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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

De acordo com os vídeos assistidos sobre os 4P’s, exemplifique
cada um.

Produzir uma redação com no mínimo 30 linhas, sobre o tema
5P’s.
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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.

Após o início dos negócios, esses clientes são encaminhados para a equipe de
vendas responsável pela manutenção de clientes.
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Outra classificação, Kotler (2000) traz também o aspecto da complexidade
da função de vendas. São os seguintes os tipos de vendedores industriais
de acordo com o autor, indo da menor complexidade da venda para a
maior:

• Entregador: sua principal tarefa é a entrega. Entregadores de produtos
como jornais, pão e leite, por exemplo, seriam vendedores nesta
definição;
• Representante de conta: sua principal função é a captação de pedidos
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No Brasil, empresas do setor de alimentos como Coca-Cola, Ambev, Danone ou Nestlé usam
esta estrutura em que o objetivo maior é o de visitar o maior número de clientes possível e
captar os pedidos, com baixas atividades de vendas propriamente ditas;
• Missionário ou propagandista: constrói imagem ou instrui usuários. É semelhante à
definição de Churchill et aI. (2000) apresentada acima;
• Técnico ou engenheiro de vendas: é, além de um vendedor, um consultor técnico. Por
exemplo, vendedores de insumos agrícolas levam instruções técnicas sobre os produtos que
vendem e os negócios do seu cliente;
• Vendedor de soluções: esse tipo de vendedor não está relacionado a uma empresa ou
linha de produtos específica; ele se concentra em algumas necessidades dos clientes e
trabalha vendendo a melhor solução para saná-las. Consultores agrícolas ou profissionais de
informática podem ser classificados como vendedores de soluções;
• Vendedor de intangíveis: por fim, existem os vendedores que comercializam serviços
como seguros, viagens e cursos. Pelas características intangíveis dos serviços, essa venda é
entendida como extremamente difícil.
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Indiferentes ao tipo de vendedor, diversos livros e artigos de vendas, além da rotina
empresarial, têm mostrado um novo papel do vendedor destacando mudanças importantes
na sua filosofia de trabalho. Tendências como aumento da educação dos consumidores, das
exigências do consumidor sobre as empresas e da concorrência em diversos mercados,
multiplicidade de canais de comunicação e distribuição disponíveis aos consumidores e
tecnologia de informação levaram a área de vendas a repensar suas atividades e redefinir o
seu papel.

A orientação para os desejos e necessidades do consumidor, o trabalho ético, a necessidade
de adaptação das abordagens de venda aos diferentes segmentos atendidos e uma boa
administração de informações sobre os clientes, produtos e a empresa que representa,
além de extremo profissionalismo, são alguns dos tópicos discutidos sobre a nova postura
do profissional de vendas.
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O vendedor deve estar orientado para a construção de relacionamentos com os clientes. O
trabalho do vendedor deve ser orientado para a construção de confiança para que, mesmo
em detrimento da perda de vendas no curto prazo, no longo prazo os ganhos pelo
estabelecimento desse relacionamento sejam superiores. O relacionamento pode
representar orientação técnica, serviços e também bom relacionamento social. A expressão
vendas consultivas devem significar esta indicação. O vendedor, mais do que nunca hoje,
deve RESOLVER PROBLEMAS!

Os métodos de vendas devem ser muito mais baseados em métodos soft do que hard.
Métodos hard são aqueles em que o vendedor tentará vender sem levar em consideração a
real necessidade do cliente. Em outras palavras, o produto será vendido mesmo se o cliente
não estiver certo de que precisa dele.
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É uma orientação de curto prazo, porque após a venda ser feita o cliente certamente se dará
conta de que não precisava daquele produto ou daquela quantidade e se sentirá enganado.
Estocar clientes de forma demasiada para atingir volumes de venda é um caso clássico de
orientação de curto prazo, provavelmente estimulada por programas de remuneração baseados
em volume. Métodos soft são aqueles em que os vendedores estão preocupados com a
resolução dos problemas dos clientes e, consequentemente, constroem relacionamentos
baseados em confiança e em um bom nível de serviços.

No entanto, estas são algumas mudanças no nível da atuação do vendedor. Diversas outras
mudanças decorrentes dessas tendências ocorrem na organização de vendas para suportar uma
nova abordagem. Ou seja, o vendedor pode ser entendido como a parte visível de um conjunto
de decisões e práticas administrativas que caracterizam a administração de vendas em um nível
estratégico. Isso inclui sistemas de remuneração mais refinados (com o uso de mais variáveis,
por exemplo), melhor definição de administração de clientes, sobretudo clientes especiais,
administração de informações e o uso da tecnologia, e assim por diante.
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1.3. COMPORTAMENTO DE COMPRA

A literatura de marketing é extensa sobre a teoria do comportamento do
consumidor. Para a administração de vendas, entender o comportamento do
consumidor é especialmente importante porque lida diretamente com o
consumidor e necessita entender muito detalhadamente quais as etapas do
processo de compra e quais as características de cada uma delas para que seja
possível modelar eficazmente, por outro lado, o processo de vendas, que será
descrito no tópico a seguir.

UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 
DE VENDAS 

9



1.3. COMPORTAMENTO DE COMPRA

Os textos referentes a comportamento do consumidor são divididos entre
comportamento do consumidor final e comportamento do consumidor industrial. Será
apresentado brevemente o comportamento do consumidor industrial (no business-to-
business - B2B), concentrando-se em dois pontos ainda mais fundamentais: os
participantes do processo de compra industrial e o modelo do comportamento de
compra industrial, baseados no clássico trabalho de Robinson et aI. (1967). Estes dois
conceitos são fundamentais para a área de vendas industriais, o primeiro porque é
preciso entender com quem se deve falar ou visitar na empresa e o segundo porque é
preciso compreender como compram as empresas.
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Participantes do processo de compra industrial
Os participantes do processo de compra organizacional são:

a) Iniciadores: geralmente são as pessoas que percebem o problema ou oportunidade
e requerem a compra de um novo produto ou serviço. Pode ser qualquer pessoa em
qualquer nível hierárquico na organização;
b) Usuários: são as pessoas na organização que devem utilizar ou trabalhar com o
produto comprado; geralmente têm influência sobre a decisão de compra;
c) Influenciadores: eles dão informações a respeito de produtos e fornecedores
alternativos e frequentemente têm um papel fundamental na decisão de compra ao
determinar critérios a serem usados e especificações;

UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 
DE VENDAS 

11



d) Possuidores de informações (gatekeepers): Os gatekeepers controlam o
fluxo de informação para outras pessoas envolvidas no processo de compra.
Pode estar envolvidos na função um agente de compra da empresa ou
vendedores e mesmo vendedores de fornecedores. Eles controlam o montante
de informação que alcança os tomadores de decisão;
e) Compradores: geralmente são compradores na empresa ou gerentes de
compras e têm a autoridade de contatar e negociar com a outra parte;
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f) Decisores: os decisores são aqueles que têm a palavra final sobre um
processo de compra. Quando se trata de compras muito importantes, os
decisores podem ser da alta administração, como o presidente da empresa, ou
mesmo o conselho da diretoria.

Entender os influenciadores passa a ser importante em função de o vendedor
precisar identificar esses participantes e saber exercer a influência correta
sobre eles. Mapear as pessoas envolvidas deve ser um dos primeiros passos na
atuação do vendedor.
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O processo de compra industrial
Um modelo clássico do processo de compra organizacional possui sete etapas.
Para efetuar as compras uma empresa irá, de forma estruturada ou não, passar
por estas fases:
a) Antecipação ou reconhecimento de um problema: quando alguém na
organização identifica a necessidade de um produto, pode ser um produto
para operação diária, manutenção, entre diversas outras;
b) Determinação e descrição das características e quantidades do item a ser
comprado: após a identificação da necessidade existe a especificação
detalhada do que será comprado e sua quantidade. Dependendo do que será
comprado, existe o envolvimento de técnicos da empresa;
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c) Procura e qualificação de fornecedores: é gerada uma lista grande de potenciais
fornecedores e faz-se uma pré-seleção de acordo com alguns critérios estabelecidos;
d) Requisição de propostas: são pedidas propostas para um grupo reduzido de
fornecedores;
e) Avaliação de propostas e seleção de fornecedores: as propostas são avaliadas pelos
departamentos de compra e por todos os participantes no processo de compra
caracterizado;
f) Rotina de compra: recebimento, inspeção, pagamento, cadastro em sistema de
estoques são atividades geralmente feitas pelas empresas;
g) Avaliação de desempenho e retorno: após todas as atividades de compra terem sido
realizadas é feita a avaliação do produto e do fornecedor. Se a experiência de compra foi
positiva, existe grande chance de a compra se repetir.

UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 
DE VENDAS 

15



Em ocasiões de repetição de comportamento de compra com grau e envolvimento
menores esse processo é diferente. Para produtos de menor valor, menos pessoas
estão envolvidas, geralmente de nível hierárquico mais baixo. Muito
frequentemente, processos de compra por telefone e mesmo compras eletrônicas
(com envio de pedidos automáticos) podem ser utilizados. Neste caso, fazer parte da
lista de fornecedores cadastrados e bem avaliados pelos compradores faz grande
diferença.

O vendedor deve entender como se dá cada uma das etapas de compra de seus
clientes para saber desenvolver atividades que possam trabalhar sobre a
identificação da necessidade de compra de uma empresa, como se tornar e se
manter um fornecedor qualificado pela empresa para compras, como realizar serviço
pós-venda para atender o comportamento do comprador após a realização da
compra.
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1.4 O PROCESSO DE VENDAS

O processo de vendas é uma sequência de passos ou etapas através da qual os vendedores
realizam a venda. Essa sequência foi originalmente proposta por Dubinsky em 1980 e pode
ser aplicada a diferentes setores em diferentes cenários. Sete passos são geralmente
reconhecidos como formadores do processo de vendas:
a) Prospecção: vendedores utilizam diferentes técnicas para identificar clientes em
potencial. Um cliente em potencial significa alguém que possui desejo, necessidade,
habilidade, autoridade e é elegível para comprar;
b) Pré abordagem: informações são coletadas a respeito do cliente a ser abordado para
que o vendedor se prepare para a visita. A informação é usada para qualificar o cliente em
potencial e também para desenvolver a abordagem e a apresentação ao cliente. Esse
estágio geralmente termina com a marcação de uma visita ao cliente;
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c) Abordagem: este passo está relacionado aos primeiros minutos de uma
visita de venda. O objetivo do vendedor é garantir uma boa impressão inicial,
além de despertar a atenção e o interesse do cliente;
d) Apresentação de vendas: esta é a principal parte do processo de vendas,
na qual os vendedores apresentam suas ofertas e seus benefícios. O objetivo
é aumentar o desejo do cliente em relação ao produto;
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e) Lidar com objeções e superar resistências: o vendedor procura lidar com as objeções e
superar as resistências para comprar o produto oferecido, através das respostas a objeções
e ênfase nos benefícios em particular para promover a decisão de compra;
f) Fechamento: os vendedores iniciam as decisões dos compradores através de métodos
desenhados para solicitar pedidos. Da forma mais apropriada e eficaz, os clientes são
solicitados a comprar a oferta;
g) Atendimento pós-venda: os vendedores continuam a enfatizar a satisfação do
consumidor no período após a venda ter sido realizada. As atividades durante este tempo
incluem reduzir as preocupações do cliente após a compra, assegurar a entrega dentro do
prazo, instalação ou treinamento, prover acompanhamento ou manutenção, além de lidar
com reclamações e questões. O objetivo é construir boa vontade e aumentar as chances de
vendas futuras.
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Dentro de cada uma dessas etapas existe uma grande quantidade de técnicas e ferramentas
para tornar o processo de vendas mais eficiente e eficaz. Por exemplo, para prospecção de
clientes, podem ser utilizados clientes satisfeitos, clientes visitados, contatos e redes de
relacionamento, além de atividades de promoções de venda, para gerar novos nomes. Para pré-
abordagem uma quantidade grande de informações pode ser buscada a respeito do cliente
potencial, diferenciando clientes industriais de clientes finais. Enquanto os primeiros devem se
basear muito nas informações em relação à empresa e ao setor, além da identificação dos
diversos participantes do processo de compra, os segundos devem se basear na coleta de
informações pessoais, para identificar desejos e necessidades que estão por trás das
necessidades mais superficiais. O uso de técnicas como a realização de perguntas abertas para
descobrir necessidades é muito discutido, principalmente na literatura de vendas de varejo.

Para a apresentação de vendas, é muito importante que o vendedor saiba relacionar os
atributos dos produtos e seus benefícios com as necessidades dos clientes. A afirmação de que
clientes não compram características de produtos e sim seus benefícios (a possibilidade de ter
necessidades e desejos sanados de forma satisfatória) deve orientar a apresentação de vendas.
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1.5. ATIVIDADES UNIDADE I

1. Discuta como a compreensão de cada etapa do processo de compra industrial pode ser
útil ao desenvolvimento do trabalho de uma equipe de vendas.

2. Em sua opinião quais os verdadeiros motivos que levam um vendedor a utilizar métodos
de venda hard ao invés de soft?

3. Considerando a diferença entre um vendedor que atua em uma loja de roupas (vendas
de varejo) e o que atua em uma indústria de embalagens (vendas industriais), quais as
diferenças mais relevantes levando em conta o conceito do processo de vendas e mesmo
as características dos clientes?

4. Relate uma situação positiva e uma negativa em vendas e reflita como poderiam ser
melhor

UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 
DE VENDAS 

21


