
Somos Todos Vendedores 

Diogo Francischini* 

  

Quando uma empresa, não importa em que setor atue, precisa aumentar suas vendas, a 

responsabilidade recai imediatamente para a equipe comercial. Natural, já que está na linha 

de frente e atua de forma ativa no fechamento das vendas. Mas será que os vendedores são os 

únicos responsáveis pelos resultados? Na verdade, todos dentro de uma organização, seja ela 

do varejo, indústria ou serviços, são responsáveis pelas vendas e seu crescimento, não importa 

em que setor trabalhem ou que nível hierárquico ocupem. 

Tomemos como exemplo o relato de um cliente que visitava farmácias aleatoriamente em 

busca de determinado medicamento. Já havia passado por algumas quando entrou em uma 

unidade de uma grande rede bastante conhecida. Curiosamente havia muitos carros 

estacionados na porta, muito mais do que nas lojas anteriores. Logo na entrada, recebeu um 

“bom dia” do segurança e já levou um susto! A loja, de layout agradável, estava bastante limpa 

e organizada, aumentando assim o bem-estar do cliente, que pensou: “tomara que aqui 

tenha”, tendo depois confessado que estaria até mesmo disposto a pagar um pouco mais caro 

pelo produto se ali o encontrasse. Dirigiu-se ao balcão e chamou à balconista, que 

prontamente o atendeu com um largo sorriso. Não um sorriso mecânico, mas um sorriso 

verdadeiramente alegre. Bem, o produto estava disponível e, para sua surpresa, estava em 

promoção, por um valor abaixo do que já havia encontrado em outros lugares. Foi para o 

caixa, aproveitou para pegar um chocolate e um pacote de chicletes que estavam expostos 

(compra por impulso) e pagou. Na hora de lhe entregar a nota, o sujeito do caixa, com um 

sorriso no rosto, falou: “O senhor economizou R$26,90 nesta compra. Volte sempre”. Pode ter 

certeza que o cliente voltará sempre. Não apenas uma venda foi feita. Um relacionamento 

começou a ser construído e se as expectativas continuarem a ser correspondidas e, às vezes, 

superadas, ele será longo e próspero.  

Percebemos que um trabalho em conjunto realizado por todos os setores foi o responsável 

pelo resultado que se traduziu na quantidade de carros estacionados diante da loja. A 

vendedora se saiu bem, fez o seu papel, mas não teria obtido o mesmo resultado sem os 

outros elos da corrente.  

Somos todos vendedores, em tempo integral. Na empresa em que trabalhamos, precisamos 

estar focados nos objetivos e partilhar um norte único com as demais áreas. Partilhar da 

ambição por melhores resultados e os resultados, que se traduzem em vendas. Partilhar do 

carisma que encanta e conquista a simpatia de clientes efetivos e potenciais. Não adianta um 

cliente ser atendido com simpatia pelo vendedor se, quando telefonar para tirar dúvidas ou 

fazer uma reclamação for tratado com apatia ou aspereza por alguém do financeiro, do 

administrativo ou mesmo do call center.  

Precisamos todos partilhar da iniciativa e da criatividade, que nos levam a cada dia a buscar 

novas maneiras de resolver problemas e oferecer um melhor produto ou serviço aos clientes. 

E, por fim, partilhar da consciência de que somos parte de um poderoso conjunto que só 



funciona bem se todas as peças estiverem alinhadas. A atitude do vendedor, que acabara de 

participar de um treinamento em atendimento, é tão importante quanto a limpeza da loja, 

reflexo do cuidado com o bem estar do cliente. Tão importante quanto o bom humor do 

segurança, que acabara de tomar um café delicioso preparado pela copeira, que está 

empenhada pois teve o seu trabalho elogiado pelo gerente, que comemora os bons resultados 

apresentados no fechamento do mês, graças ao aumento das vendas e à economia que foi 

feita a partir de um novo processo sugerido pelo setor financeiro e aprovado pela diretoria.  

Enfim, todos comprometidos, pois sabem que o resultado final do seu trabalho, por menor que 

possa parecer, irá se refletir em clientes satisfeitos, aumento nas vendas e melhores 

resultados individuais e para a empresa.  
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