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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

• Qual a diferença entre marketing e vendas;

• Quais as tarefas de um vendedor;

• Quais as etapas para a compra por que passam as empresas;

• Quem participa de um processo de compra industrial;

• Quais os passos para o estabelecimento de uma venda.
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1) Qual a diferença entre marketing e vendas? 

R- O MARKETING é um processo social e de gestão pelo qual
indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e querem através
da criação, oferta e troca de produtos e valores com outros. A
VENDA é a comunicação verbal direta concebida para explicar
como bens, serviços ou ideias de uma pessoa ou empresa
servem às necessidades de um ou mais clientes potenciais.
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2) Quais as etapas para a compra por que passam as empresas?

R- Trata-se das rotinas que visam satisfazer a necessidades das
partes através das trocas mercadológicas
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3) Quem participa de um processo de compra industrial?

R- Levantamento de Precificação;

Negociação;

Fechamento Final.
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4) Quem participa de um processo de compra industrial

R - Prospecção/ Negociação/ Barganha/ Fechamento 
Orçamentário/ Compra
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5) Quais os passos para o estabelecimento de uma 
venda?

R- As etapas são: Abordagem/ Apresentação/ Demonstração/ 
Contorno as objeções/ Fechamento Experimental/ Fechamento 
Final.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

01) O que você entende por Marketing Industrial?

02) Exemplifique Marketing Mix.

03) O que se precisa para fidelizar  clientes valiosos, exemplifique 
estratégias de vendas para efetivar o mesmo. 
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Geralmente são diversos participantes que influenciam a decisão final da
compra de um equipamento por uma empresa, por exemplo.

Isso demanda atenção da empresa vendedora para a identificação desses
participantes e atendimento das diversas e diferentes expectativas, muitas
vezes desenvolvendo relacionamentos fundamentais com estes
influenciadores.

Esses papéis podem ser realizados por vendedores. Portanto, em
processos de compra mais complexos, sobretudo em mercados industriais
(também chamados de business to business) o papel de um vendedor se
torna fundamental e isso será refletido certamente na estrutura
organizacional e no orçamento de marketing da empresa.
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Figura 1.1 Variáveis controláveis de marketing no contexto
industrial.
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Dessa forma, em marketing industrial (o marketing praticado por
empresas que vendem a outras empresas), vendas pessoais recebem
uma importância muito grande, tornando-se muito mais do que
simplesmente uma ferramenta importante de comunicação ou um
formato importante de canal de distribuição, mas uma quinta variável do
composto de marketing das empresas, como destacado na Figura 1.1.

Nesses casos, muitas vezes o planejamento de vendas ganha em
importância e influência se comparado isoladamente ao planejamento
de comunicação ou mesmo de distribuição. A função de marketing
envolve diversas decisões que podem ser vitais nas organizações.
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A função vendas chega a receber de 1 a 40% das vendas de uma
empresa em termos de investimento. Aproximadamente 12% das
pessoas empregadas no mundo trabalham em funções de venda
(ZOLTNERS et aI., 2001).

Além disso, a necessidade de aumentar a fidelização de clientes
valiosos tem feito com que estratégias de vendas pessoais sejam
utilizadas em conjunto com programas de relacionamentos com
clientes e automação de vendas, como os programas de Customer
Relationship Management (CRM). Tudo isso destaca a relevância do
tema administração de vendas.
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Finalmente, uma vez considerada força de vendas uma variável do
composto de marketing, é fundamental que a força de vendas esteja
totalmente integrada com os outros elementos do marketing mix
(produto, preço, comunicação e distribuição) para produzir o maior
impacto possível.
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1.2 TAREFAS E TIPOS DE VENDEDORES E O NOVO
PAPEL DE VENDAS

Em geral as pessoas têm péssima imagem a respeito do trabalho de
um vendedor.

Talvez isso ocorra porque a maioria das pessoas construa a imagem a
respeito desta profissão a partir de vendas porta-a-porta onde um
vendedor tenta desesperadamente convencer um cliente potencial a
comprar algo em que ele de fato não está interessado.

14



1.2 TAREFAS E TIPOS DE VENDEDORES E O NOVO
PAPEL DE VENDAS

Lembre-se do folclórico vendedor de enciclopédias! Diferente dessa imagem, no
entanto, são as vendas no setor industrial (principalmente) e, mesmo em
diversas ocasiões, no setor varejista.

Muitas atividades nesta área requerem bom conhecimento sobre características
de produto e necessidades dos clientes, além de diversas habilidades
interpessoais (aspectos ligados a trabalho em grupo, relacionamento com
outras áreas e relacionamento com clientes) e conceituais (relacionadas à
capacidade de desenvolver um processo de vendas eficaz).
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As atividades de vendas são diversas. O Quadro 1.2 mostra um estudo
de Moncrief III (1986) onde as ações de vendedores foram listadas e
depois agrupadas em dez atividades. Percebe-se a diversidade de
ações.

Quadro 1.2 Fatores de trabalho e atividades associadas relacionadas.
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Em virtude dessa multiplicidade de atividades, outro levantamento,
mostrado a seguir, coloca que apenas pouco mais de 30% do tempo
de um vendedor é dedicado ao contato pessoal direto com clientes, o
restante é distribuído por diversas atividades como as destacadas no
Quadro 1.2.

Isso torna a atividade mais cara ainda para a empresa, se for
considerado o custo da hora de visita do vendedor, e mostra o quão
crítico é a boa gestão de vendas para o bom aproveitamento dela.
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Gráfico 1.1 Distribuição do tempo de atividade de um vendedor. 
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Diversas são as classificações a respeito dos tipos de vendedores.
Churchill et aI. (2000) classificam os primeiros como vendedores de varejo
ou vendedores industriais.

Vendedores de varejo atendem usuários finais de produtos, como vendas
porta-a-porta ou vendas em lojas varejistas.

Já vendedores industriais podem ser vendedores que vendem para
revendedores, vendedores que vendem para outras indústrias que irão
utilizar o produto e, por fim, podem vender para instituições como órgãos
públicos. Dentre os vendedores industriais, alguns tipos são:
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Vendedores de canal indireto (trade selling): a principal função é entregar
aos distribuidores materiais promocionais e dar assistência. São
vendedores que atendem varejistas. Um exemplo são os vendedores das
indústrias que atendem varejistas como Paraíba ou ainda lojas de
conveniência ou mesmo revendas agropecuárias;

Missionários: a função do missionário geralmente não é gerar vendas
diretas, coletando pedidos, por exemplo. Geralmente ele trabalha com
influenciadores do processo de compra. Exemplos clássicos são os
vendedores de indústrias farmacêuticas que trabalham distribuindo
produtos e levando informações a médicos ou ainda vendedores que
atuam sobre canais de distribuição, como por exemplo: um vendedor de
uma indústria de bebidas que visita um restaurante buscando motivá-lo a
realizar compras no distribuidor local;
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Venda técnica: gera vendas através do suporte e orientação técnica
para seus clientes. É o vendedor muitas vezes denominado consultor
técnico. Como exemplos, as vendas de celulares, de equipamentos
para aquecimento solar em residências, entre outros;

Vendedores de novos negócios: o objetivo é identificar novos 
clientes. 
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