
Por que os introvertidos são 
melhores nas vendas do que 
os extrovertidos 
Houve tempo que os profissionais de vendas precisavam ser 

extrovertidos. Hoje, não tanto. 
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O estereótipo de um vendedor de sucesso é uma pessoa extrovertida que 

vende qualquer coisa a qualquer um. Ele (ou, menos comumente, ela) 

encanta os clientes tão completamente que eles assinam a linha pontilhada 

antes de saberem o que os atingiu. 

 

Os clientes, no entanto, não acham vendedores extrovertidos encantadores. 

Pelo contrário, a maioria dos clientes sente o momento em que um 
profissional de vendas se parece com o estereótipo. 

 

A aversão e a desconfiança aos vendedores não são novidades.   

Os clientes odeiam ser persuadidos ou manipulados para comprar algo que 

não desejam. Como diz o velho ditado, "Todo mundo gosta de comprar, mas 

ninguém gosta de ser vendido". 

 

O desagrado quase universal dos vendedores estereotipados decorre 

diretamente da definição tradicional de venda: 

 

1. Apresentação (para colocar o pé na porta) 

2. Discurso (para persuadir o cliente a comprar) 

3. Persistência (para pressionar até fazer a venda) 

A venda eficiente de hoje em dia é bastante diferente. Ela consiste de: 

1. Ganhar a confiança do cliente; 

2. Saber fazer as perguntas corretas para entender as questões do cliente e 

saber ouvir as respostas; 

3. Reagir (para se adaptar às questões identificadas) 

Para levar o cliente a confiar em você, você precisa fazer um pré-trabalho, 

que exige tempo sozinho, trabalhando e analisando informações, o mesmo 

para preparar as perguntas que você fará. Ouvir significa ser paciente e 

silencioso, mantendo-se aberto a novas ideias e perspectivas. Reagir é tudo 

sobre deixar a outra pessoa definir o ritmo e a agenda. 

Estes são todos comportamentos introvertidos clássicos que são difíceis para 

os extrovertidos fazerem bem. 

Por que, então, as empresas continuam a empregar e colocar em campo 

extrovertidos em vez de introvertidos nas funções de vendas? A resposta é 



que essas empresas não entendem como a tecnologia está mudando o 

processo de vendas. 

Houve um tempo em que os vendedores precisavam ser extrovertidos, 

porque a maioria das novas oportunidades de vendas evoluíam a partir de 

“cold calls”, inicialmente de forma pessoal, e depois por telefone. 

Os extrovertidos tendem a ser bons em “cold calls” e telemarketing, porque 

eles prosperam na interação social e tendem a ter “casca grossa”, assim, 

com uma maior capacidade de lidar com a rejeição. 

A tecnologia, no entanto, fez o “cold call” ineficaz. O que, com o correio de 

voz, o bloqueio de chamadas, a identificação de quem chama, etc, tornou-se 

quase impossível conseguir falar com um tomador de decisão no telefone 

sem agendar. 

Quando seus clientes gastam bilhões de dólares em tecnologia para evitar 

que profissionais de venda os interrompam, o que podemos concluir? 

O colapso do “cold call” como um mecanismo de geração de leads é a razão 

pela qual o e-mail marketing é tão popular. Um e-mail inteligente pode 

facilmente envolver um tomador de decisões on-line e seguir em um 

telefonema, especialmente quando esse tomador de decisão já indicou 

interesse. 

O marketing de entrada, no entanto, exige a capacidade de pesquisar um 

cliente, ver o mundo do ponto de vista do cliente, se adaptar à situação do 

cliente e a uma resposta específica - todas habilidades que são mais fáceis 

de serem introvertidas do que extrovertidas. 

Agora que a tecnologia tornou obsoleta o “cold call”, já não há muito motivo 

para que os profissionais de vendas sejam extrovertidos. Ou, como se 

poderia dizer na linguagem de vendas: " "We don't need hunters, just 

farmers."(Não precisamos de caçadores, apenas agricultores). 
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