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Sobre apresentações de vendas, ou seja, na hora do cara a cara com o cliente, algumas
abordagens que os vendedores podem desenvolver no momento da venda são:
a) Estímulo resposta: os vendedores são treinados a dar respostas conforme as reações dos
clientes. Se por um lado isso é bom porque padroniza a apresentação de vendas, por outro
é ruim porque não permite a flexibilidade e criatividade necessária ao processo de vendas;
b) Abordagem mental: utiliza o modelo Atenção, Interesse, Desejo e Ação, considerando
que o consumidor passa por essas etapas e dessa forma a apresentação de vendas deve
segui-las no seu desenvolvimento. Ou seja, primeiro deve-se despertar a atenção do cliente,
depois desenvolver o interesse no cliente, depois o desejo e finalmente a ação de compra;
c) Atendimento de necessidade: devem-se buscar necessidades não atendidas dos clientes
e oferecer o produto da empresa que atenda a essas necessidades;
d) Resolução de problemas: busca dar uma solução mais completa para o cliente, inclusive
recomendando-o a não comprar da empresa. O objetivo passa a ser gerar relacionamentos
de longo prazo, que possivelmente serão muito mais lucrativos do que uma abordagem
imediatista.
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Ainda quanto às técnicas de apresentação de venda, outra forma de classificação é
aquela que contrasta as técnicas de venda "enlatadas" às técnicas "adaptadas". "Venda
enlatada" são o comportamento e a apresentação das vendas padronizadas que são
ensinados por instrutores de venda e resultam em um procedimento inflexível para
apresentações de venda, não permitindo adaptações. No entanto, a capacidade de
adaptação é uma das características mais importantes da venda pessoal quando
comparada a outras formas de comunicação que podem ser utilizadas pelas empresas.
Uma apresentação de vendas padronizada provavelmente não será mais eficaz (e muito
menos eficiente, por se tratar de um método custoso) do que o envio de mala direta ou
o uso de telemarketing. A grande vantagem da venda pessoal é justamente a
possibilidade de ouvir atenciosamente as necessidades e desejos dos consumidores e
adaptar a mensagem a um consumidor específico.
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Para lidar com objeções são colocadas, por exemplo, formulação a respeito de
formas diferentes de pagamento, destaque de atributos do produto, lidar com
resistências em relação à empresa e mesmo ao vendedor que devem ser usadas no
momento em que apareçam. Para o fechamento de vendas, diversas técnicas, como
tomar a frente e solicitar o fechamento da venda, oferecer itens adicionais,
considerando que o principal já foi comprado, são sugeridas.

Para cada cliente atendido diversas informações podem ser passadas à empresa. O
vendedor gera informações através desses contatos com clientes que são muito
valiosos para a tomada de decisão em marketing.
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UNIDADE II – UM MÉTODO DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO DA FORÇA DE VENDAS

2. UM MÉTODO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA FORÇA DE VENDAS

Esta unidade traz uma proposta de uma sequência de etapas para planejamento e
administração de vendas. Um método de planejamento e gestão contém, em uma
sequência ordenada, as etapas necessárias ao planejamento, organização, implementação e
controle de vendas. A visão geral é importante para que se entenda a relação entre as
diversas decisões. Ao final desta unidade o aluno poderá:
a) Ter uma visão ampla do processo de planejamento e gestão de vendas;
b) Entender as questões de planejamento e organização de vendas em um nível

estratégico;
c) Visualizar como questões gerenciais em vendas, relacionadas ao gerenciamento de

território e desenvolvimento de pessoal, são posicionadas em um método amplo de
gestão de vendas;

d) Identificar a relação do controle em vendas com as outras etapas do planejamento.
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2.1. INTRODUÇÃO AO MÉTODO

A área de vendas de uma empresa, que pode também ser chamada de organização de
vendas (como se fosse uma organização à parte), congrega um conjunto de complexas
decisões. O caso ilustrativo apresentado abaixo fornece uma noção desse conjunto de
decisões que uma empresa com excelência em vendas, tal como a Ceras Johnson,
enfrenta. Elementos da Administração de Venda da Ceras Johnson no Brasil.
a) Clientes são agrupados por tipos de contas, sendo elas Distribuidores, Atacadistas e

Grandes Varejistas. Existem vendedores especializados em varejo, atacado e
distribuidores.

b) Existe uma área de Tecnologia de Venda que processa dados de vendas, dados do
mercado e faz análises de desenvolvimento de canais, desempenho de vendas,
resultados de ações de comunicação, entre outras coisas, que embasam a equipe de
vendas.
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c) A medição de desempenho da equipe de vendas é feita não somente pelos resultados das
vendas alcançadas (60%), mas também por fatores críticos de sucesso (40%), sendo estes o
alinhamento com a estratégia da empresa, valorização dos outros, capitalização de
conhecimento, trabalha em equipe, capacidade de tomada de decisão, entre outros.
d) A promoção de vendedor para o cargo de supervisor, gerente ou diretor se dá através da
presença de “fatores de potencial” alinhados com a estratégia e a medição de resultados.
e) Existe um planejamento feito conta a conta. Isso significa estabelecer, para cada cliente
individual, a estratégia e metas a serem alcançadas. Para isso são identificados a evolução
das compras, o estoque do cliente por produto de Ceras Johnson, seus principais problemas,
entre diversas outras informações. Essas informações são alimentadas pelo próprio
vendedor que, no momento da venda, trata de buscar estas informações, inserilas em seu
laptop e transferi-la para uma central de dados através da internet.
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f) O supervisor de vendas administra verbas de promoção e incentivos por
cliente mediante o alcance de metas. Após estabelecer as metas, ele define os
recursos necessários pra chegar ao desempenho esperado.
g) Existem metas de vendas por produto e planejamento de atividades diárias.
h) Todos os argumentos de vendas usados pelo vendedor nas suas abordagens
devem ser baseados em fatos. Para isso uma extensa coleta de dados é feita
para que, por exemplo, o vendedor possa mostrar a evolução histórica de
vendas do produto do cliente, sua posição de estoque, as vendas históricas do
setor (mostrando picos), os preços dos concorrentes (se ele não estiver
vendendo em função de praticar margens altas).
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