda a diferença entre 
as empresas que mais vendem são:

- Prospectar para se fazer presente, 
porém poucos profissionais gostam de fazer 
essa parte. Se as empresas conseguissem 
contratar colaboradores, que ao menos por 
um tempo, fizessem isso com prazer, como 
caçadores do mercado, com certeza, a movi-

mentação de negócios será maior.

- Relacionar-se no tempo certo, essa é a 
parte que também deveria ficar com vendas. 
Seria o momento para compensar o desgaste da 
prospecção, mas atualmente muitas empresas 
estão utilizando outros setores para fazer essa 
parte, setores chamados de relacionamento 
corporativo, e lá a estratégia é outra; em algumas 
empresas são outros gestores, em outras nem 
capacitação focada nas competências necessá-
rias para o cargo existe, ao invés de aproximar 
clientes, afastam ou não aproveitam as oportu-
nidades por falta de habilidades.

- Persuadir com foco no valor entregue. 
Se nossos produtos e serviços precisam ser 
reconhecidos como um diferencial e ainda não 
são, temos de criar argumentação para que faça 
o comprador refletir sobre os nossos benefícios 
e decidir por nós, mas muitos vendedores nem 
fazem follow-up das propostas, não conhecem 
a fundo os seus produtos e serviços, enfim, 
o que esperar desses profissionais, líderes e 
empresas? Persuadir não é manipular e sim 
simplificar a ação do cliente para que a decisão 
seja rápida e isso acontece quando detectamos 
a necessidade do cliente com perguntas inte-
ligentes e mostramos o quanto ele ganhará ao 
resolver aquele problema escolhendo nossas 
soluções.

Isso é arte? Não, isso significa gestão por 
parte do líder, competência por parte do 
vendedor e estratégia por parte da empresa.

Tudo isso junto, podemos chamar de 
Arte.
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Os executivos brasileiros estão 
otimistas em relação aos resultados 
de suas empresas nos próximos 
12 meses. É o que aponta a 23ª 
edição da Pesquisa Global com CEOs 
da PwC (23rd Annual Global CEO 
Survey). Segundo o estudo, 78% dos 
líderes brasileiros relataram estarem 
confiantes quanto ao crescimento 
de suas receitas - sendo 22% 
muito confiantes e 56% um pouco 
confiantes

Na pesquisa realizada no ano anterior, no contexto 
de expectativa de início de um novo governo, 
o otimismo era ainda maior (95%). O mesmo 

panorama também pode ser visto ao redor do globo 
- 72% dos CEOs acreditam em um bom desempenho 
financeiro de suas organizações em 2020, frente a 82% 
na pesquisa anterior. 

Quanto ao desempenho da economia global, há mais 
pessimismo. Apenas 19% dos CEOs brasileiros apos-
tam em um cenário de aceleração do crescimento em 
2020 (ante 50% em 2019), enquanto 45% preveem 
desaceleração. Este sentimento se repete na média 
global. Enquanto apenas 22% acreditam na melhora da 
economia global nos próximos 12 meses (na pesquisa 
anterior, eram 42%), 53% não veem sinais de melhora 
nesse período - chegando a um nível de pessimismo 
que não era visto desde 2012. 

Para viabilizar o aumento das receitas em 2020, 84% dos 
CEOs brasileiros afirmaram apostar em seu crescimento 
orgânico. E mesmo com o maior pessimismo quanto à 
economia global, as empresas revelam que continuarão 

CEOs brasileiros estão confiantes no 
crescimento de suas empresas em 2020

buscando estratégias para alcançar esse objetivo nos 
próximos 12 meses. Para isso, inovar será a palavra de 
ordem. Repetindo o mesmo cenário do ano anterior, 89% 
disseram que a principal estratégia será a melhoria da 
eficiência operacional, enquanto 78% vão investir no lan-
çamento de novos produtos ou serviços e 52% buscarão 
colaborar com outros empresários e startups. 

“As empresas brasileiras precisam elevar sua produti-
vidade para obter competitividade e sucesso em 2020 e 
nos próximos anos. A pesquisa serve como um indicativo 
do que elas deverão fazer para alcançar esse objetivo, 

Sergio Zacchi/Cordel Imagens

considerando, por exemplo, investimentos em tecnologia 
e também na qualificação de seus colaboradores. Esse é 
o desafio das empresas e também do Brasil”, comenta o 
sócio-presidente da PwC Brasil, Fernando Alves. 

Certos de que a tecnologia continuará exercendo um 
impacto relevante nos negócios nos próximos anos, os 
CEOs brasileiros já vis-
lumbram um cenário em 
que a automação estará 
cada vez mais presente 
e investir no desenvolvi-
mento e na qualificação de 
seus profissionais é uma 
necessidade - e não mais 
uma questão de opção. O 
desafio do aumento da pro-
dutividade é o imperativo 
maior. Entre as prioridades, 
estão os projetos voltados 
à qualificação profissional 
(upskilling), com foco em 
digital e visando o aumento 
da qualificação da força de 
trabalho e da inovação. 

Para a produção da 23ª 
edição da Pesquisa Global 
com CEOs, a PwC entre-
vistou 1.581 executivos de 
83 países, entre setembro e 
outubro de 2019, sendo 64 
deles do Brasil. As entre-
vistas foram realizadas em 
caráter confidencial e os 
resultados foram apresen-
tados na última segunda-feira (20), no Encontro Anual 
do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. 

Fonte e mais informações: (www.pwc.com).
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