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o      Quanto mais se usa técnicas de fechamento menor a possibilidade de êxito. 

o      96% dos compradores não apreciam o uso de técnicas de fechamento 

o       Reagir às objeções não funciona 

Estas foram algumas das muitas conclusões que chegou Neil Rackham quando, em 
meados dos anos setenta, analisou o comportamento de mais de 35.000 casos de vendas 
complexas, e que ainda hoje são desconhecidas por muitas pessoas de vendas.  

Neil hoje em dia é membro da McKinsey & Company's Sales And Channel 
Management Group e é Distinguished Research Fellow na Indiana University's Kelley 
School of Business. Ele também faz parte do conselho editorial da Sales and Marketing 
Management magazine e seu primeiro livro foi “SPIN SELLING”. 

Rackham, psicólogo, na época recém saído da universidade e especializado em análises 
de comportamento, estudou as causas pelas quais um grupo selecionado de vendedores 
tinham mais êxito em atingir seus objetivo que outros. Uma empresa de equipamentos 
de escritório que o contratou desejava saber como melhorar o domínio das técnicas de 
fechamento ou, se não lidar bem com as objeções era a causa dos pobres resultados que
vinha obtendo.  

Ao final do estudo, o Dr. Rackham tabulou suas descobertas e ficou tão surpreendido 
quanto o Diretor comercial da empresa que o contratou. Aqueles vendedores que 
fizeram maior uso de técnicas de fechamento obtiveram um percentual de êxito inferior 
a 40%, enquanto os que não as utilizaram, conseguiram resultados de mais de 70% em 
frequência de êxito. Resultados opostos aos ensinamentos dos clássicos que dizem: 
“Quanto maior o número de técnicas de fechamento utilizadas, maior a 
probabilidade de êxito”. O Diretor comercial da empresa agradeceu então as “boas 
intenções” de Rackham e o acompanhou até a porta. 

 



 
 
Estamos falando sobre a fase do “Risco” nos processos de vendas complexas. Esta fase 
ocorre após o comprador concluir que existe um solução potencial para sua necessidade, 
e que ele pode pagar por isso, também chamada de fase das consequências. Nesta fase o 
comprador  estará preocupado com os riscos de comprar versus o de não comprar, e ele 
precisa justificar o preço. Agora é o momento que o comprador se pergunta, será que 
devo comprar? Será que estou tendo o melhor preço? E o que acontece se eu adiar esta 
decisão? Será que eles serão responsáveis após eu assinar o contrato? E se eu não faço 
nada? 
 
É fundamental que os vendedores estejam alinhados com os compradores não só nesta 
fase mas em todas as outras do processo, mas nessa é crítica! Muitas vendas em potencial 
são arruinadas devido ao vendedor não estar em alinhamento com o comportamento do 
comprador. 
 
O que é não estar alinhado? Se o vendedor antecipar o comportamento de risco e puder 
ver isso como um sinal positivo de compra do comprador, então ele poderá ajudar o 
comprador a enfrentar os riscos que ele está percebendo. Por exemplo,  se um comprador 
está escolhendo entre quatro alternativas, o comprador terá uma atitude negativa com 
todos os quatro nesta fase ou só com um? O comprador só terá atitude negativa com o 
vendedor a quem ele está vendo que irá assinar o contrato. Quando um comprador 
começa a verbalizar suas preocupações com o vendedor, na verdade  o comprador está 
dizendo "eu posso ver que estou assinando o contrato com vocês, mas eu tenho que antes 
lidar com todas as minhas preocupações". Este é na verdade um dos mais positivos, se 
não o mais importante, dos sinais do comprador que o vendedor irá ver.  
Outros exemplos de sinais são : se você tem um comprador que de repente começa a 
negociar preço com você sem "apresentar nehum medo de risco", aí você pode estar 
tendo um problema, porque uma coisa que os compradores aprendem na "escola de 
compras" é negociar preço com múltiplos vendedores na ordem reversa de preferência, 
ou seja, começando do último colocado até chegar ao primeiro. 
 
Portanto, da próxima vez que um comprador começar a te dar objeções de risco, sorria 
para você mesmo, porque você está sendo informado pelo seu comprador que você foi o 
escolhido. Isto é estar alinhado, tente não reagir, permaneça frio e ajude o comprador a 
lidar com seus riscos. Numerosas vendas foram perdidas nesta fase devido ao vendedor 
reagir ao comprador.  
  
*O autor é especialista em Vendas Complexas e sócio do Best Performance Group, formado por Afiliados 
Licenciados pelo CustomerCentric Selling®. Seu correio eletrônico é 
mmontesano@bestperformancegroup.com.br 
 

 

 

 


