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1. INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS 

Esta unidade tem por objetivo introduzir conceitos e ferramentas
fundamentais para a gestão de vendas. Primeiro é mostrado como
conceitualmente a administração de vendas se relaciona com a
administração de marketing. Depois são apresentadas as definições
de vendas e diversos tipos de vendedores. Para a compreensão do
papel de um vendedor, é mostrado o modelo de comportamento de
compra de empresas e finalmente é apresentado o processo de
vendas, que são as tarefas pelas quais os vendedores passam para
poder realizar uma venda. Ao final desta unidade, o aluno saberá
descrever:
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• 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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1.1. MARKETING E VENDAS 

É importante localizar precisamente as definições de marketing e vendas para
delimitar o escopo desta disciplina. Marketing não é vendas definitivamente.

Talvez por serem uma das partes mais visíveis do marketing, vendas, bem como
a propaganda, são confundidas com o significado de marketing.

Vendas e propaganda fazem parte do que é conhecido como marketing, que na
verdade incluem diversas outras atividades.
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Marketing foi definido por Kotler (2000) como "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".

Ou seja, trata-se de um processo que visa satisfazer a necessidades
das partes através das trocas. Uma pessoa compra uma roupa
porque necessita dela e o vendedor necessita do recurso para
viabilizar seu negócio, para citar um processo de troca simples.
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A American Marketing Association (AMA) traz uma definição
gerencial para marketing, dizendo que estes valores são oferecidos
pela parte vendedora principalmente através da configuração (o ato
de "desenhar" o objeto - o produto, a embalagem, a marca, os
serviços oferecidos), da valoração (estabelecendo termos de troca
para o objeto - o preço), da simbolização (associação a determinados
significados através da comunicação) e finalmente através da
facilitação (alterando a acessibilidade do objeto o ponto de venda, ou
canais de distribuição).

São as chamadas variáveis controláveis de marketing: o produto, o
preço, a comunicação e a distribuição (NEVES; CASTRO, 2003).
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As definições de vendas a seguir mostram que de fato vendas são importantes
no processo de comunicação. A venda pessoal é definida por Weitz et aI. (2004)
como um processo de comunicação pessoal em que um vendedor identifica e
satisfaz às necessidades de um comprador para o benefício de longo prazo de
ambas as partes.

Segundo Czinkota (2001), venda pessoal 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.

O processo de comunicação está na essência de uma venda, no entanto o seu
papel como "distribuidor" de produtos em diversos momentos não pode ser
ignorado.
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Para Rogers (1993), venda pessoal é o lado acentuado do marketing;
porque é quando os representantes da empresa ficam frente a frente com
os compradores em potencial.

A força de vendas funciona como um elo entre a empresa e os clientes. O
vendedor é a empresa na visão de muitos de seus clientes, pois as
imagens são fortemente associadas.

A verdadeira diferença está relacionada com o papel que a força de
vendas pode ter em uma empresa. Ela pode ser um canal de comunicação
ou distribuição ou ambos, como na maioria das vezes.
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No entanto, deve-se notar que mercados industriais compostos por outras
empresas ou instituições são caracterizados por um número menor de
compradores e geralmente estão concentrados geograficamente, se
comparados a empresas que vendem a consumidores finais - vendedores
de produtos de consumo como alimentos e eletrodomésticos.

Isso torna mais viável e eficaz o uso de vendedores para a realização de
vendas ao invés de vendas por telefone ou mesmo pela Internet.

Também as empresas possuem processos de compra mais complexos que
demandam uma pessoa que auxilie com informações.
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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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