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O Vendedor dos Tempos Modernos 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

O ambiente social em que estamos vivendo e continuaremos a viver nos 

próximos anos será caracterizado, dentro de um processo de transformação, e 

isso significa uma completa revisão de valores operacionais por parte das 

organizações. A unificação de mercados,  a globalização torna-se uma realidade 

irreversível,  um produto, hoje, precisa ser de boa qualidade, em conformidade 

com padrões internacionais,  mesmo que destinado exclusivamente a um mercado 

regional.  

O desenvolvimento da tecnologia vem gerando grandes mudanças, tem 

tornado o mundo menor, isto é, o desenvolvimento do transporte de pessoas e de 

mercadorias, associado ao transporte de informações via telecomunicações e 

computadores, tem levado à interligação e interdependência de mercados. Essa 

interligação global, por sua vez aproxima cada vez mais as pessoas difundindo 

conhecimentos, culturas, idéias e diferentes formas de visões de mundo. 

Nesse contexto, surgem as macrotendências, há, ainda, uma infinidade de 

microtendências que, somadas transformam o mercado de consumo em um 

gigantesco quebra-cabeça, portanto, é preciso repensar produtos e serviços 

adequados a esses mercados, tendo em mente que o tempo passa a ser o recurso 

mais escasso e valioso. Se, no passado, as mulheres tinham tempo para fazer 

compras em supermercados e se encantavam com o auto serviço, hoje isso é 

quase um pesadelo. 

Convenhamos que pela Internet é bem mais fácil ,  principalmente se o 

computador fornecer uma lista pré escolhida de produtos em um dia 

determinado, em conformidade com o histórico de compras, do domicílio,  que 

sabe, com o tempo, o próprio entregador poderá entrar na residência e guardar as 

compras. 

Se a Internet já revolucionou o mercado de consumo, o que se podem 

esperar lojas virtuais, totalmente informatizadas, dinheiro de plástico, compras 
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“on-line”, realizadas sem precisar sair de casa para ver, experimentar e comprar 

um produto. 

As rápidas transformações que a informatização proporciona esta 

moldando um novo e diferente profissional de vendas que deve rever sua forma 

de atuação. 

O vendedor do passado, o tirador de pedido, amigo íntimo do cliente com 

gravata amarrotada depois de um dia repleto de visitas,  que precisava ser bem 

treinado para negociar vendas e cobrir cotas,  na nova demanda, na venda 

eletrônica precisa se conscientizar que seu papel é satisfazer o cliente, o 

mercado hoje exige do profissional de vendas diploma universitário, habilidade 

em informática, conhecimento de marketing e até inglês fluente. Ele deverá agir 

como um consultor, ele deve ajudar o cliente a comprar e também - o que é 

muito importante - a vender. 

A capacidade de negociação está entre as competências mais importantes,  

ser pró-ativo, multifuncional,  habilidades de planejamento, boa visão de negócio 

e conhecimento das necessidades do cliente,  conhecer o mínimo de matemática 

financeira. O bom relacionamento entre vendedor e cliente continua sendo 

importante, mas deve ser colocado em resultados, não adianta ser bom de papo e 

não mostrar resultados. 

O vendedor deve agir com amor aos seus clientes,  com sinceridade e 

seriedade, pois é deles que advém o seu ganho e o seu futuro, deverá ser 

possuidor de um bom preparo emocional,  físico espiritual,  o vendedor, por pura 

insegurança tende a ser falante e por vezes falastrão. 

Há uma conscientização na maioria das empresas de que não há vendas 

sem marketing, e por essa razão, o vendedor precisa conhecer marketing para 

orientar seu cliente a cerca da adequação de materiais promocionais,  o novo 

profissional deve saber fazer pesquisa de mercado para entender as tendências do 

comportamento do consumidor final,  deve saber orientar o canal de distribuição 

a expor melhor os seus produtos, realizar promoções de vendas, sugerir esforços 

de propaganda entre outras tarefas, o assunto preço dever ser tratado sem 

nenhuma dificuldade. 
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O vendedor deve ser um mágico para reduzir e encantar clientes, deverá 

ter visão do futuro agindo no presente e, mais do que isso, precisa ter uma ação 

que otimize recursos e integre funções: marketing, vendas, finanças, recursos 

humanos e outras atividades de gestão de negócios. 

Deverá buscar o aprendizado constante, a busca contínua do novo e do 

moderno, conhecer o produto que vende e os negócios de seus clientes, 

administrar o seu tempo entre clientes Atuais e novos. 

Como o mercado está sob o impacto das mudanças o novo profissional 

deve ser consultor e prestador de serviços exigindo-se um novo perfil  de homem 

de vendas com conhecimentos e aptidões ampliados. 

As mudanças são inúmeras, ou o profissional de vendas se transforma, ou 

ele desaparece, como desapareceu o telex, a máquina de escrever e com eles o 

telexista, o datilógrafo e se não for capaz, não será escolhido para esse desafio. 
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