
Retomada do crescimento

Este ano será decisivo não apenas para a retomada do 
crescimento econômico brasileiro mas também para a 
priorização da gestão ética e para a integridade, com o 
real compromisso dos setores público e privado para a boa 
governança, probidade administrativa e conformidade com 
leis e normas, além do esforço contínuo de líderes, empresas 
e sociedade no combate à corrupção.
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Energia das Equipes de Vendas

Marcelo Salvo (*)

Porque a energia das equipes de vendas não 
é mais como era no passado?

Responder essa pergunta não é simples. Com 
o passar dos anos, o perfil das equipes, a cobran-
ça, as metas, o comissionamento, a liderança, 
a liberdade dos profissionais e o conceito de 
competitividade mudou.

Quanto ao perfil das equipes, não existe uma 
lógica, cada mercado tem um, cada empresa e 
profissional também. Preestabelecer que o perfil 
adequado, seja o comunicador, o tirador de sar-
ro, o contador de histórias ou qualquer garoto 
pela sua inteligência ou seu gás momentâneo, 
é loucura.

Também aplicar testes comportamentais ou 
de personalidade entre outros, dependerá do 
momento do profissional e vou dizer uma coisa, 
se eles fossem totalmente certos, eu não estaria 
nessa área há 32 anos, pois na época em que 
entrei, eu abominava essa função.

A cobrança que existe sobre melhores re-
sultados, a pressão das empresas em relação 

a metas, algumas pressionando mais, outras 
menos, dependendo do mercado, da economia, 
da reação do segmento, ou seja, é o que mais 
estressa o relacionamento nesse setor.

A comissão que foi arroxando a ponto de re-
duzirem tanto os percentuais que a atratividade 
caiu. Presenciei vendedores comprarem casa 
com a comissão ganha, realizarem sonhos, e 
quando isso acontece as empresas compram 
outras, então todos ganhando bem ainda seria 
a solução, hoje não é bem assim e a dificuldade 
de vender na crise é muito maior, com algumas 
exceções de mercado.

A liderança despreparada, muitas vezes jovem 
demais para entender a complexidade do todo, 
outras vezes aceitando a cultura da empresa 
que não sabe o que fazer com a equipe e por 
isso contratou um líder, ela acaba seguindo 
as mesmas orientações, mesma postura para 
manter o emprego.

A competitividade interna vem crescendo, 
fomentada pelos lideres imaturos ou aqueles 
que assumiram essa função para ter poder e 
brincar de ser chefe.

Tudo isso reduziu a liberdade e a naturalidade 
dos profissionais, o ambiente interno muitas 

vezes é tóxico e destrói a evolução natural das 
equipes, repassando isso para os resultados, para 
a falta de credibilidade dos outros setores em 
relação a vendas e por fim, tudo ficou sem graça, 
sem brincadeiras, tiração de sarro com o colega, 
troca de informações saudáveis e profissionais 
interessados pela profissão e por resultados.

Falta hoje, entendimento do verdadeiro perfil 
de vendas. Seja vendedor ou líder, as empresas 
precisam contratar melhor; falta capacitação e 
desenvolvimento, falta respeito da empresa pela 
área comercial, que é o coração da empresa. Se 
esse coração parar ou não funcionar direito o 
corpo cai em pouco tempo, não aguenta, não 
sustenta o peso.

Mas já vi Rhs motivarem a competitividade, 
dizer que é saudável, com sangue nos olhos, 
dizerem em voz alta que a área comercial deve 
ser faca na caveira.

Quando ouço isso prefiro me calar e sair da 
conversa, o mundo está virado e o conceito de 
vendas está se destruindo aos poucos.

Para manter um bom atendimento, um relacio-
namento humanizado com o cliente é necessário 
foco, determinação e persistência, tudo isso, 
acontece com parceria interna entre setores, 

entre pares e com a liderança, não vejo lugar 
para competitividade.

Ah, não é assim em todos os lugares? Lógico 
que não, mas deixa os resultados caírem...
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a BRG Brasil Consultoria atua fortemente nas áreas de 
investigações, gestão de riscos, governança e preven-
ção de fraudes corporativas. Desde 2016, é o braço 

local do Berkeley Research Group, grupo presente em mais 
de 45 países e mundialmente reconhecido pela expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas de Investigações 
Globais e Inteligência Estratégica, Governança Corporativa, 
Conformidade com leis nacionais e internacionais de Combate 
à Corrupção, Suporte à Litígios, Arbitragens, Construção e 
Projetos de Capital/Energia, entre outros serviços de impor-
tância primeira em mercados emergentes.

Denise Debiasi, Country Manager no Brasil, afirma que o 
objetivo da empresa em 2020 é crescer junto 
com a forte demanda das instituições por 
mecanismos que garantam a governança e o 
compliance, que previnam fraudes e promovam 
a segurança e proteção de dados, bem como a 
adequação às exigências técnicas, regulatórias 
e de qualidade nos segmentos alimentício, de 
agro-negócios, de serviços e manufatereiro 
como um todo. 

A BRG Brasil possui lideranças com expertise 
em cada uma dessas áreas, o que a posiciona 
estrategicamente em um mercado expoente 
como o brasileiro, em especial neste momento 
de retomada econômica em que se encontra.

Na opinião de Denise, os indicadores econô-
micos do país vêm apresentando significativa 
melhora nesse início de ano. No entanto, 
para se promover um ambiente de negócios 
favorável a investimentos em serviços básicos 
e de infra estrutura urgentes (como saúde, 

agricultura, educação, segurança, mobilidade, 
energia, sustentabilidade...) os setores público e 
privado precisam fazer sua lição de casa investindo 
em processos e controles que garantam as bases 
para a boa governança corporativa e de relações 
com investidores.

Em contrapartida, a líder da BRG no Brasil vê 
riscos internos e externos que podem ameaçar 
a recuperação da economia e da atratividade 
do Brasil para investimentos estrangeiros, 
sendo os principais: volatilidade global com 
a complexa geopolítica atual, as eleições pre-
sidenciais nos Estados Unidos no segundo 
semestre do ano, ameaças ao livre comércio 

com o acirramento das políticas 
protecionistas principalmente 
entre China e EUA, Reino Unido e União 
Européia (pós BREXIT), além das crises 
potenciais no Oriente Médio e o impacto 
do Novo Coronavírus nos transportes de 
passageiros e de cargas, no turismo e bolsas 
mundiais e outros possíveis desdobramen-
tos incomensuráveis.

A instabilidade intrínseca do próprio Brasil 
também preocupa em relação aos excessos 
dos poderes executivo, legislativo e judiciário; 
ao enfraquecimento do suporte necessário 
às operações da Lava-Jato na tentativa de 
manter o “status quo”; a postergação de re-
gulamentações sob forte expectativa externa, 
como a LGPD.

Também “pseudo” investigações de casos 
críticos para a credibilidade e transparência 
do governo, como a dos favorecimentos dos 

programas do BNDES em gestões passadas e principalmente 
a falta de cobrança da sociedade brasileira quanto à trans-
parência e ética institucionais nas esferas política, judicial, 
pública e privada. 

Tais ameaças podem minar os efeitos das reformas e avanços 
em prol de um ambiente de negócios competitivo e íntegro, 
que favoreça o crescimento da economia e dos investimen-
tos para sanar a demanda reprimida e a carência de serviços 
básicos e necessários à população.

Nas palavras da Country Manager da BRG Brasil, o custo 
maior da corrupção, da falta de governança e conformidade 
com as leis que regem a economia e sociedade de um país, não 
é somente a falta de confiança internacional e rebaixamento 
nos ratings de investimento, mas sim as mazelas sociais do 
povo brasileiro em consequência dos desvios dos recursos em 
todas as esferas dos serviços essenciais (públicos ou privados) 
que deveriam ser a base do bem estar da sociedade.

Denise Debiasi, 
Presidente BRg Brasil


