
Como se tornar um 
vendedor diamante?
Durante palestra-show 
na noite de quarta, 
empresário Eduardo 
Tevah trouxe dicas 
para aumentar vendas 
e produtividade

Evento reuniu mais de 500 pessoas no salão da Comunidade Católica Santa Teresa
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Para o empresário e 
palestrante Eduardo 
Tevah, definitivamen-

te, vender não é para qualquer 
um. Cada vez mais os profis-
sionais precisam se qualificar 
e estudar para se tornarem 
vendedores diamantes. Du-
rante sua palestra-show, rea-
lizada na noite de quarta-feira, 
dia 19, no salão da Comunida-
de Católica Santa Teresa, em 
Vera Cruz, Tevah falou para 
mais de 500 pessoas sobre os 
desafios de um vendedor de 
sucesso.

Durante o evento, orga-
nizado pela Associação Co-
mercial, Industrial, Serviços 
e Agropecuária (Acisa), o 
empresário trouxe dicas e 
alguns pontos, entre eles, o 
que diferencia um vendedor 
comum de um vendedor 
diamante; como conquistar 
credibilidade nos primeiros 
cinco minutos de uma venda; 
como agregar valor e quais 

as atitudes a serem tomadas. 
O foco do evento foi o 

perfil do novo consumidor e 
como conquistá-lo em meio 
às tecnologias, a exemplo 
da internet. Neste contexto, 
Tevah evidenciou em sua fala 
que o atendimento não deve 
ser mais ou menos. Entre as 
dicas, reforçou que é preciso 
se tornar um profissional 
de vendas, se qualificando. 
“Vendedores qualificados 
vão vender muito mais”, 
sublinhou. 

Além disso, frisou que 
é preciso fazer hoje o que 
a maioria não faz para ter 
amanhã o que a maioria não 
tem. “Agradeça de coração 
a cada pessoa que comprar 
com você”, sugere. “Dê te-
lefonemas de aniversário e 
saudações a empresas. Isso 
pode aumentar entre 10 e 15% 
a venda”, revelou.

Eduardo Tevah salientou 

que nem todo cliente compra, 
mas leva a imagem daquele 
atendimento. Assim, a dica 
dele é oferecer uma experiên-
cia de compras encantadora. 
“Se o consumidor gostou um 
dia ele volta”, refletiu. “Seja 
um vendedor tão legal que se 
o cliente não comprar, ele vai 
pedir desculpas. Ao visitar 
um cliente, agradeça pelo 
tempo disposto. Aumentará 
em até 10% sua produtivida-
de”, apontou.

A noite de quarta-feira foi 
de inúmeras dicas e formas 
de abordagens para se tornar 
um vendedor diamante. Mas, 
para isso, é preciso entender 
de venda para atender e por 
fim, mas não menos impor-
tante, é preciso ter atitude, 
pontuou o palestrante. “Além 
de boas técnicas, tenha atitu-
de. Tenha vontade de fazer 
a diferença. Desperte a sua 
melhor versão”, finalizou.
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FILA ZERO 
E DENGUE
O Arauto Saúde desta 

semana entrevista o se-
cretário de Saúde e de 
Comunicação de Santa 
Cruz do Sul, Régis de Oli-
veira Júnior, que fala so-
bre o Programa Fila Zero 
e a dengue no município.

O programa foi criado 
pela secretaria para redu-
zir a demanda reprimida 
de exames e consultas 
desde 2016, com parce-
rias entre os hospitais 
Santa Cruz e Ana Nery, o Consórcio Intermunicipal de 
Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) e prestadores 
de serviços. Ao todo, são mais de 20 especialidades 
e a ideia é zerar a fila até fevereiro do próximo ano.

Para saber se a pessoa foi selecionada para fazer 
o exame, deve ir até a unidade de saúde. “Se foi au-
torizado pelo médico regulador, automaticamente é 
marcado o procedimento. No site da prefeitura tem 
uma aba com publicação diária dos pacientes cha-
mados por semana”, explica.

A iniciativa é considerada um sucesso. “Até agora 
não tivemos nenhuma falta. Antes, a cada dez con-
sultas, entre três e quatro faltavam”, comenta. Ele 
ainda lembra que no site da prefeitura tem os exames 
oferecidos e os especialistas do programa.

DENGUE
A Prefeitura de Santa Cruz tem preocupação diária 

com a dengue. A cidade passa por um surto, com 
mais de 50 suspeitas. A maior concentração ocorre 
nos bairros Santo Inácio, Universitário e Centro. “O 
município criou uma lei específica para entrar em 
imóveis onde não há proprietários e onde há resistên-
cia por parte dos donos das casas. Também adquiriu 
repelentes para escolas e creches em áreas de risco, 
tem realizado força tarefa, mas nada adianta se a 
população não colaborar. Cada um faz a diferença.”

Para ajudar, a população tem que cuidar das sacolas 
plásticas, tampas de garrafas, qualquer recipiente que 
possa acumular água deve ser virado. “No Santo Iná-
cio, por exemplo, foram muitas bromélias com água 
parada em que é preciso aplicar um pouco de água 
sanitária a cada dois dias, verificar calhas e caixas 
d’água, manter o terreno limpo”, enfatiza.

Sobre os sintomas, o Secretário comenta que são 
parecidos com o da gripe e da leptospirose. “A den-
gue tem uma característica própria em que causa 
dor nas articulações e dor de cabeça, além da febre 
alta. Quem sentir estes sintomas deve procurar aten-
dimento imediatamente e evitar a automedicação.”
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| 1º Desafio: conheça o produto/serviço e de sua 
concorrência;
| 2º Desafio: torne-se um profissional diferenciado;
| 3º Desafio: conquiste seu cliente demonstrando 
prazer em servir;
| 4º Desafio: seja um especialista em criar valor;
| 5º Desafio: ofereça uma experiência de compras 
encantadora;
| 6º Desafio: tenha atitude.

SEIS DESAFIOS DO VENDEDOR


