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P de Promoção

• Seu mercado é sazonal (ovos de páscoa, árvores de natal)? Qual,
então, deve ser o calendário para poder aproveitar as chances de
aumentar as vendas e promoções?

• Como os seus competidores fazem a promoção de seus produtos e
serviços? Qual a influência deles sobre as suas ações?

• Essas são algumas das perguntas que vão ajudar você e sua equipe
a direcionarem seus esforços de maneira mais efetiva para poder
fazer com que conheçam o que você tem a oferecer e passem a
considerá-lo em sua decisão de compra.
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Após o início dos negócios, esses clientes são encaminhados
para a equipe de vendas responsável pela manutenção de
clientes.

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:
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• 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;
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Mas por que esse Mix de Marketing é tão 
importante?

• Os 4 Ps do marketing, para alguns, pode ser apenas mais uma lista, algo que
pode ajudar, mas que não é tão essencial assim, exatamente por parecerem
óbvios demais.

• Só que esse mix é parte do sistema norteador de uma companhia, ele ajuda a
definir, não apenas como vender mais, mas também a maneira de ser mais
efetivo na conquista e manutenção dessa clientela.

• É aquela velha questão: se todo mundo precisa beber água, por que algumas
marcas vendem mais do que outras?

• Por que algumas são tão mais caras? Por que as pessoas têm preferência de
marca?
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Mas por que esse Mix de Marketing é tão 
importante?

• E a resposta está intimamente relacionada com a capacidade de cada uma delas
em fazer com que o público esteja ciente dos seus diferenciais, do porquê da
constituição desse valor.

• Uma garrafa de água vendida em um engarrafamento pode acabar sendo percebida
como item muito mais valioso do que se estivesse na prateleira de um mercado.

• Assim como uma garrafa de uma fonte específica, com propriedades minerais
únicas, acaba sendo um artigo diferenciado e, por isso, mais desejável a uma
parcela do público.

• E o conjunto desses Ps vão se alterando, se ajustando a cada uma dessas situações
para que clientes e empresas possam se beneficiar.
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• 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.
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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.

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!
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• 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.

• 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.
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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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Estratégias e 
Técnicas de 

Vendas
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UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 
DE VENDAS 

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:

• 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.

14



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.

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).

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.

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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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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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.

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.

UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS 

20



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.

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. 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. 
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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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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:

• 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;
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• 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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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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