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RESUMO 

 

O presente estudo teve como tema central a venda pessoal na comunicação mercadológica. 
Para muitos profissionais da comunicação, a venda pessoal, é apenas um eixo de 
distribuição e relacionamento no ponto de venda, mas esta também pode ser vista como 
uma poderosa forma de fortalecer laços mais próximos entre produtos, marcas e 
consumidores. Possuindo a característica de ser uma ferramenta de pode dar suporte às 
mensagens publicitárias junto dos consumidores. Frente ao exposto, este trabalho tem como 
objetivo geral compreender a importância da venda pessoal como ferramenta de 
comunicação de marketing. Esta função permite que as mensagens publicitárias possam 
receber mais apoio no contato com o público, permitindo agregar valor à marca e 
conseqüentemente gerando a fidelização do consumidor. A metodologia para o 
desenvolvimento desta pesquisa baseia-se na entrevista com gerente e consultor de uma 
loja. Entre os resultados obtidos, dadas as peculiaridades desta pesquisa descritiva e 
qualitativa, destaca-se que a utilização da venda pessoal como ferramenta de apoio ás 
mensagens publicitárias possibilitou agregar valor à marca junto ao consumidor, aumentar 
consideravelmente a fidelização do cliente e de que é possível haver integração da venda 
pessoal com a publicidade. 
 
 
Palavras Chave: venda pessoal; publicidade; marca; consumidor; comunicação integrada.  

 

SUMMARY 

 
The present study hand as central theme the personal sale in the mercadological 
communication. For many professionals of the communication, the personal sale, is only a 
axle of distribution and relationship in the point of the sale, but this also may to be seen as a 
powerful form to fortify laces more near among products, marks and consumers. It’s having 
the characteristic of being a tool of to give support to publicitaries messages very near of 
the consumers. Front to the exposed, this work has as general objective to understand the 
importance of the personal sale as a tool of marketing communication. This function 
permits that the publicitaries messages may receive the public, allowing aggregate value to 
mark, and consequently producing the fidelity the consumer. The methodology for the 
development this research bases itself in the interview with the manager and consulter of a 
store. Among the got results, aquired the peculiarities of this descriptive and qualitative 
researching details itself that the utilization of personal sale as a tool of basis to the 
publicitaries messages possibilitated to add value to the mark joined to the consumer, to 
increase considerably the fidelity of the client and that ins possible has integration of a 
personal sale with the publicity.  
 

Words keys: personal sale, publicity, mark, consumer, integrated communication.
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1 INTRODUÇÃO   
 

As formas principais de comunicação de marketing abrangem propaganda, 
vendedores, placas de loja, displays em ponto de venda, pacotes de produto, mala-
direta, amostra grátis, cupons, informes publicitários, e vários outros instrumentos de 
comunicação. Coletivamente, as atividades citadas constituem o componente do mix 
de marketing (SHIMP, cap 1. p. 31). 
 

Para muitos profissionais da administração, a venda pessoal, é apenas um eixo de 

distribuição e relacionamento no ponto de venda, mas esta também pode ser vista como uma 

poderosa forma de fortalecer laços mais próximos entre produtos, marcas e consumidores. 

Talvez, a utilização da venda pessoal, que é uma ferramenta do composto de comunicação 

integrada de marketing (CIM), possa ser entendida como opção de atingir com mais eficácia o 

objetivo: vender. Arrisca-se expor ainda que as lojas, além de utilizarem várias formas de 

comunicação, como layouts diferenciados, sons, luzes, cores e até aromas, podem dispor de 

uma ferramenta que dá suporte às mensagens das campanhas publicitárias: a venda pessoal. 

Esta afirmação, no entanto, não passava de uma hipótese antes da realização da pesquisa que 

foi exposta neste relatório.  

Milhões em dinheiro são desperdiçados em publicidade devido a atendimentos de má 

qualidade. Faz-se necessário, portanto, rever a venda pessoal como um agente consultor de 

informações para os compradores, esta podendo ser um complemento na continuidade de uma 

campanha publicitária. Kotler (2003) postula que o vendedor deve ser descrito como um 

“folheto falante”. Em última análise, o processo de venda pessoal é uma ferramenta de 

comunicação de marketing. 

O estudo realizado pelo Verde Group1, baseado em entrevistas com 1.000 

consumidores que freqüentam lojas físicas (lojas convencionais, não virtuais), conteve 

insights2 sobre o serviço de atendimento e as características que atraem ou “espantam” os 

clientes. Por exemplo: a idade faz diferença. “Quanto mais jovem você for, mais problemas 

você tende a encontrar”, observa Paula, CEO3 do Verde Group. Segundo a pesquisa, os 

consumidores com idade entre 18 e 29 anos tiveram uma probabilidade 66% maior de 

encontrar problemas em lojas de varejo do que os clientes com mais de 65 anos. As 

dificuldades mais comuns enfrentadas pelos consumidores jovens incluem vendedores que os 

ignoram, atendentes mais interessados em vender do que em oferecer ajuda necessária, 

vendedores com pouco conhecimento sobre o produto, desorganização na disposição dos 
                                                
1 Verde Group – Empresa especializada na consultoria sobre satisfação de clientes - http://www.verdegroup.ca 
2 Insights – Visão compenetrada, percepção, discernimento.  
3 Chief Executive Officer do Verde Group. 
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mesmos, tornando difícil a sua localização. Essas variáveis que se encontram no ponto de 

venda precisam ser elaboradas de forma que não prejudiquem a imagem da marca, o cliente e 

a intenção de todo processo de comunicação (ROBERTS, 2007). 

Diante disso, propõe-se investigar a venda pessoal e sua inter-relação com o campo da 

comunicação. É conhecido que a venda pessoal é uma variável da comunicação de marketing, 

assim como propaganda e publicidade. No entanto, na bibliografia consultada, encontrou-se 

que o processo de contato direto com o cliente pode afetar, fortemente, os esforços em 

publicidade e, sendo assim, teceu-se o seguinte problema de pesquisa: como uma empresa do 

ramo de cosméticos e perfumes integra o processo de venda pessoal e publicidade? 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 
Compreender a importância da venda pessoal como ferramenta de comunicação de 

marketing. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

• Descrever o processo da venda pessoal; 

• Compreender o papel da venda pessoal como ferramenta de comunicação; 

• Verificar as interconexões entre o processo de venda pessoal de uma empresa e sua 

estratégia de comunicação de marketing, com ênfase na publicidade. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 
 

Para Shimp (2002), antes da existência da venda moderna, havia no mercado a venda 

voltada apenas para os interesses do vendedor que era caracterizada pela falta de esforços para 

entender o cliente, pouco acompanhamento pós-venda e até mesmo mínima atenção para a 

satisfação dele. Essa prática de venda pessoal ainda impera em muitas empresas. O mesmo 

autor indica que a venda moderna tem como filosofia ser orientada para parceria. Esta 

modalidade está presente na maioria das empresas bem-sucedidas, pois nota-se que a sua 

prosperidade depende do êxito de seus clientes. A prática moderna de vendas baseia-se nos 

seguintes princípios: 

• Base de confiança e acordo mútuo, ou seja, benefício e reciprocidade entre vendedor e 

comprador; 

• Atmosfera voltada ao cliente; 

• Ligação estreita com o cliente, para poder oferecer soluções aos problemas dele; 

• Focar-se também no pós-venda - este elemento que vai garantir maior satisfação do 

cliente; 

• Solucionar o problema do cliente de acordo com a sua especificação, não sendo 

genérico pois cada caso é um caso; 

• Ser profissional e ter integridade, tendo conduta confiável e honesta.  

 

Para que as mensagens sejam mais absorvidas pelos consumidores ressalta-se que “os 

comunicadores de marketing, em suas várias especialidades (publicitários, vendedores, 

profissionais de relações públicas, etc.), desenvolvem e transmitem mensagens referentes a 

diferentes tipos de objetos: produtos, serviços, lojas, eventos e até pessoas” (SHIMP, 2002, 

p.32).  

Christopher (1999) assegura que, cada vez mais as decisões de compras dos 

consumidores são tomadas no ponto de venda. Diante desta constatação, o vendedor é uma 

ferramenta importante a ser trabalhada juntamente com as campanhas publicitárias, pois ele é 

o elemento essencial para a concretização da aquisição dos produtos.  

Em outras palavras, embora estes elementos de comunicação englobem diferentes 

objetivos de marketing, todos trabalham juntos para construir marca. Ou seja, a imagem da 

marca de um determinado produto ou serviço passa pela venda pessoal e, se essa ferramenta 

não estiver bem preparada, pode causar sérios problemas na campanha que foi elaborada, 

prejudicando o cliente e denegrindo a imagem da marca. 
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Newman (2007) descreve que a propaganda é um meio para uma única finalidade e,  

assim como a publicidade, ambas servem para vender. Seja um produto tangível ou 

intangível, o fato é que o que realmente importa na comunicação mercadológica é informar e  

vender. Shimp (2002) diz que a comunicação tem por intenção criar ações nas pessoas, 

levando-as à compra. “Levar as pessoas à ação”, afetando seus comportamentos na hora da 

compra e estimulando-os a consumirem o que as campanhas publicitárias transmitem é a 

intenção primordial. O autor descreve uma pesquisa para determinar as qualidades que os 

clientes mais valorizam em um vendedor. Destaca-se cinco comportamentos, que segundo 

200 clientes, possuem mais valor. São eles:  

 

Comportamentos do vendedor Consumidores afetados 

Confiabilidade e credibilidade  98,6% 

Profissionalismo e integridade  93,7% 

Conhecimento de produto 90,7% 

Inovação na solução de problemas  80,5% 

Apresentação e preparo   69,7% 
Tabela 1: Comportamentos esperados pelos consumidores. 
Fonte: SHIMP, 2002, p.494. 

 

Percebe-se que o cliente espera do vendedor todas as respostas às suas dúvidas a 

respeito do produto que está comprando. Um deslize e toda a pirâmide de processos anteriores 

à venda pode desabar. Em outra pesquisa, perguntou-se a 300 clientes corporativos, em 

diferentes segmentos, quais aspectos do comportamento do vendedor eles achavam mais 

irritante. Em ordem decrescente de importância, eles reclamaram dos vendedores que: 

 

Comportamentos do vendedor 

Têm dificuldade de comunicação 

Não conhecem a empresa do cliente; 

São muito agressivos; 

Fazem promessas que suas empresas não podem cumprir.  
Tabela 2: Mau comportamento dos vendedores 
Fonte: SHIMP, 2002, p.494. 
 

A respeito das duas pesquisas citadas acima, compreende-se a importância de 

treinamentos intensos preocupados em preparar o profissional do setor de venda pessoal para 

que ela melhore a transmissão da mensagem para o consumidor final. O que mais chama a 
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atenção é a falta de informação que o vendedor possui. Esta informação é composta por 

posicionamentos, conceitos, utilidades, vantagens, diferenciais, marca, preço.  

O processo da venda, portanto, não se dá somente na venda pessoal. É iniciado na 

agência, quando o anunciante procura ou é prospectado pelo atendimento, assim 

desenvolvendo um briefing que trará as informações necessárias para o início do processo da 

formulação da campanha. Estas informações são trabalhadas em planejamentos de marketing 

e comunicação, passando pelas equipes de criação que farão os layouts das peças para o 

cliente. Paralelo a este processo, chega-se ao profissional de mídia, que será incumbido de 

escolher os melhores veículos e períodos para veiculações da campanha. Todo esse processo é 

voltado para a venda. Nota-se que é um longo caminho percorrido para que a comunicação 

possa interagir com o público. Quando as campanhas veiculam nos meios tradicionais (tv, 

rádio, outdoor etc) porcentagens dos targets são atingidos. Estas pessoas vão ao encontro dos 

pontos de vendas para consumirem o que viram nas campanhas. Venda pessoal, o momento 

decisivo, cara a cara, frente a frente, esse é o período em que pode haver um acréscimo de 

qualidade nas mensagens publicitárias se, no caso, o vendedor estiver bem preparado para 

auxiliar na transmissão das mensagens ao consumidor. 

Newman (2007) defende que está na hora dos profissionais de comunicação tirarem do 

anonimato a palavra “venda” e colocá-la em prática. Lance e Woll, (2006) comentam que a 

publicidade deve falar aquilo que realmente interessa ao cliente, sobre o que ele precisa. Ele 

define que o que esse cliente precisa é de um benefício. Na venda pessoal também é assim, 

pois pensar no cliente e para o cliente é uma forma de conquistar a venda eficiente. 

Através desta pesquisa, pretendeu-se desenvolver argumentos a fim de demonstrar que 

“nenhum anúncio isolado é suficientemente forte para se manter sozinho. É a totalidade da 

propaganda e marketing que realmente passa a mensagem de venda e constrói a imagem de 

sua marca” (NEWMAN, 2007, p.98). Todas as ferramentas de publicidade devem comunicar 

a mesma coisa, havendo uma integração na comunicação de marketing, sempre na busca por 

um diferencial. Como afirmam Lance e Woll (2006): a venda pessoal pode fazer toda a 

diferença a respeito de maior volume de vendas em uma campanha publicitária.  

Por fim, Blessa (2006) atesta que quando uma pessoa é mal atendida numa loja, esta 

dificilmente voltará para fazer uma compra. Já a pessoa que foi bem atendida, geralmente 

comenta com outras cinco sobre sua satisfação. E a mal atendida, comentará com outras 15 

sobre sua decepção, ou seja, a propaganda transmitida boca a boca pode ser mais devastadora 

do que qualquer outra ação dos concorrentes. Portanto, é indispensável capacitar os 

vendedores para de que estes evitem que muitas campanhas enfraqueçam suas mensagens 
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junto aos consumidores no ponto de venda, e é de igual valor capacitar os publicitários a cerca 

dos mecanismos de venda para uma tomada de consciência que permita constituir campanhas 

sob a ótica da comunicação integrada de marketing, ou seja: completa, com início, meio e fim 

(planejamento, publicidade/comunicação e venda pessoal). 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

 
É todo processo de implementação e desenvolvimento de diferentes formas de 

comunicação com o cliente, objetivando afetar diretamente o comportamento do consumidor. 

A seguir, serão descritas as principais funções da comunicação integrada de marketing. 

Afetar o comportamento: é importante considerar que o “objetivo da CIM é afetar o 

comportamento do público das comunicações” (SHIMP, 2002, p.40), influenciando e criando 

consciência de uma marca e levando o consumidor à ação. O indivíduo compra para suprir 

suas necessidades e a comunicação o auxilia a saber distinguir determinados produtos pela 

qualidade, preço ou benefícios. As pessoas vão ao ponto de venda porque provavelmente 

viram um anúncio no jornal, na televisão ou viram propagandas na vitrine de uma 

determinada loja que chamou sua atenção para saber mais detalhes sobre determinado produto 

anunciado. Nesse roteiro de ações, o vendedor é fundamental para desmistificar informações a 

respeito do produto que está para ser comprado, auxiliando o funcionamento do mix de ações 

da comunicação. 

Começar com o cliente ou prospecto: Shimp (2002) comenta que a persuasão eficaz 

se faz quando a comunicação é desenvolvida dentro de uma abordagem onde o cliente se 

identifique com o produto ou marca. Para isto, o processo de comunicação integrada de 

marketing evita a abordagem de dentro para fora (da empresa para o cliente) e institui uma 

abordagem mais eficaz para a venda, que se inicia com o cliente (de fora para dentro da 

empresa), assim determinando os métodos de comunicação que melhor se encaixam às 

necessidades de informação e motivando-o a comprar.  

Usar toda e qualquer forma de contato: a comunicação deve ter amplitude na forma 

de contatar seus clientes. Então, todo profissional que adere à comunicação integrada de 

marketing não pode ficar preso somente a um único método de comunicação, por exemplo, 

somente propaganda em televisão. Portanto, afirma Shimp (2002), para que se possa alcançar 

os objetivos de marketing, deve-se utilizar todo tipo adequado de contato que permita ao 
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comunicador divulgar a mensagem junto com o conceito de um produto ou marca para os 

targets.  

Gerar Sinergia: a diversidade de meios de comunicação para atingir o público é 

necessária, mas para que os resultados sejam positivos, é primordial que todas as ferramentas 

de comunicação falem uma única linguagem. Lance e Woll (2006) falam que é importante 

certificar-se  de que toda a propaganda esteja comunicando a mesma coisa e isto vale para a 

comunicação integrada de marketing, pois a sinergia resulta na construção de imagem forte de 

marca e contribui para levar os consumidores à ação. Shimp (2002) alerta que no caso de 

falha na sinergia dos elementos de comunicação, pode haver duplicação de esforços ou até 

mesmo a emissão de mensagens sem eficiência. 

Construir relacionamentos: relacionamento é o elo entre a marca de um produto e 

consumidor, que deve ser duradouro, acarretando compras repetidas e até mesmo a fidelidade, 

afirma Shimp (2002). De acordo com os conceitos abordados, é imperativo ressaltar que tanto 

a propaganda e publicidade quanto a venda pessoal afetam de alguma forma o comportamento 

dos consumidores, definem o seu público-alvo, usam formas de contato, têm o objetivo de 

gerar sinergias de informação e, sobretudo, contribuem para a construção de relacionamentos 

com o cliente. Ambas as disciplinas convergem para os mesmos objetivos. Além disso, ambas 

fazem parte do mix de comunicação de marketing e interferem-se mutuamente: o que é  

transmitido pela propaganda acaba por interferir no processo da venda pessoal, e o que é 

transmitido pelo vendedor interfere na propaganda. “Pode-se dizer, na verdade, que a 

construção de relacionamento é a chave para o marketing moderno e que a CIM é a chave 

para a construção de relacionamento” (SHIMP, 2002, p.40). 

 

2.2 MIX DE COMUNICAÇÃO  

 

O mix de comunicação é o conjunto de ferramentas utilizadas para obter máximo 

sucesso na transmissão de conceitos e posicionamentos de produtos ou empresas junto aos 

consumidores. No processo da comunicação, os veículos de massa, como a televisão, servem 

para gerar uma maior consciência e também consistência nas ações dos consumidores a 

respeito de uma nova marca ou um novo posicionamento de uma marca no mercado. Eles 

conduzem a informação para muitas pessoas ao mesmo tempo.  

Já “as comunicações nos pontos de venda são perfeitas para influenciar a seleção de 

marcas dentro da loja” (SHIMP, 2002, p.54). Elas permitem uma comunicação direta ao 

consumidor no momento em que há todos os elementos necessários para que a compra se 
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efetive: o produto, o dinheiro, a motivação, o comprador e o vendedor. Há a oportunidade de 

cercar o consumidor com todas as ferramentas possíveis para tornar o momento da compra 

agradável e efetivo. A venda pessoal, neste momento, pode ser um dos principais elementos 

de comunicação e influenciadoras na composição da imagem de uma marca. Pode-se, 

portanto, compreender que as ferramentas do mix de comunicação não podem ser vistas, nem 

tampouco trabalhadas, de forma dissociada da venda pessoal.  

Neste contexto, faz-se imperativo conhecer as ferramentas do mix de comunicação de 

marketing. Após a apresentação destes dados teóricos, far-se-á uma discussão mais longa 

acerca do tópico venda pessoal.  

 

2.2.1 Propaganda 

 

Segundo Shimp (2002), a propaganda abrange a comunicação de massa através de 

revistas, jornais, televisão, rádio e internet. Pinho (2001) define a propaganda como uma 

atividade ou técnica de comunicação persuasiva, que visa influenciar o comportamento das 

pessoas por meio de imagens e atitudes mentais que possam atingir o emocional do público, 

estando presente na vida de todas as pessoas pessoalmente ou impessoalmente. 

 

2.2.2 Promoção de vendas 

 

“Consiste em todas as atividades de marketing que tentam estimular uma ação rápida 

do comprador ou a venda imediata de um produto. Há um modelo voltado para o comércio, 

que inclui a utilização de várias concessões (transações), estimulando a resposta de atacadistas 

e varejistas, e outro modelo orientado para o consumidor que envolve cupons, prêmios, 

amostras grátis, concursos, descontos e outras modalidades. Portanto, para reforçar o conceito 

de promoção de vendas, Pinho (2001) afirma que à promoção de vendas compete modificar 

comportamentos na relação preço/valor que o produto oferece ao comprador, visando atingir 

objetivos de curto e médio prazos em um planejamento de comunicação integrada de 

marketing.  

De acordo com Berkowitz et al (2003), a venda e a promoção de vendas estão 

interligadas através do composto promocional. Ele entende que é uma prática suplementar que 

dá suporte à venda pessoal e à propaganda junto aos consumidores. A promoção voltada para 

os consumidores inclui: cupons, prêmios, promoções, sorteios, concursos, programas de 

continuidade, amostras, abatimentos, displays de ponto de venda e inserções do produto. 
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Shimp (2002) refere-se à promoção como forma de incentivar, por parte dos fabricantes, a 

comercialização de seus produtos no comércio atacadista e varejista e/ou consumidores a 

comprar determinada marca ou até mesmo para incentivar uma equipe de vendas a vendê-los 

de forma mais agressiva e eficaz. Por sua vez, os varejistas usam preço, praça, produto e 

promoção para incentivar o comportamento dos consumidores – “venha à minha loja e não à 

do concorrente”; “compre minha marca e não outra”; “compre quantidades maiores”;  e assim 

por diante. 

 

2.2.3 Patrocínio  

 

As empresas estão cada vez mais interessadas em associar a imagem de sua marca a 

eventos de grande impacto social, e que tenham relevância para com o público consumidor. É 

nessa premissa que o patrocínio de marketing significa “a prática de promover os interesses 

de uma empresa e suas marcas ao associar a companhia ou uma de suas marcas a um evento 

específico ou uma causa beneficente” (SHIMP, 2002, p.496). No marketing de patrocínio, 

acontece, segundo Czinkota (2001), a prática de propor os interesses de uma empresa e suas 

marcas associando-a a um evento específico (por exemplo, um campeonato de futebol) ou no 

caso de uma causa caritativa (por exemplo, Criança Esperança). 

 

2.2.4 Relações públicas 

 

É uma forma de gerenciar a comunicação buscando influenciar sentimentos, crenças 

ou opiniões dos clientes, fornecedores, acionistas, clientes potenciais sobre uma empresa, seus 

serviços ou produtos, como afirma Berkowitz (2003). Ainda reforçando, as ferramentas mais 

comuns utilizadas pelo profissional desta área são: esforços de lobby, gerenciamento de 

imagem, relatórios anuais, planejamento interno das organizações, planejamento de 

comunicação com a imprensa, coordenação de pesquisas de opinião pública, avaliações da 

imagem das organizações, enfim, todos os assuntos ligados a comunicação interna e externa 

das organizações. 

 

2.2.5 Publicidade 

 

A publicidade pode ser conceituada, segundo Pinho (2002), como uma atividade do 

composto de comunicação integrada de marketing que trabalha por meio da capacidade de 
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persuasão, afim de mudar hábitos, criar imagem, recuperar economia, promover consumo, 

informar o consumidor e vender produtos. Já Shimp (2002) reforça que a publicidade voltada 

para consumidores e varejistas terão pouco valor se a equipe de vendas não conseguir 

desempenhar uma boa distribuição de produtos e marcas novas, ou já estabelecidas, no 

mercado. É importante salientar que displays em pontos de venda sem o apoio da equipe de 

vendas de nada adiantarão, e que a cooperação entre venda pessoal e os demais componentes 

do ponto de venda é necessária para que os consumidores tenham o suporte na hora da 

compra. 

Quando comparada com a publicidade, Pinho (2001) ressalta que a vantagem da venda 

pessoal sobre a publicidade está na possibilidade do vendedor ajustar a apresentação do 

produto aos desejos, às necessidades e motivações do cliente. É através dessa ferramenta que 

o vendedor trabalha potenciais compradores podendo influenciá-los em suas necessidades de 

compra e direcioná-los ao produto que melhor se encaixa aos seus desejos de consumo. 

 

2.2.6 Merchandising  

 

Merchandising é conhecida como a atividade, que segundo (SHIMP, 2002, p.496), é a  

“comunicação em pontos de vendas. Englobam displays, pôsteres, placas e uma variedade de 

outros materiais que são projetados para influenciar as decisões de compra” dos 

consumidores. Tem funções de planejar, ajustar produtos e marcas junto ao mercado, 

garantindo uma proximidade com o público, interagindo com o consumidor.  

 

2.2.7 Assessoria de imprensa 

 

 Normalmente está na forma de comentários editoriais ou notícias a respeito de 

produtos de uma empresa. Czinkota (2001) define que assessoria de imprensa, do mesmo 

modo que a publicidade, é uma comunicação não-pessoal a uma audiência de massa, porém 

não sendo paga diretamente pela empresa que dela usufrui.  
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2.3 A VENDA PESSOAL E SEUS INTER-RELACIONAMENTOS 

 

Nesta seção, serão apresentados de forma geral, os inter-relacionamentos da venda 

pessoal com diversas instâncias da comunicação de marketing. 

Os elementos da comunicação de marketing precisam trabalhar juntos para que se 

possa atingir os objetivos de comunicação. Shimp (2002) reforça que sob a perspectiva da 

comunicação integrada de marketing, a venda pessoal está propriamente relacionada a todos 

os elementos de comunicação. 

Shimp (2002) confirma que a venda pessoal é fundamental para que se aumente 

consideravelmente o valor de uma empresa e de marcas individuais, e que ao compararmos 

essa ferramenta de comunicação com outras, é a única capaz de desempenhar o papel da 

comunicação através da interação pessoal. Ainda é correto afirmar que a venda pessoal 

proporciona ao consumidor uma atenção maior, pois a pessoalidade permite “dificultar” que o 

comprador evite a mensagem do vendedor. Outro detalhe importante a ser ressaltado é que a 

demonstração é uma forma de contato com o cliente que somente a venda pessoal pode 

proporcionar, pois existe a possibilidade de demonstrar o funcionamento de um produto e 

características de seu funcionamento. 

A venda pessoal é a comunicação de pessoa para pessoa. É o contato pessoal entre o 

vendedor e o comprador. Shimp (2002) afirma que, a venda pessoal eficaz no mix de 

comunicação de marketing é fundamental: ela é o “empurrão” essencial para fazer com que os 

clientes consumam novos produtos, aumentem as quantidades adquiridas do produto, repitam 

a compra.  

Muitas mensagens publicitárias quando lançadas ao público, permitem que os 

consumidores a interpretem de forma individual, podendo haver algumas interferências na 

objetividade da campanha. Por meio da venda pessoal, é possível criar e adaptar a mensagem 

de acordo com os interesses e necessidades específicas do consumidor e, desta forma, gerar 

um importante mecanismo de apoio na hora da compra. 

“A venda pessoal é um verdadeiro elo de ligação entre a empresa e os clientes. O 

vendedor é o principal representante da companhia no cliente – muitas vezes é a empresa para 

seus clientes – e ainda constitui uma excelente fonte ao trazer para a sua companhia 

informações sobre os clientes, os concorrentes e o mercado” (PINHO, 2001, p.41). 

“Todos os elementos da comunicação de marketing devem trabalhar juntos para atingir 

os objetos organizacionais gerais” (SHIMP, 2002, p.496). A venda é um elemento desse mix 

de comunicação, e segundo Las Casas (2004), a imagem de uma marca deverá sofrer 
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interferências negativas ou positivas de acordo com as interações entre cliente e vendedor. 

Observa-se que se o vendedor estiver desconexo com a informação que realmente deve ser 

passada ao comprador, de forma geral uma campanha pode sofrer interferências e esse erro 

pode comprometer a adesão de um novo cliente, ou a manutenção de um cliente antigo. Ele 

afirma que a venda pessoal é o processo de comunicação que tem a vantagem de um feedback 

mais imediato do que outras ferramentas de comunicação junto ao cliente, sendo um dos mais 

expressivos meios de comunicação no composto promocional.  

Quando estimulado por um novo produto que já tem mercado estabelecido ou que 

esteja sendo melhorado, o entusiasmo da equipe de vendas pode ser renovado. Assim, estas 

promoções de vendas fazem reacender o entusiasmo dos vendedores, tornando o trabalho 

mais agradável e de fácil execução. 

 

2.4 VENDA E A QUALIDADE DA VENDA 

 

Para que a venda pessoal tenha qualidade no seu desempenho, segundo Las Casas 

(2004), é necessário que o vendedor esteja incumbido da tarefa de combinar as necessidades e 

desejos dos compradores aos produtos/serviços da empresa. Esta relação será avaliada na 

tabela abaixo, numa ligação entre motivos racionais e emocionais que fazem o consumidor 

comprar: 

 

Racionais Emocionais 

Preço Imagem do estilo de vida 

Conveniência  Aventura e excitação 

Garantias Prazer 

Serviços de pós-vendas Manutenção da imagem 

Economia Benefícios para a família 

Duração do serviço Orgulho 

Segurança Fantasia 

Qualidade Status 

Tabela 3: Fatores que auxiliam a adequações no processo de venda. 
FONTE: LUZZI (2001) apud LAS CASAS (2004, p.214) 
  
 Na tabela acima, percebe-se que cada consumidor possui sua individualidade e que seu 

raciocínio está ligado a um aspecto emocional. 

Para Pinho (2001), a venda pessoal pode ter intenção de ser qualitativa ou quantitativa. 

Os objetivos quantitativos dizem respeito aos resultados em vendas, como: 
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• Atingir volume de vendas; 

• Obter volume de vendas para contribuir com os objetivos de lucro da empresa; 

• Controlar despesas de venda pessoal nos limites estabelecidos; 

• Manter e conquistar fatias de mercado. 

Já sob o aspecto qualitativo, não somente com objetivo de vender, destaca-se: 

• Criar conhecimento do produto; 

• Instigar o interesse do comprador; 

• Determinar a preferência pelo produto; 

• Negociar condições e preços dos produtos; 

• Reforçar a pós-venda; 

• Conquistar a colaboração dos clientes em promoções de produtos da empresa; 

• Ver o treinamento do pessoal de vendas dos intermediários; 

• Conseguir informações do mercado que podem ser úteis para os 

administradores da empresa. 

Para esclarecer melhor sobre a qualidade da venda pessoal, Pinho (2004) diz que a 

venda pessoal possui qualidades distintas: confronto pessoal, manutenção de relacionamento 

e a resposta. No confronto pessoal, há uma relação viva, interativa e imediata entre duas ou 

mais pessoas. Cabe ao vendedor e ao consumidor observar condições das necessidades e 

características mútuas para que se chegue a um termo comum entre as duas partes envolvidas. 

Neste momento o vendedor começa a construir uma relação de cumplicidade com o cliente e 

esta ligação gera o consentimento de fidelização do consumidor. 

Para manter o cliente mais próximo da empresa, a manutenção de relacionamento 

permite à venda pessoal consenso durável, extrapolando o processo da venda e chegando até a 

uma amizade pessoal mais significativa. É o que geralmente alguns vendedores eficazes 

fazem para manter um relacionamento de longo prazo com o cliente. 

Seguindo a lógica dos argumentos anteriores, existe ainda a resposta por parte do 

cliente. Essa envolve a venda pessoal, no sentido de que o consumidor pode optar em ouvir as 

explicações sobre determinado produto ou marca, cabendo ao vendedor tentar sanar as 

dificuldades do cliente. 
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2.5 ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DA VENDA PESSOAL  

 

 
 

1 – Função de vendas  • Planejar as atividades de venda; 
• Procurar indicações de novos clientes; 
• Visitar contas potenciais; 
• Identificar os tomadores de decisão; 
• Preparar informações e apresentações de 

vendas; 
• Fazer apresentações de vendas; 
• Superar objeções; 
• Apresentar novos produtos; 
• Visitar novas contas. 

2 – Lidar com pedidos • Redigir pedidos; 
• Aviar pedidos; 
• Controlar devoluções; 
• Administrar problemas de entrega; 
• Localizar pedidos extraviados. 

3 – Atendimento sobre produtos • Informar-se sobre o produto; 
• Testar equipamentos; 
• Supervisionar instalação; 
• Treinar os clientes; 
• Supervisionar reparos; 
• Realizar manutenção. 

4 – Administração de informações • Fornecer informações técnicas; 
• Receber e fornecer feedback; 
• Confirmar as informações (checa-las com os 

superiores). 
5 – Atendimento à conta • Abastecer prateleiras; 

• Montar displays; 
• Receber estoque para o cliente; 
• Controlar propaganda e promoção local. 

6 – Comparecimento a reuniões e entrevistas • Participar de conferências e seminários de 
vendas; 

• Comparecer a reuniões regionais de vendas; 
• Trabalhar e dar apoio em conferências dos 

clientes; 
• Organizar exposições dos produtos; 
• Participar de sessões periódicas de treinamento. 

7 – Treinamento/recrutamento • Recrutar novos representantes de vendas; 
• Treinar novos vendedores; 
• Apoiar e trabalhar com trainees e novatos. 

8 – Entretenimento • Entreter clientes com esportes ou outras formas 
de diversão; 

• Sair com os clientes para almoçar, happy hour 
ou jantar; 

• Recepcionar e mostrar a empresa e a cidade aos 
clientes; 

• Oferecer festas, palestras e eventos para os 
clientes. 

 
9 – Viagens  • Viajar para fora da cidade, estado ou país; 

• Passar noites na estrada, avião ou hotel; 
• Conhecer sua região de “cabo a rabo”. 

10 – Distribuição • Estabelecer um bom relacionamento com os 
distribuidores; 

• Vender para distribuidores; 
• Controlar crédito; 
• Cobrar contas vencidas. 

Quadro 1: Atividades e responsabilidades do vendedor. 
FONTE: (CHURCHILL, 2000. p.508) 
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O quadro anterior refere-se a algumas atividades que o vendedor possui na 

comunicação integrada de marketing, estas coligadas ao mercado de atuação com os 

consumidores ou empresas. Para que haja equilíbrio entre a eficiência e eficácia de um 

vendedor, Shimp (2002) ressalta que os recursos, como o da oratória, da venda pessoal, 

podem ser aliados a outros elementos da comunicação integrada de marketing, como 

publicidade, propaganda, promoção de vendas ou merchandising. Este esforço deve ser  

uniforme para que a comunicação seja mais harmoniosa possível com o público, fortalecendo 

as interações com os consumidores. 

O vendedor pode desempenhar tarefas que variam de acordo com a sua posição na 

empresa a qual trabalha. A seguir, algumas funções destacadas por Shimp (2002): 

a) Função de vendas: Atividade tipicamente constituída por planejar a apresentação de 

vendas, trabalhar objeções, transmitir informações sobre produtos ou serviços, e tentar fechar 

negociações com o cliente.  

b) Trabalhar com pedidos: Grande parte do tempo do vendedor é gasta com 

preenchimento, despacho, manuseio e busca de pedidos perdidos. 

c) Acompanhamento de produto: Atividade desempenhada por pessoas que vendem 

produtos técnicos, como máquinas industriais. Também podendo reunir informação sobre 

procedimentos de segurança, teste de um novo produto para assegurar seu funcionamento 

adequado e até treinando o cliente para usá-lo de forma correta. 

d) Gerenciamento de informações: Atividade que envolve o recebimento de 

informações por parte do cliente, estas são transmitidas para a gerência. Muitas dessas tarefas 

são facilitadas hoje em dia com a utilização da tecnologia: o cliente geralmente utiliza 

serviços de atendimento ao consumidor via telefone ou internet, facilitando a entrada de 

informações para que as empresas possam melhorar seus produtos ou serviços. 

e) Atendimento de contas: Atividade onde o vendedor é responsável pelo controle de 

estoque, abastecimento de prateleiras, manuseio de propaganda local e colocação de display 

no ponto de venda de supermercados, farmácias, grandes magazines e outras lojas de varejo. 

f) Participação em conferências e reuniões: O vendedor que participa destas atividades 

é um profissional atualizado com todas as diretrizes de uma empresa, esta característica 

permite maior consistência nas negociações com o consumidor. 

g) Treinamento e recrutamento: Vendedores em estágios mais avançados, com maior 

tempo na atividade desempenhada, se envolvem nessas atividades para aperfeiçoar novos 

vendedores do mercado. Geralmente na execução desta tarefa, é que surge a união da equipe 
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de vendas, pois permite maior aproximação dos vendedores com seus colegas de trabalho, 

fortalecendo a força de vendas de uma empresa. 

h) Entretenimento: Em algumas atividades de vendas é necessário participar de 

funções de lazer com os clientes, como jantares de negócios.  

i) Viagens: Em determinados momentos são necessárias viagens, embora que 

raramente, pois a disponibilidade da utilização de e-mail, videoconferência e outros meios de 

comunicação modernos, tem possibilitado que as trocas de informações sejam mais rápidas, 

diminuindo as viagens. 

Além destes, ainda categoriza: que o vendedor pode desempenhar a atividade da venda 

comercial. Nesta, como exemplo para classificar esta categoria: o vendedor de um fabricante 

de alimentos que vende para supermercados e mercearias. Sua tarefa inicial é gerar volume de 

vendas fornecendo aos clientes assistência promocional na forma de propaganda e promoção.  

O vendedor também pode ser missionário, geralmente sendo empregados dos 

fabricantes, assim como o vendedor comercial. O que os diferencia é que os vendedores 

comerciais vendem através de seus clientes diretos, já a equipe de vendas missionária vende 

para seus clientes indiretos. A indústria farmacêutica exemplifica a venda missionária. 

Há pessoas que desempenham vendas técnicas, estando presentes em empresas nos 

segmentos químicos, maquinário, computadores de grande porte e serviços sofisticados. Estes 

vendedores técnicos participam de treinamentos avançados na área de administração de 

empresas, já que precisam conhecer muito bem as linhas de produtos de sua empresa sendo 

capazes de transmitir informações complicadas para clientes potenciais. 

A prospecção de novos clientes através da vendas de novos negócios é um tipo de 

venda que ocorre mais com produtos como: copiadoras para escritório, equipamentos de 

processamento de dados, computadores pessoais e seguros pessoais. Muitos profissionais 

usam o termo “adestramento de cães”, “visita fria” e “cavação” de clientes para definir esse 

tipo de venda, pois necessitam buscar continuamente novas contas. 

A venda de varejo, outra categoria caracterizada por Shimp (2002), fundamenta-se 

pela ida do cliente até o vendedor no ponto de venda. Em alguns casos, como da venda de 

produtos especializados, os vendedores devem ter conhecimento considerável sobre produtos, 

grande habilidade de relacionamento pessoal e também ser capaz de trabalhar com a 

diversidade de público, estas peculiaridades podem ser aprimoradas com treinamentos. 

E, por último, não menos importante, está a atividade de vendas através de 

telemarketing. Nesta função, os vendedores desenvolvem o mesmo trabalho que os 

vendedores de venda pessoal, porém utilizam o telefone para contatar ou prospectar clientes. 
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2.6 DOIS MÉTODOS DE VENDA PESSOAL 

 

O método AIDA4 pode explicar melhor o funcionamento do processo de venda 

pessoal. Pondo o prospect sob um andamento contínuo mental, assim, deve-se chamar a 

atenção, despertar o interesse, estimular o desejo e, finalmente, criar a ação no cliente. Esta 

operação, desempenhada por alguns vendedores, trabalha na transição de estado mental para 

outro, dirigida ou provocada pelo vendedor. É um método complexo, de difícil aplicação, mas 

que normalmente é utilizado de diversas formas pelos vendedores sem que estes percebam.  

Richard Olshavsky (apud WILKIE, 1990, p.493) denominou a interação do processo 

de vendas em uma seqüência de três estágios: fase da orientação, fase de avaliação e fase de 

fechamento. Na fase de orientação o vendedor procura descobrir os interesses do consumidor, 

o comprador procura ofertas e opções de compra. Logo o consumidor solicita o vendedor para 

que lhe dê informações a respeito do produto de interesse. Na fase de avaliação, a negociação 

entre freguês e vendedor acontece quando o vendedor informa características do produto, a 

marca que este pertence até mesmo algumas curiosidades. Também podendo engajar a 

publicidade daquele produto em suas palavras, ou seja, auxiliar na transmissão da mensagem 

da campanha publicitária de determinado produto ao cliente, complementando a comunicação 

para a venda do produto anunciado. A fase de finalização é onde o cliente decide se vai 

comprar ou não o produto que encontrou. Se decidir por comprar o produto, cabe ao vendedor 

estabelecer créditos, formas de pagamentos e prazo de entrega. Se, a venda não ocorrer, o 

vendedor procura agradecer a visita convidando a pessoa a voltar em breve. 

Outro método interessante, voltado para o vendedor, chama-se “ISTEA” (PINHO, 

2001, p. 45). Essa denominação vem da primeira letra das palavras: Impression (impressão), 

Strategy formulation (formulação da estratégia), Transmission (transmissão), Evaluation 

(avaliação) e adjustment (ajustamento). 

No estágio impressão, o vendedor tenta captar ao máximo os estereótipos do 

consumidor, características que podem fazer diferença na negociação com o cliente. Na 

formulação da estratégia o vendedor decide o plano básico para melhor persuadir o 

consumidor a realizar a compra, escolhendo a melhor maneira de transmitir as informações 

daquele produto que está à venda. A terceira etapa é a transmissão, onde são comunicadas 

informações sobre o produto/serviço de interesse do consumidor. Após, está a quarta etapa, 

denominada de avaliação, ligada à transmissão da mensagem, pois depende de como o cliente 

                                                
4 AIDA - Atenção, Interesse, Desejo e Ação. 
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recebeu as informações do vendedor, após serão feitas avaliações sobre as individualidades do 

consumidor. No decorrer da negociação, o vendedor ao transmitir a mensagem, vai avaliando 

como esta é recebida pelo cliente, esta percepção é feita pela audição e observação às reações 

do comprador, para poder haver compreensão dos resultados da comunicação com o cliente. 

Se por acaso a venda não seja efetivada dentro dos objetivos, o vendedor aplica o 

ajustamento, quinto estágio da negociação. Nele o vendedor realiza ajustes na sintonia em 

qualquer das etapas iniciais, modificando alguns detalhes da mensagem e o modo dela ser 

transmitida. 

Pinho (2001) comenta que, em relação à publicidade, a venda pessoal é tida como um 

complemento eficaz no desenvolvimento da preferência, ação e convicção na comunicação 

com o consumidor. Podendo, a venda pessoal, conduzir ou dar apoio às mensagens dos meios 

de comunicação junto aos consumidores. A tabela abaixo, mostra os principais tipos de 

compradores e como tratar com eles. 

Tipos de compradores e como tratá-los: 

Tipo de comprador Dicas para o vendedor 
O silencioso  Obtenha uma resposta, faça perguntas. Seja mais pessoal. 

O protelador Resuma os benefícios que o consumidor perde se não agir. 
Seja positivo, confiante. Sugira que o comprador tem 
capacidade de tomar decisões. Use seu senso teatral. 

O falante Conduza este prospect no caminho da venda, sem desvios. 
Esta pessoa quer lhe vender, mas não parece querer 
comprar. Diga: “Aliás, isto me lembra...”. Seja breve e 
sucinto. 

O lerdo e metódico Ele parece pesar cada palavra, portanto diminua a 
velocidade. Ajuste seu tempo ao dele. 

O agressivo Geralmente não é sincero e tenta a paciência do vendedor. 
Este tipo de comprador é difícil de tratar, mas a sinceridade 
e o respeito por parte do vendedor podem ajudar. 

O tímido Torne a coisa mais lenta e fácil. Reafirme cada ponto na 
conversa. Use a lógica, mas torne-as simples. 

O desconfiado Procure tomar conhecimento das experiências do 
comprador. Atenha-se aos fatos, seja conservador em suas 
afirmações. 

O mal-humorado Faça perguntas para apurar o problema real. Escute e deixe 
o consumidor contar a sua história.  

O apressado Seja rápido. Concentre-se apenas nos pontos importantes, 
omitindo detalhes quando possível. 

Tabela 4: Tipos de compradores e como trata-los. 
FONTE: (PINHO, 2001, p.46) 
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2.7 DESEMPENHO DO VENDEDOR 

 

Referindo-se à venda pessoal, “certas atitudes e habilidades são necessárias para um 

desempenho eficaz” (SHIMP, 2002, p.501). Geralmente os vendedores são avaliados quanto 

ao número de unidades vendidas, valor de vendas ou quantidade de novos clientes. Contudo, o 

desempenho do vendedor baseia-se também em análises qualitativas que levam em conta a 

manutenção de clientes antigos, prospecção de novos clientes até a fidelização do público.  

Shimp (2002) entende que a avaliação do vendedor é um processo complexo, que permeia 

condições situacionais na qual as transações ocorrem.  Portanto, o desempenho do vendedor 

depende: 

• Dos recursos próprios do vendedor: conhecimento do produto, capacidade de ser 

analítico; 

• Da natureza da tarefa de compra do cliente: ser a primeira compra ou repetida; 

• Do relacionamento cliente/vendedor: níveis de conflito, relativo poder; 

• E a relação dos três conjuntos de fatores citados anteriormente. 

 

Existem fatores que podem, com profundidade, analisar o desempenho do vendedor. 

Czinkota (2001) defende que a melhor maneira de avaliar um vendedor é a combinação de 

fatores quantitativos ou qualitativos. Devendo levar em conta que a maioria dos gerentes 

atribuem mais peso em fatores qualitativos do que nas variáveis quantitativas. Sendo que os 

valores qualitativos mais usados são: comunicação, atitude, conhecimento dos produtos, 

iniciativa/agressividade, qualificações de venda, aparência/boas-maneiras e conhecimento da 

concorrência. Os fatores quantitativos mais usados são: volume de vendas em relação ao ano 

anterior, volume de vendas em dinheiro, lucros líquidos em dinheiro e novos clientes.  

A capacidade de interagir, ou melhor, executar várias tarefas é uma maneira de 

avaliação do vendedor. Esta característica requer inteligência, organização e personalidade. 

Geralmente vendedores competitivos conseguem desenvolver várias tarefas, pois sempre 

estão em busca de objetivos mais altos para si mesmos. 

Quanto ao nível de experiência, inclui-se: experiência de vendas (saber preparar uma 

apresentação de vendas), experiências interpessoais (saber lidar com conflitos e solucioná-

los), experiências técnicas (conhecimento das características, desempenho e benefícios do 

produto). Essas experiências são adquiridas com níveis educacionais, mas também são 

aprendidas no trabalho através de treinamentos. 
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Diferenciar-se na quantidade de esforço, ou seja, trabalhar muito, mas com 

inteligência, é uma possível combinação para o sucesso do vendedor. É importante levar em 

consideração que a maioria dos vendedores não são compostos por um único tipo de 

personalidade. As pessoas são motivadas por diferentes formas, mas em comum, há apenas a 

considerar que, assim como na maioria das profissões, é relevante que os vendedores possuam 

motivação interior, pois esta peculiaridade pode melhorar as relações com o público 

consumidor. 

As características pessoais podem facilitar uma venda. A androgenia, definida como 

grau em que uma pessoa se caracteriza por traços associados tanto a homens como para com 

as mulheres facilita a venda. O sexo pouco importa, mas a capacidade de adaptar-se as 

circunstâncias e usar repertórios femininos ou masculinos podem melhorar o desempenho do 

vendedor. Cada vendedor têm um leque variável de características, e algumas delas podem ser 

vistas pelo estereótipo de serem masculinas (M) ou femininas (F). Isso inclui empatia (F), 

competitividade (M), sensibilidade (F), ambição (M) etc. 

A venda ajustável, através da adaptabilidade, destina-se a ser a alteração do 

comportamento do vendedor durante uma venda em uma ou mais interações com o cliente, 

baseado em informações percebidas sobre a natureza da situação da negociação. Em outras 

palavras, alguns vendedores têm percepção apurada e de acordo com a situação são capazes 

de “ler” o que realmente o cliente precisa.  

 

2.7.1 Características específicas dos vendedores de alto desempenho 

 

Czinkota (2001) cita que existem traços diferenciados e desejáveis dos vendedores de 

alto nível, essas características específicas são: empatia, competitividade, metas orientadas, 

adaptabilidade, orientação para o cliente, entusiasmo, organização e automotivação. 

Para complementar as individualidades do vendedor de sucesso, Shimp (2002) ressalta 

que possuir boa aparência (roupas adequadas, linguagem corporal, maneira de olhar, aperto de 

mão, pontualidade e cortesia) é um acessório para que o consumidor possa ter uma boa 

impressão no primeiro contato com o vendedor. Outro fator importante é o grau de 

profundidade de conhecimento que um vendedor possui de um produto/serviço, dados da 

concorrência e noções de economia geral relacionada ao trabalho de vendas  que desempenha. 

O vendedor necessita estar sempre alerta ao que acontece, ouvir o cliente, estar em constante 

participação ativa em reuniões de vendas, programas de treinamentos e conferências da 

empresa. A amplitude de conhecimento dos vendedores tem grande importância no diálogo 
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sobre qualquer assunto, podendo interagir com vários tipos de clientes. Vendedores bem-

informados fazem os clientes se sentirem relaxados e podem compartilhar interesses comuns 

(através de comentários ou discussões relacionadas a eventos mundiais, esportes, atividades 

culturais, etc).  

Outra qualidade é a adaptabilidade, em outras palavras, o vendedor alterna suas 

características de acordo com as do cliente, dando a entender que é necessário reconhecer as 

diferenças de um cliente para outro. A percepção das necessidades, problemas e preocupações 

do cliente, sendo bom ouvinte é um fator na construção do relacionamento com o consumidor, 

através do entusiasmo e auto-estima, o contagiando.  

Ter foco estendido, em outras palavras, significa que o vendedor deve focar em 

objetivos específicos e genéricos de acordo com cada cliente ou situação, tendo bom humor e 

criatividade. O profissional de vendas deve buscar de novas alternativas de vendas, com idéias 

inovadoras para soluções de problemas, assim beneficiando seus clientes e a si mesmos. 

Devemos levar em conta que todas as características, citadas acima, devem ser executadas 

com senso de honestidade e ética, essenciais para a construção de um relacionamento de 

confiança e dignidade entre vendedor e cliente. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA  
 
3.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 
 

3.1.1 Classificação da pesquisa 
 

Para atender com maior exatidão aos objetivos do presente trabalho, fez-se necessária 

a realização de uma pesquisa descritiva, que segundo Michel (2005), destinou-se ao interesse 

de colher informações sobre um problema, não se preocupando em resolvê-lo, mas sim a 

auxiliar no seu entendimento.  

Tratou-se de uma pesquisa de natureza qualitativa. Para melhor entendimento, Michel 

(2005) comenta que na pesquisa qualitativa, não há comprovação estatística ou numérica da 

verdade, mas sim o convencimento sob a forma de experimentação empírica. A partir de uma 

detalhada análise dos resultados obtidos, considerou-se que nas respostas levantadas por esta 

pesquisa, existem valores subjetivos, não numéricos, que podem ser compreendidos com 

maior profundidade apenas se apresentado também o contexto de onde se extraíram os dados. 
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Por isso, foi composto um capítulo específico que apresenta a empresa pesquisada de forma 

abrangente e aprofundada sob a ótica da temática abordada neste trabalho. 

Para que houvesse melhor compreensão das relações da venda pessoal com o 

consumidor, foi preciso procurar uma empresa que se preocupasse com o bem estar do 

cliente, e que trabalhasse de forma eficaz a venda pessoal. Então, a empresa escolhida foi O 

Boticário, pois trata-se de uma organização que coloca em prática a excelência no 

atendimento com o público. 

 

3.1.2 Coleta de dados 

 

3.1.2.1 Entrevista semi-estruturada  

 

Para contemplar o objetivo geral, de compreender importância da venda pessoal como 

ferramenta de comunicação de marketing. E entender a descrição do processo da venda 

pessoal, compreender o papel da venda pessoal como ferramenta de comunicação e verificar 

as interconexões entre o processo de venda pessoal de uma empresa e sua estratégia de 

comunicação de marketing, com ênfase na publicidade, foi realizado um levantamento 

documental. Gil (2006) descreve que a pesquisa documental segue a mesma lógica da 

pesquisa bibliográfica, levou-se em conta que primeiramente foi feito uma pesquisa em fontes 

documentais. Por um lado, há os documentos de primeira mão, que não possuem análises 

mais profundas, como: reportagens de diários, jornais, fotografias etc. No outro lado, estão os 

documentos de segunda mão, que já foram analisados de alguma forma, são eles: relatórios de 

empresa, relatórios de pesquisas, tabelas estatísticas etc.  

Para desvendar se há planejamentos nas campanhas publicitárias que contemplem a 

venda pessoal como ferramenta de comunicação voltada para estimular o fortalecimento das 

mensagens publicitárias por meio da força de vendas, na transmissão da mensagem pelos 

vendedores, foi utilizada entrevista semi-estruturada, que segundo Michel (2005)  

compreende-se como: perguntas abertas, livres ou ilimitadas. Permitindo ao informante usar 

linguagem própria e emitir opiniões, possibilitando investigações mais profundas e exatas. 

Assim, pretendeu-se chegar, o mais próximo possível, da realidade que vivem os gerentes e 

vendedores na comunicação de uma empresa. As entrevistas foram realizadas com um gerente 

de loja e um vendedor (a).  
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3.2 QUESTÕES DE PESQUISA 
 

• A força de vendas do anunciante reconhece o seu papel no processo de comunicação 

integrada de marketing? 

• O vendedor conhece a última campanha de publicidade e propaganda da empresa pela 

qual trabalha? Sabe o slogan do anunciante? Como ele atende? O que ele fala? 
 

4 O BOTICÁRIO 
 

 Este capítulo foi escrito com base nas informações contidas no site 

www.oboticario.com.br.  

O Boticário, que significa “O Farmacêutico”, iniciou suas atividades no dia 22 de 

março de 1977. Miguel Krigsner começou com uma farmácia de manipulação, no centro da 

cidade de Curitiba/PR. Hoje possui 2.465 pontos de vendas no Brasil e, no exterior, está 

presente com 70 lojas e mil pontos de vendas espalhados em 20 países, em todos os 

continentes, no sistema de franchising5. A marca O Boticário sempre procurou transmitir as 

melhores sensações para o público. Por isso, é considerada pelo INPI – Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial, uma marca notória por sua popularidade junto ao consumidor, sempre 

na premissa de valorizar a natureza e o ser humano.  

Sendo uma empresa que adota o sistema de franquias, O Boticário prima pela 

uniformidade de todas lojas, possuindo o mesmo padrão estético. Há uniformidades no 

atendimento ao público, nas prateleiras e vitrines, assim como nas vestimentas das 

consultoras, mesmo no Brasil ou exterior. As operações das franquias giram em torno de uma 

linha básica de trabalho orientado na filosofia da organização acima de todas as coisas. A 

marca O Boticário é registrada no INPI, sendo que possui Selo de Qualidade concedido pela 

Comissão de Ética da Associação Brasileira de Franchising – ABF. Este instituto realiza uma 

minuciosa análise dos sistemas de operações da empresa franqueadora e somente líderes no 

sistema de Franchising possuem este selo de qualidade. As franquias são uniões de negócios 

onde há comercialização no varejo dos produtos de cosméticos, perfumaria e acessórios, e as 

decisões são tomadas pela franqueadora, neste caso O Boticário.  

                                                
5 Franchising é a concessão para utilização de uma marca, produto e/ou serviço, cedido por seus proprietários a 
terceiros, com intuito de uma maior uniformidade e amplitude no sistema de comercialização. (FONTE: 
www.oboticário.com.br). 
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 Ao franqueado, é passada via contrato de franchise algumas condições únicas, sendo 

elas: licença para uso da marca O Boticário, Know-how6 do franqueado para poder gerenciar 

o negócio e direitos de comercialização dos produtos. O local onde será o ponto de venda 

deve ter espaço adequado, de fácil visualização e acesso. Estas são condições primordiais, 

assim o franqueado pode manter a qualidade dos serviços prestados pela empresa 

franqueadora. Espera-se do franqueado que tenha atitudes coletivas que dêem continuidade 

nas ações conjuntas do O Boticário, influindo esta formatação de negócio no mercado 

externo, mantendo a cultura organizacional do O Boticário com imagem de marca forte. Cabe, 

também a ele, ter cuidados especiais na promoção da imagem da marca O Boticário, 

mantendo o alto padrão da administração financeira, material e de recursos humanos.  

 Após o franqueado ser aceito no sistema de franquias O Boticário, este recebe o 

trabalho de profissionais em áreas segmentadas de acordo com sua atividade. Há análise do 

ponto de venda, projeto de arquitetura da loja, um manual de operações da franquia, sistema 

informatizado para operações e gerenciamento da loja, assim como um seguro empresarial. O 

Boticário treina seus franqueados para gerenciar e vender seus produtos, sabendo realizar 

todas as operações da loja. Recebe também, o franqueado, toda publicidade e propaganda, 

merchandising da empresa, assegurando uma unidade operacional e visual da nova franquia. 

 As franquias O Boticário possuem a particularidade de relacionar-se diretamente com 

a auto-estima de seus clientes. Então, o franqueado precisa estar disposto a transmitir 

segurança e confiança no uso dos produtos O Boticário, mantendo a qualidade no bom 

atendimento das lojas. Colocar-se como um empresário parceiro no negócio, aderindo a 

filosofia e aos princípios empresariais no mercado do sistema de franquias da empresa. 

Destacam-se os seguintes quesitos que se espera do novo parceiro de negócio: agir 

pessoalmente em todas as operações da franquia, dominar todos os conceitos e práticas 

organizacionais do O Boticário referente ao planejamento, organização, direção, controle e 

nomeação de pessoas, por fim, ter ampla capacidade de visão de mercado, buscando 

oportunidades e tendências no relacionamento com as pessoas. Este envolvimento serve como 

alicerce sólido na comunicação do O Boticário com seus clientes, por isso desta busca de 

pessoas que realmente se comprometam inteiramente com as propostas da empresa no 

mercado. 

 Um novo conceito interativo (unidade de todas as lojas em um mesmo padrão) na 

modernização das lojas foi adotado pelo O Boticário. Não apenas mudou-se o layout dos 

                                                
6 Know-How - Conhecimento que se tem em determinada área ou habilidade técnica para exercê-lo. Ter Know-
How em publicidade e propaganda.  
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pontos de vendas, mas aderiu-se a uma nova percepção de operações no varejo, reposicionou-

se a marca através estratégias voltadas para as peculiaridades do ponto de venda. Este projeto 

de modernização contou com os conceitos essenciais do O Boticário: brasilidade, sonho, 

tecnologia e natureza. Como resultante, os consumidores passaram a sentir-se mais à vontade 

em um ambiente agradável. Os produtos estão expostos em móveis claros com tons azul e 

verde, cores ligadas à marca e à natureza. Mas para poder manter esse conceito nos pontos de 

vendas, O Boticário procura treinar seus gerentes e consultores, e apartir disso,  podem fazer 

parte da interatividade de todas as lojas compreendendo todos os porquês de cada detalhe que 

vai da arquitetura, comunicação e seus produtos. Com a modernização, a empresa aumentou 

em 25% o número de vendas, e atualmente conta com mais de 2.300 lojas no Brasil com 

padrões interativos.  

Aproximadamente 600 itens fazem parte de sua linha de produtos, sendo divididos em 

desodorantes colônias, sabonetes, cremes, shampoos, protetores solares, loções, bronzeadores, 

condicionadores, maquiagem e mais uma infinidade de outros produtos diretamente ligados à 

indústria de cosméticos e perfumaria. Para atender a esta demanda, o processo de criação de 

um produto e sua nomenclatura é desenvolvido através de pesquisas de marketing que buscam 

desvendar novas tendências no mercado junto aos consumidores. Após, os resultados dessas 

pesquisas são repassadas para as áreas de marketing e comunicação, que desenvolvem 

campanhas levando-se em conta o público alvo, fragrância, mensagem social, dentre outras 

informações que foram captadas nas pesquisas. Este mesmo sistema é utilizado para a 

construção da identidade do produto. É importante observar que até mesmo a qualidade das 

embalagens de seus produtos é vista como prioritária, pois são elaboradas por profissionais 

em uma área específica para seu desenvolvimento, tudo isso a partir de um briefing passado 

pela área de comunicação. Também é a própria empresa que constrói toda programação visual 

do nome comercial, ilustrações e cartucho de seus produtos. 

 Quando há o lançamento de um produto, existe prévia preocupação que envolve 

pesquisas de mercado, análises financeiras, testes-piloto de produtos e equipamentos. Apenas 

após aprovação e conclusões de todos esses processos é que o lançamento do produto pode ser 

executado. Na época atual, a Opus & Múltipla e Almap são as agências que fazem a 

comunicação do O Boticário. 

 É importante salientar que a matéria-prima utilizada na fabricação de todos os 

produtos da empresa, é de origem natural. Portanto, os extratos de plantas são extraídos de 

fontes da natureza, havendo um cuidado especial quanto à preservação de espécies e na 

manutenção do equilíbrio ambiental. A Fundação O Boticário de Preservação da Natureza 
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auxilia na preservação da natureza patrocinando projetos de recuperação de espécies com 

risco de extinção, sempre respeitando o meio ambiente. O Boticário não possui plantações 

próprias de suas matérias-primas, mas possui fornecedores de plantas que devem obedecer aos 

altos padrões de cultivo planejado, sempre atendendo às necessidades de preservação do meio 

ambiente. 

 Na medida em que a empresa crescia, criava-se a necessidade de contemplar a 

proximidade do O Boticário com seus clientes. Surgiu a idéia de introduzir um canal de 

relacionamento com usuários da marca, o Centro de Relacionamento com o Cliente O 

Boticário. Esta central visa estreitar a comunicação com os clientes, estes podendo tirar suas 

dúvidas, dar dicas para melhoramentos da empresa nos serviços prestados e produtos 

comercializados, até mesmo, fazendo reclamações, e estas poderão ser ouvidas e orientadas de 

acordo com a necessidade específica de cada cliente, contribuindo para o crescimento do O 

Boticário aumentando a representação do cliente dentro da própria empresa.  

A partir de setembro de 2000 O Boticário introduziu em seu planejamento o Centro de 

Relacionamento com o Cliente O Boticário que, atualmente, é responsável pelo 

processamento e encaminhamento de qualquer manifestação dos clientes para qualquer área 

ligada à empresa, por isso, há treinamento permanente dos funcionários para que estes 

entendam os valores da empresa, tendo conhecimento da importância do bom atendimento ao 

cliente, respondendo a todos os pedidos através de toll free 7 que busca atender o contato com 

o cliente em 30 segundos, por carta que devem ser respondidas em até uma semana ou 

internet, no caso e-mails devendo ser respondidos em um dia. 

Mensalmente são enviados relatórios aos Diretores e o Presidente da empresa, este 

contém instruções trazidas pelos clientes e todos os resultados do desempenho da Central de 

Atendimento do Cliente. Estes dados estão sempre disponíveis via Intranet8, facilitando a 

comunicação interna da empresa. 

 Quanto à área de relacionamento O Boticário, a empresa compreende que é 

indispensável a durabilidade no relacionamento com o cliente. Representando-o dentro do 

empreendimento em atividades que fortaleçam a comunicação, aprimorando serviços e 

produtos. Toda a administração da empresa objetiva instruir os clientes através da total 

compreensão de variados assuntos relacionados ao O Boticário, propagando a realização e 

compreensão das políticas, filosofias e procedimentos da empresa. Outro aspecto importante, 

                                                
7 Toll Free - Número de telefone, geralmente 0800, onde há gratuidade na ligação. No caso, O Boticário 
disponibiliza atendimento das 8:30 as 17:30 de 2ª a 6ª através do número 0800 41 3011. 
8 Intranet – Rede de computadores interna, limitada a uma instituição, empresa, geralmente ligada à internet. 
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é que as informações recebidas da empresa são traduzidas para uma linguagem de fácil 

compreensão para o cliente. Esta comunicação personalizada minimiza qualquer tipo de 

dificuldade na boa relação entre O Boticário e seus clientes. Essas ações fortalecem a marca 

não somente no mercado, mas também junto aos consumidores.  

 O Boticário coopera em comitês pela ABA9, participando em segmentos específicos 

em sugestões de debates, palestras, enfim, também mantém contato através do Centro de 

Relacionamento com a imprensa, norteando adequadamente os meios de comunicação quanto 

às informações a serem passadas nas mensagens aos consumidores.  

 O acompanhamento dos produtos, comerciais, campanhas internas e externas, sempre 

com o foco no cliente, possibilita o setor de marketing da empresa potencializar 

oportunidades no contato com o consumidor, despertando seu interesse em visitar as lojas e 

conferir os produtos e serviços da empresa.  

A liberdade de expressão do público interno e externo da empresa, através de opiniões, 

sugestões e críticas aos produtos, oportuniza ajustes e vantagens na eficiência na cadeia de 

produção, comercialização, comunicação, assessorando a formulação de estratégias criativas 

de marketing. Como conseqüência, o posicionamento do O Boticário possui forte 

característica na fidelização de clientes, sustentados através de programas de relacionamentos 

personalizados, onde o cliente é participante de clubes como: Garota Thaty, Amiga Ma Chérie 

e Amigos do Boti, além do Programa Fidelidade O Boticário.  

Atualmente, para que o fortalecimento das políticas de relacionamento, são 

desenvolvidos na empresa: clubes de relacionamentos com o objetivo de fidelizar os clientes, 

ações especiais quando há lançamento de produtos em datas específicas, envio de 

informativos aos clientes que entram em contato com a empresa, cartão fidelidade, gravador 

que monitora os atendimentos, direcionador automático de chamadas, gerenciador automático 

de chamadas que possibilita gerenciar informações recebidas dos clientes e mailing10. Há, 

também, o sistema de atendimento ao cliente (CRM – SAP) que possibilita de forma 

personalizada cadastrar todas as informações recebidas dos consumidores, fornecendo dados 

sobre preços, benefícios do produto e endereço da franquia, formando um banco de dados 

eficaz. Outro sistema importante é o intranet, responsável pela sustentação nas relações das 

áreas envolvidas no séquito11 das reclamações e informações sobre produtos e/ou serviços. 

                                                
9 ABA – Associação Brasileira de Anunciantes. 
10 Mailing – Relação de nomes e endereços para envio de mala-direta, publicações, convites etc.; Cadastro; lista. 
11 Séquito – Acompanhamento, seqüência. 
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Enfim, todos estes programas visam à melhoria da comunicação com o público, 

principal objetivo que permeia a existência de canais de atendimento em empresas de sucesso. 

Para dar seqüência aos padrões de bom desempenho junto aos consumidores, O 

Boticário procura ter ética e transparência na sua relação com o público, através de suas 

consultoras, procura fazer o cliente sentir-se sempre a vontade nas interações com os produtos 

ou serviços da empresa.  

 O Boticário busca a excelência no atendimento ao cliente. É por isso que quando há a 

descontinuidade na fabricação de um produto quase sempre a empresa recebe declarações do 

público pedindo explicações do porquê da saída de determinado produto no mercado. Quando 

o cliente entra em contato, a empresa armazena seu endereço, para que no futuro possa dar 

explicações a respeito de seus questionamentos. Logo após, é enviada uma carta informando 

onde este cliente pode encontrar o produto pretendido que havia saído de circulação, e junto 

desta carta o consumidor recebe uma unidade do produto desejado como cortesia. Um 

exemplo notável dessa preocupação com o cliente foi que a empresa recebeu alguns contatos 

de uma cliente de Portugal. Na ocasião, a equipe do O Boticário tomou conhecimento de sua 

deficiência visual e, a partir deste momento, alterou a comunicação e divulgação dos produtos 

para essa consumidora, os transformando na linguagem de braile. 

 Para que os consumidores possam ser bem atendidos, é necessário ter atenção com o 

público interno da empresa. Neste caso, as consultoras do O Boticário passam pela Pesquisa 

Clima Organizacional, que acontece anualmente com todos os funcionários, objetivando 

avaliar o nível de satisfação destes funcionários. Os quesitos levados em conta neste programa 

são: Relacionamento, trabalho em equipe, identificação com o trabalho, desempenhado, 

ambiente físico, remuneração e treinamento. Conseqüentemente, o feedback desta relação 

aponta para aspectos a serem melhorados no relacionamento com o consumidor. Este 

programa de aperfeiçoamento fortalece o posicionamento das consultoras de venda 

(responsáveis pela venda pessoal, pelo contato pessoal com cada cliente) como um forte canal 

de transmissão e manutenção da imagem da marca O Boticário. Ainda neste sentido, todo 

profissional da empresa tem oportunidade para dar seqüência a um plano de carreira. Para 

isso, são treinados para aprimorarem percepção, sensibilidade e capacidade de negociação, 

podendo ajustar seu comportamento de acordo com o perfil de cada cliente, assegurando um 

bom atendimento. Estes profissionais possuem um calendário anual de treinamento, onde são 

abordados programas fonoaudiológicos, programas ergométricos, programas de motivação e 

incentivo.  
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Um item que auxilia na manutenção do alto padrão de atendimento das consultoras é o 

projeto Harmonização, que consiste em uma sala de descanso com chás relaxantes e programa 

ergonômico com ajuda da fisioterapeuta da empresa. O conceito deste programa é 

proporcionar qualidade de vida para todos os indivíduos que compõe o atendimento ao 

cliente. É interessante salientar que a qualidade focada no funcionário interno trás ao O 

Boticário uma qualidade ainda maior no atendimento deste funcionário com o consumidor, 

conseqüentemente maior sucesso nas vendas e na manutenção de uma marca forte no 

mercado. 

 Além de dar atenção diária aos consumidores, O Boticário contempla-os em datas 

especiais: Natal, Dia das Mães, Dia dos Consumidor, Dia da Mulher, Dia das Crianças, etc. 

Datas importantes, durante as quais a empresa aproveita a oportunidade para elaborar 

campanhas publicitárias criativas, através da lógica de comunicação baseada na integração 

total de ferramentas. Como reflexo, todas as campanhas realizadas pela empresa procuram 

propagar sempre o conceito de que o cliente pode ser o que quiser quando está utilizando 

os produtos do O Boticário.  

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
  

Este capítulo foi estruturado da seguinte forma: primeiramente, foram apresentados, 

em quadros distintos, os dados mais relevantes obtidos por meio das entrevistas com a gerente 

e a consultora (vendedora) da franquia de Santa Maria de O boticário. Após a apresentação de 

cada quadro, foi realizada uma breve análise de cada entrevistada. Em seguida, foi realizada 

uma análise comparativa considerando as respostas das duas entrevistadas. 

 

5.1 GERENTE DA FRANQUIA: 
 

A seguir, serão transcritas as principais repostas emitidas pela gerente da franquia de 

O Boticário. Optou-se por fazer citações diretas para que se mantivesse o máximo de 

verossimilhança possível.  

Na entrevista com a gerente da franquia do O Boticário de Santa Maria, existem 

pontos importantes que necessitam ser analisados com maior profundidade para que se 

compreenda como são as relações da comunicação do O Boticário com a gerência da franquia. 
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Quadro 2: apresentação dos resultados da entrevista com a gerente. 
FONTE: O autor. 
 

Com base nas repostas da entrevistada, foi possível constatar que a gerência e 

consultoras fazem parte da imagem da marca do O Boticário. Verificou-se também, que o 

conceito da interatividade das lojas do O Boticário passa pela uniformidade da imagem 

pessoal da gerência e suas consultoras. Estas precisam entender que o cliente vê nelas a 

imagem da empresa. Portanto, transmitir boas sensações aos consumidores é fundamental e 

manter sempre uma boa aparência e bom estado de espírito fortalece a imagem da marca da 

organização como um todo. 

A entrevistada compreende que a venda pessoal é uma ferramenta importante na 

comunicação com os consumidores. Ela deixa claro que as consultoras procuram vender não 

somente produtos mas também emoções. Neste sentido a imagem da marca se fortalece, 

conseqüentemente pela difusão de sentimentos e emoções que há na comunicação com o 

público. 

 

Quadro 3: apresentação dos resultados da entrevista com a gerente. 
FONTE: O autor. 

 

Isto está comprovado quando a entrevistada indica que sabe o conceito e slogan do O 

Boticário: Você pode ser o que quiser. Ela enfatiza com naturalidade que o slogan da empresa 

facilita o entendimento de que você pode ser o que quiser utilizando os produtos do O 

Gerente da Franquia O Boticário Santa Maria 
“Venda pessoal vem a ser a própria imagem pessoal da nossa consultora”.  

“...procura transmitir para nossos clientes: bem estar, saúde, emoção, tudo que possa se 

imaginar lá fora utilizando os produtos do Boticário.” 

“Nós vendemos emoções, não costumamos dizer que vendemos produtos e sim emoções.” 

“Então é magia, são sonhos.” 

“Vendendo este tipo de sentimento, auxilia na comunicação da empresa no ponto-de-

venda.” 

Gerente da Franquia O Boticário Santa Maria 
“O próprio slogan do Boticário é: Você pode ser o que quiser.” 

“Você pode ser o que quiser utilizando os produtos do Boticário.” 

“Nós temos os serviços que são ligados a esses produtos, como demonstrações...” 

“Além das demonstrações, há as cortesias de maquiagem, de higienizações, demonstrar 

como funciona o produto.” 
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Boticário. Neste sentido,  as consultoras buscam sempre transmitir aos consumidores o slogan 

e o conceito do O Boticário durante uma venda. 

 

Quadro 4: apresentação dos resultados da entrevista com a gerente. 
FONTE: O autor. 

 

Há treinamento, através de comunicação interna, para gerência e consultoras da 

empresa através da TV O Boticário, rádio Boticário, Botinews e internet.  

 

Quadro 5: apresentação dos resultados da entrevista com a gerente. 
FONTE: O autor. 

 

Enfatiza que o treinamento é constante na empresa, e que este se dá a partir de meios 

de comunicação internos que somente as franquias do O Boticário possuem acesso. No caso 

da TV O Boticário todas as franquias são interligadas no sistema VSAT (sistema via satélite) 

que permite simultaneidade nas transmissões das informações para todas as lojas através de 

programas que falam sobre novidades e lançamentos de produtos e as campanhas publicitárias 

que estão veiculando. Se a franquia não possui acesso a TV O Boticário, pode acessar as 

mesmas informações na internet. Há outros meio de comunicação interna: rádio Boticário que 

Gerente da Franquia O Boticário Santa Maria 
“Cada lançamento de produto a gente passa para as meninas (vendedoras) exatamente o 

conceito, o que está acontecendo no mercado...”  

“...todos os detalhes daquele produto, desde a própria embalagem, a tampa da embalagem, 

a caixa...” 

“...no sentido do que estão querendo transmitir...” 

“...o produto, do que ele é feito, como que foi preparado...”  

“...e como vender para nosso cliente, estratégias de vendas.” 

“...nós apenas recebemos a publicidade já pronta.” 

“A gente trabalha por ciclos.” 

“...é feita uma reunião com todas as consultoras, gerentes, franqueado, exatamente para ver 

qual seria a estratégia...” 

“...a gente se prepara para quando sair essa mídia (campanha) todo mundo falar a mesma 
língua.” 

Gerente da Franquia O Boticário Santa Maria 
 “Via internet, via TV O Boticário e Rádio O Boticário.” 

“E também existe o BotiNews que é uma revista do Boticário que é para as consultoras.” 
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é transmitida em tempo real para todas as lojas, o Botinews que se trata de uma revista com 

informações de lançamentos de produtos.  

Ela comenta que além desses canais internos de comunicação, o treinamento também é 

feito em Porto Alegre onde ela é treinada por pessoas ligadas à organização, depois voltando à 

Santa Maria para treinar as consultoras pessoalmente. Neste treinamento, é passado o conceito 

do produto, novidades do mercado de perfumes e cosméticos. Também os porquês do formato 

da embalagem o que ele quer transmitir, do que o produto é composto e toda sua estratégia de 

venda. A publicidade do O Boticário é explicada nestes treinamentos, sendo trabalhada antes 

do período de lançamento da campanha. Antes de cada ciclo são feitas reuniões com 

consultoras, gerentes e franqueados, estes são informados das estratégias de comunicação que 

serão utilizadas na campanha que está por vir. São discutidas as datas, peças publicitárias e 

como elas devem ser utilizadas junto ao consumidor, para que todos possam falar a mesma 

língua, havendo uma uniformidade na comunicação. 

 

Quadro 6: apresentação dos resultados da entrevista com a gerente. 
FONTE: O autor. 

 

Utiliza métodos de vendas parecidos com AIDA e ISTEA aliados a peças 

publicitárias. Quando perguntada sobre como ela procura atender os clientes da loja, deixou 

claro que busca descobrir o que trouxe o cliente a loja, qual as suas necessidades, trabalhando 

sempre emoções e sentimentos no processo de venda. Utilizando técnicas de vendas 

situacionais, estas aprendidas em treinamentos do O Boticário, investiga as necessidades, 

interesses e desejos dos consumidores numa abertura de vendas, fazendo uma boa 

apresentação quando se aproxima do indivíduo. Logo após, tenta interpretar com uma 

sondagem o que o cliente precisa, nesta hora muitas vezes o freguês desperta interesse por 

mais produtos ofertados, criando mais desejos de compra. No decorrer da venda, utiliza a 

publicidade da empresa como argumentação, através de folders, encartes, e até mesmo 

Gerente da Franquia O Boticário Santa Maria 
“Planejamentos estratégicos de mídia já vem prontos, as lojas já recebem formatados.” 

“...técnicas de vendas situacionais que o Boticário utiliza...” 

“Então a abertura de vendas é o principal passo...”. 

“...fechamento experimental (“venda casada”), sondagem, demonstração e convite.” 

“São técnicas situacionais para envolver este cliente.” 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 39

comentando a respeito das propagandas que veiculam nos meios de comunicação, geralmente 

são os comerciais de TV do O Boticário que ganham mais ênfase. 

 

5.2 CONSULTORA DA FRANQUIA: 
 

A consultora da franquia do O Boticário de Santa Maria, no decorrer da entrevista, 

apontou importantes constatações das relações entre a comunicação do O Boticário e suas 

consultoras de vendas, que serão aprofundados a seguir. 

 

Consultora da Franquia O Boticário Santa Maria 
“...é a marca reconhecida..” 

“Eu fico orgulhosa por causa disso..” 

“Foi à campanha do dia das mães, do florata emotion...” 

“...ele deu o lencinho e o irmãozinho dele deu o perfume, e a mãe se emocionou.” 

“Florata emotion, emocione com O Boticário.” 

“...embalagem em si é vermelha, remetendo a rosas...” 

“...porque toda mulher ou mãe adora rosas...” 
Quadro 7: apresentação dos resultados da entrevista com a consultora. 
FONTE: O autor. 

 

 Ela tem orgulho de ser consultora de vendas do O Boticário. Este sentimento 

demonstra que O Boticário é uma empresa comprometida com a qualidade de sua 

organização. A consultora falou do O Boticário com tom de alegria e entusiasmo, 

demonstrando estar totalmente ligada aos conceitos da empresa, de transmitir sensações e 

emoções para seus clientes, e para que estes possam ser o que quiserem utilizando os produtos 

do O Boticário necessitam do apoio de suas consultoras para contemplar esta relação de boas 

impressões. 

 Conhece e entende as campanhas publicitárias da empresa. Ela demonstrou total 

confiança ao relatar a campanha do dia das mães, do florata emotion. Falou sobre o conceito 

do comercial que passou na televisão, e do produto Florata Emotion, emocione com O 

Boticário. Comentou a respeito da embalagem deste lançamento, falando que a cor era 

vermelha remetendo a rosas, pois toda mulher ou mãe adora rosas e isto as emocionam 

sempre.  
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Consultora da Franquia O Boticário Santa Maria 
“Você pode ser o que quiser.” 

“...é encantar, fazer o cliente se apaixonar...” 

“...por isso você pode ser o que quiser no O Boticário.” 
Quadro 8: apresentação dos resultados da entrevista com a consultora. 
FONTE: O autor. 

 

 Sabe o conceito e slogan do O Boticário, e procura transmiti-los durante o processo da 

venda. Ao ser questionada se possuía conhecimento do slogan da empresa, não hesitou: Você 

pode ser o que quiser com O Boticário. E quando perguntada sobre o conceito do O Boticário, 

respondeu que é encantar o cliente através de emoções e sentimentos, fazendo ele se 

apaixonar pelo O Boticário, assim ele pode ser o que quiser utilizando os produtos do O 

Boticário. 

 

Consultora da Franquia O Boticário Santa Maria 
“São vários os meio de comunicação...” 

“...temos a internet...” 

“...TV O Boticário.” 

“...tem que saber o que a propaganda em si está querendo expressar.” 
Quadro 9: apresentação dos resultados da entrevista com a consultora. 
FONTE: O autor. 

 

A comunicação interna, para gerência e consultoras da empresa, se dá através da TV O 

Boticário, Rádio Boticário, Botinews e internet. Facilitando o treinamento. A gerência treina 

todas as consultoras para que saibam todas as informações da empresa. Através de meios de 

comunicação internos, no caso da TV O Boticário que, por meio de programas, transmite 

informações necessárias para a consultora compreender a comunicação interna e externa do O 

Boticário, nestes programas são abordados: lançamentos de produtos, campanhas 

publicitárias, dicas de vendas, etc. Outro meio é a Rádio Boticário que veicula spots e jingles 

de campanhas publicitárias e ambienta o ponto-de-venda com musicas. A consultora enfatizou 

que a internet contém todas as informações que são dispostas nos outros meios de 

comunicação interna, sendo um forte meio de treinamento 24h. E o 4º meio de treinamento, 

que é o Botinews, revista informativa sobre lançamentos de produtos e seus preços 

atualizados.  
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Ela compreende o que as peças publicitárias querem transmitir para os consumidores. 

A consultora deixou claro que estuda, através de treinamentos, tudo o que campanha 

publicitária quer transmitir ao consumidor. Este processo é importante, pois ela procura 

sempre linkar, em suas vendas, campanhas publicitárias da empresa. Este detalhe é valioso e 

demonstra que a venda pessoal é uma ferramenta que dá suporte às mensagens publicitárias 

junto aos clientes. 

 

Consultora da Franquia O Boticário Santa Maria 
“...entender o que o produto a ser lançado na mídia está querendo transmitir, tem que 

estudá-lo...” 

“Tu tem que pensar não somente na venda.” 

“...tem que fidelizar o cliente, ser amiga.” 

“...criando uma relação não só de vendedor...uma relação de cumplicidade.” 

“Valorizar o cliente ao máximo.” 
Quadro 10: apresentação dos resultados da entrevista com a consultora. 
FONTE: O autor. 

 

 Procura fidelizar, através duma relação de amizade, os clientes. Em vários momentos a 

consultora falou que mais importante que vender o produto é saber transmitir sentimento de 

amizade para o freguês no processo da venda. Estes sentimentos possuem grande parcela de 

contribuição na fidelização dos consumidores, criando uma relação de cumplicidade entre 

consultora e cliente. Ela ainda comentou que possui amizades que se originaram nos 

processos de venda.  

 

Consultora da Franquia O Boticário Santa Maria 
“Analiso a pessoa, se é jovem ou “de idade.” 

“...as necessidades e saber qual o objetivo do cliente...” 

“...as pessoas já chegam na loja e dizem: Quero ver o perfume da propaganda!” 

“...procuro explicar o porquê da propaganda, porquê do lançamento do produto.” 

“É questão de cumplicidade, não tratando o cliente como uma pessoa que vem só pra 

comprar, mas como amigo.” 
Quadro 11: apresentação dos resultados da entrevista com a consultora. 
FONTE: O autor. 
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 A consultora utiliza métodos de vendas parecidos com AIDA e ISTEA aliados às 

mensagens publicitárias de O Boticário. Procura chamar o cliente pelo nome, estreitando suas 

relações no processo de vendas, através de um sorriso, de uma forma educada de receber o 

indivíduo que entra na loja. No processo de venda, busca identificar estereótipos dos clientes: 

se é jovem, adulto ou idoso, analisa a pele. Somente depois apresenta os produtos. Ensina, na 

experimentação, as maneiras mais adequadas de utilizar o produto pretendido. Normalmente 

durante o contato com o cliente, procura utilizar as mensagens publicitárias da empresa para 

ajudar nas decisões de compra do consumidor, em alguns casos até comenta a respeito das 

peças publicitárias de O Boticário. Após, explica o conceito e slogan da campanha, estes 

foram estudados através de treinamentos feitos pela gerência e meios de comunicação 

internos da empresa. 

Analisando comparativamente as respostas apresentadas pelas entrevistadas, percebe-

se que há unidade nas relações da gerência/consultoria/consumidor.  

Ambas, gerente e consultora, demonstraram que gostam de fazer parte de O Boticário. 

Elas procuram a cumplicidade com o cliente através de treinamentos. A gerente demonstrou 

controle sobre as consultoras, pois o ambiente no ponto de venda é ótimo, percebeu-se alegria 

e entusiasmo na equipe de trabalho.  

 Outro aspecto é que a gerente possui alto conhecimento sobre O Boticário através de 

treinamentos. Estas informações são repassadas para as consultoras que procuram sempre 

estar em constante aprendizado sobre as novidades da empresa.  

 As duas entrevistadas conhecem o slogan do O Boticário, assim como o conceito que a 

empresa quer transmitir para seus clientes. Estas informações são passadas para o consumidor 

durante a venda, fato importante que permite a transmissão do que a comunicação através da 

publicidade quer passar para o público. 

 Elas dominam todos os mecanismos de transmissão de dados da empresa, como: TV O 

Boticário, Botinews, Internet e Rádio Boticário. Este dado demonstra que existe boa 

interação. Tanto gerente como consultora procuram estudar, através destes meios de 

comunicação internos, os lançamentos de produtos e suas campanhas publicitárias, 

enriquecendo a argumentação destes profissionais no momento da venda. 

 Conseguiram descrever com exatidão nos detalhes, a campanha que veiculava do Dia 

das Mães. Isto permite entender que estão conectadas à comunicação externa do O Boticário, 

sabendo qual produto está sendo lançado, o slogan e conceito da campanha e detalhes da 

embalagem, enfim, cumprem seu papel de serem ferramentas que dão suporte às mensagens 

publicitárias no processo de venda junto ao consumidor. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 43

 Outra característica comum é que procuram atender cada cliente sem distinções, 

transmitindo emoções e sentimentos no processo de vendas. Seus métodos de vendas são 

parecidos com o AIDA e ISTEA. Tentam captar as necessidades, desejos e aspirações do 

cliente, criando no consumidor a ação necessária para efetuar a compra de um produto, 

sempre com auxilio das mensagens publicitárias de O Boticário, transmitindo o conceito e 

slogan da campanha publicitária.  

 São profissionais que estão interligadas com a empresa, Demonstraram dar o máximo 

no papel que desempenham, provando que estão em sintonia com tudo o que acontece no O 

Boticário. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: COMUNICAÇÃO E VENDA 
 

Para uma compreensão aprofundada acerca das discussões que serão apresentadas 

neste capítulo, é fundamental realçar o ponto inicial deste estudo: a motivação pessoal do 

pesquisador. Este, acredita-se, não é privilégio apenas do autor, mas converge para a grande 

fatia da massa de consumidores brasileiros que lotam as SAC (centrais de relacionamento 

com clientes) com ligações diárias. Além disso, é imponente o número de comunidades 

virtuais em sites de relacionamento inter-pessoal que se destinam à postagem de críticas e 

reclamações a respeito do mau atendimento aos anseios do indivíduo como consumidor de 

determinadas empresas. Conduzindo-se o argumento para uma região mais próxima desta 

pesquisa, chama atenção para si a freqüência com que consumidores são mal atendidos por 

vendedores em pontos de vendas. Considera-se, portanto, que mesmo frente a lindos anúncios 

publicitários e a um histórico impecável de construção de imagem de marca, caso haja alguma 

experiência negativa no ponto de venda, é possível fazer desmoronar o interesse de um ou um 

grupo de consumidores para com uma organização inteira. 

Os consumidores buscam bons preços e benefícios ao comprar um produto/serviço e 

querem ter atributos significativos. Eles necessitam estar próximos do que consomem. Este 

elo entre consumidor e marca é a oportunidade de conquistar as pessoas e integrar a marca 

como membro da família daquele cliente. A venda pessoal assume um importante papel para 

que se construa relacionamentos rentáveis, fazendo o cliente "amar" determinado produto, ou 

marca, ou mesmo dando continuidade à mensagem publicitária que o consumidor viu na 

televisão.  
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Possuir marca forte significa possuir uma imagem positiva junto ao público e uma 

diferenciação perante a concorrência. A marca passa a possuir consistência na mente das 

pessoas quando chega ao patamar de haver uma união com a consciência de cada consumidor, 

ou seja, passa a ser lembrada de acordo com as necessidades dos clientes. Esta lembrança, que 

associa a necessidade da pessoa à marca, existe por conseqüência das associações, sensações 

ou sentimentos gerados por todo o composto de comunicação com os indivíduos de forma 

integrada, nunca dissociada.  

Por meio desta pesquisa, pretendeu-se desenvolver argumentos a fim de demonstrar 

que “nenhum anúncio isolado é suficientemente forte para se manter sozinho. É a totalidade 

da propaganda e marketing que realmente passa a mensagem de venda e constrói a imagem de 

sua marca” (NEWMAN, 2007, p.98). Neste sentido, todas as ferramentas de publicidade 

devem comunicar a mesma coisa, ou coisas diferentes, mas interligadas por um conceito 

central, e é imperativo que haja forte integração entre todos os mecanismos da comunicação 

de marketing, sempre na busca por um diferencial. Como afirmam Lance e Woll (2006): a 

inter-relação entre venda pessoal e a campanha publicitária pode fazer toda a diferença a 

respeito de maior volume de vendas. 

O caso O Boticário, apresentado nesta pesquisa, demonstrou que há empresas 

engajadas neste tipo de conexão, entre o processo de venda pessoal e o restante das 

ferramentas de comunicação. Talvez seja este um dos motivos que expliquem a força desta, 

que é uma das principais marcas nacionais. Com base nesta cultura, construiu uma marca que 

preza por oferecer aos seus clientes emoções e sentimentos positivos. Essas sensações 

constroem uma imagem e consciência na mente do consumidor bastante forte, estreitando as 

relações entre consumidor e O Boticário.  

A empresa que possui estrutura de alto padrão na qualidade de seus produtos e 

serviços no ramo de cosméticos e perfumes no mercado Brasileiro e internacional. A 

manutenção destas características positivas junto ao consumidor ocorre graças à importância 

que a empresa deposita no processo da comunicação como um todo, que culmina em suas 

bem treinadas consultoras de venda. Prova disto está no seguinte fato: há um contínuo e 

intenso programa de qualificação para gerentes e consultores para que possam oferecer 

atendimento de qualidade junto aos consumidores e, mais ainda, reconheçam o 

posicionamento da empresa, o slogan, o conceito de cada um dos produtos, desde a criação do 

produto até a campanha publicitária. 

Foi constatado, no decorrer dos estudos bibliográficos, que a venda pessoal interfere e 

afeta os esforços em publicidade de uma empresa. Então, o questionamento que norteou a 
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realização deste trabalho foi: como O Boticário, empresa do ramo de cosméticos e perfumes, 

integra o processo da venda pessoal e publicidade? 

A empresa O Boticário busca qualificar gerência e consultoras através de treinamentos 

dispostos através da TV O Boticário que transmite em tempo real programas que contém 

informações sobre tudo que acontece na empresa, desde campanhas publicitárias que irão 

veicular, ou até mesmo, informações a respeito de como tratar o público de determinado 

produto a ser lançado. Possui também o Botinews que é uma revista informativa que 

possibilita comunicar informações a respeito de produtos novos. Não esquecendo que há 

também a Rádio O Boticário, que veicula spots e jingles de produtos O Boticário em todas as 

lojas em tempo real. Todas essas funções, de treinamento da gerência e consultoras da 

empresa também estão dispostas via internet.  

Portanto, foi possível identificar que estarmos diante de uma empresa madura no que 

tange à consciência de que a comunicação com os públicos de uma empresa se dá de forma 

complexa, por meio de todas as formas de constato que esteja ao alcance da empresa.  

Paralelo a estas constatações, ainda é possível destacar que os profissionais de 

comunicação mercadológica têm sido desafiados a propor alternativas que possibilitem o 

contato efetivo das mensagens publicitárias com os consumidores. Com base nos dados 

levantados por este estudo, identificou-se que a venda pessoal é um componente de 

comunicação que dá suporte às mensagens publicitárias junto aos consumidores. Esta 

ferramenta fortalece as relações com os consumidores nos pontos de vendas. O Boticário, 

através de treinamentos, busca aproximar a venda pessoal da publicidade. É por isso que 

gerência e consultoras de O Boticário são treinadas para entenderem o conceito, a mensagem 

e o posicionamento das campanhas publicitárias da empresa, e com isso, acrescentarem ao seu 

vocabulário com o cliente as mensagens publicitárias de produtos/serviços oferecidos. O 

vendedor passa a possuir a capacidade, através de treinamentos, de ajustar a apresentação de 

um produto/serviço aos desejos e necessidades dos clientes, utilizando as mensagens 

publicitárias da empresa a qual trabalha, o vendedor além de aumentar sua capacidade de 

persuasão também estreita consideravelmente as relações com o público. 

Quando o cliente vai ao ponto de venda, o vendedor o recebe sustentado por técnicas 

de criatividade e adaptações nas mensagens de acordo com os interesses do indivíduo, o que 

gera um mecanismo de apoio na hora da decisão de compra do consumidor. Este “empurrão” 

é essencial, pois ele interfere de forma positiva ou negativa de acordo com a abordagem que o 

vendedor utiliza. Se estiver despreparado para passar as informações que realmente 

interessam ao consumidor, uma campanha publicitária pode sofrer distorções que podem 
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comprometer a aquisição de um novo cliente ou até sua fidelização. Os profissionais de 

comunicação devem tirar proveito, para o melhoramento da comunicação com o público, das 

informações que a venda pessoal extrai do cliente, pois possui um feedback mais apurado do 

que outras ferramentas comunicacionais e, portanto, pode fornecer parâmetros para definições 

de público alvo, conceitos e posicionamentos de campanhas publicitárias. É o que ocorre com 

a empresa pesquisada. 

Portanto, a pesquisa realizada com O Boticário possibilitou o entendimento de que é 

possível haver integração da venda pessoal com a publicidade, pois tanto gerência como 

consultoras procuram aliar as peculiaridades da venda pessoal com as mensagens publicitárias 

na negociação com o comprador, o que gera maior consistência da comunicação da empresa 

com o público consumidor. Certamente, sob adequações a cada realidade que circunda as 

organizações, o sistema de integração de comunicação da empresa analisada é um exemplo a 

ser seguido ou, pelo menos, um caso que expõe inúmeros processos com os quais empresas, 

agências de propaganda, profissionais e estudantes de administração, marketing e 

comunicação podem aprender.  

Esta pesquisa permite a possibilidade de futuros estudos para que se obtenha mais 

informações sobre a integração de venda e publicidade. Diante disto, pode haver um estudo de 

multicaso com outras empresas do mesmo ramo e, posteriormente, empresas de outros ramos, 

para que seja possível compor um quadro mais sólido sobre a integração das ferramentas de 

comunicação abortadas neste trabalho. Também um estudo quantitativo mapeando as 

principais ferramentas utilizadas pelas empresas (estudo estatístico) para realizar a integração 

da venda e publicidade. Até mesmo um estudo comparativo entre os processos utilizados por 

uma empresa de grande porte, como O Boticário e outra de médio ou pequeno porte. E ainda 

um estudo da visão do consumidor com relação à integração destas ferramentas de 

comunicação, no intuito de mensurar o resultado das estratégias da empresa com relação ao 

processo de construção de imagem de marca. 
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8 ANEXOS 
 
Foto da TV O Boticário: 

 

 
 
Foto Botinews: 
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 Questionário gerente franquia O Boticário: 
 
1 - O que você entende por venda pessoal? 

 

2 - A venda pessoal pode ser considerada uma ferramenta de comunicação do O Boticário? 

 

3 - No seu entender, quais as funções da venda pessoal? (Além de ser um eixo de distribuição 

e relacionamento no ponto-de-venda, qual, ou quais outras funções você atribui à venda 

pessoal) 

 

4 - Como se dá o treinamento do vendedor do O Boticário? Quais competências são 

abordadas neste treinamento?  

 

5 - Como você/O Boticário percebe a relação entre o vendedor e a comunicação publicitária 

do Boticário? Em outras palavras, em sua opinião, em que nível a atuação dos vendedores 

pode influenciar no sucesso de uma campanha publicitária? 

 

6 - No planejamento de uma campanha publicitária, a agência contempla o vendedor como 

ferramenta de comunicação no ponto-de-venda do O Boticário? 

 

7 - Como a publicidade do O Boticário chega às consultoras de venda? 

 

8 - Quais as ferramentas de comunicação que O Boticário utiliza? De que forma? (de forma 

integrada? O Boticário faz planejamento estratégico? Este planejamento é comunicado ao 

vendedor? É comunicado à agência de publicidade e propaganda? Quais os reflexos do 

planejamento estratégico em cada uma destas áreas? Há reflexos em comum?) 

 

9 - Qual o posicionamento estratégico do O Boticário? 

 

10 - AIDA e ISTEA 

a) Como a força de vendas do O Boticário procura despertar a atenção do consumidor no 

ponto-de-venda?  

b) Quais as estratégias utilizadas pela força de vendas para influenciar as impressões 

iniciais com relação ao processo de compra? 
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c) Como a força de vendas capta informações do cliente no decorrer do atendimento? 

d) Como a força de vendas transmite informações sobre determinado produto anunciado 

em uma peça publicitária? 

e) Se a força de vendas sente dificuldades em efetivar uma venda, procura de que forma 

reverter essa situação? (Ajustamento). 
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Questionário consultora franquia O Boticário: 
 
 
1 - Para você, o que é ser uma consultora de venda do O Boticário? 

 

2 - Você conhece a última campanha realizada pelo O Boticário? 

 

3 - Você conhece o slogan do O Boticário? 

 

4 - Você conhece o posicionamento do O Boticário? 

 

5 - Como chegam, às consultoras do O Boticário, as campanhas publicitárias da empresa?  

 

6 - No seu entendimento, como a propaganda da sua empresa pode auxiliar no processo da 

venda? Resposta prevista: trazendo mais clientes para a loja. E na argumentação quanto aos 

benefícios, por exemplo, de um produto, há alguma relação com a publicidade? 

 

7 - Na sua opinião e conforme suas experiências, qual a condição ideal para uma venda? 

 

8 - Qual a sua opinião quanto a seguinte afirmação: 

 A venda pessoal, para ser bem sucedida, dever gerar a compra de um produto antes que o 

cliente deixe a loja. (o atendimento das necessidades, aspirações, desejos, ou a geração de 

atenção pode contribuir para a construção de uma marca, ou seja, tem o mesmo objetivo da 

propaganda). 

 

9 - Quais características, em um vendedor, o cliente mais preza? 

 

10 - Descreva o seu próprio processo de atendimento. (ISTEA ou AIDA) Caso o cliente 

ofereça alguma objeção, qual a sua estratégia? E neste processo, você utiliza a publicidade 

como aliada? (peças publicitárias). 

 

11 - Você possui alguma amizade que tenha sido iniciada em uma venda? Este cliente 

continua comprando os produtos da loja?  
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