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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 
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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.

UNIDADE II – UM MÉTODO DE PLANEJAMENTO 
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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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i) O vendedor de procurar manter equilíbrio de preço entre seus clientes, para
que não permitir grandes disparidades na venda para frente no canal de
distribuição.
j) Existe integração da área de promoção e propaganda com a área de vendas.
Com os estudos de resultados de campanhas, antecipa-se para a área de
vendas uma campanha que será lançada e para isso suas contas começam a
ser motivadas a comprar o produto para que ele esteja disponível no ponto de
venda para o consumidor final.
k) Para cada visita o vendedor deve mostrar um minirrelatório sobre o cliente
(enriquecido de “fatos” para que consiga argumentos fortes).
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Como chegar a um conjunto de práticas e normas em vendas como os das Ceras Johnson no
Brasil? Para isso, propomos uma sequência composta de três grupos de atividades
relacionados às atividades lógicas da administração de empresas - "planejar, organizar,
implementar e coordenar ou controlar" - aplicadas à função de vendas. Estas são:

1) Planejamento e organização estratégica da força de vendas,
2) Implementação da força de vendas e
3) Controle da força de vendas.

A sequência é importante para organizar em uma direção clara as ações dos gestores da
área de vendas. As etapas dentro de cada uma das fases foram organizadas de forma
sequencial e relacionadas e tenta-se fornecer ao gestor de vendas um conjunto de ações
que ao final permite cobrir os aspectos das decisões de vendas fundamentais às empresas.
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A seguir, cada uma das fases do
método será abordada,
permitindo ao leitor entender e
conseguir visualizar todo o
método, além das etapas
dentro de cada uma das fases.
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2.2 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE VENDAS

O objetivo desta fase é conseguir entender de forma ampla e estratégica a função de vendas e
determinar suas direções gerais. Busca-se evitar a miopia natural da área de vendas,
extremamente voltada na maioria das vezes para problemas imediatos e de extrema
importância na empresa, mas que no médio e longo prazo podem trazer ineficiência pela falta
de uma visão mais ampla. São cinco grupos de atividades que formam a primeira fase:
Análise de necessidades do comprador e compreensão do papel de vendas em marketing.
É preciso compreender o papel de vendas dentro da transação entre a empresa e o cliente e
dentro do esforço de marketing como um todo. Sabe-se que compradores desempenham
diversas atividades para realizar uma compra. De fato, não é simplesmente o preço pago pela
compra que representa o valor entregue para aquisição de determinado produto ou serviço.
Existe o desgaste psicológico e físico, o investimento de tempo, entre outros aspectos. Os
custos dessas atividades variam e estão inseridos no processo de compra e venda. O objetivo
deste primeiro passo é compreender o papel do vendedor como redutor desses custos de
compra de um cliente durante a transação.
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Entender quais são as atividades realizadas pelos consumidores e como elas variam,
dependendo de ocasiões e do tipo de consumidor, pode dar a dimensão mais precisa do papel
que se espera do vendedor.
Adicionalmente, usa-se a teoria de comportamento de compra industrial para entender com
mais detalhe as atividades necessárias ao processo de compra. O papel de um vendedor em uma
transação pode ser decomposto antes de o cliente efetuar a compra em um trabalho de
fornecimento de informações e auxílio, durante a compra pela negociação e após a venda por
atividades de acompanhamento do cliente e manutenção da sua satisfação. Cada empresa pode
refletir sobre o papel de um vendedor no tipo de venda que ela pratica.
Uma vez compreendido este papel, o presente tópico busca uma integração maior entre os
esforços de vendas e marketing. Isto se dá através da coordenação dos esforços dos vendedores
com outras iniciativas de marketing nas áreas de comunicações, canais de distribuição,
concepção de produtos e precificação. Acredita-se que a tarefa de redução de custos para o
cliente (ou facilitado r e promotor da venda) será muito mais eficiente e eficazmente realizada se
a empresa como um todo produzir estímulos coordenados e coerentes para realização da venda.

UNIDADE II – UM MÉTODO DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DA FORÇA DE VENDAS

11



Ações como aumentar conveniência, expandir serviços, melhorar atributos de produtos
reduzem custos de transação para os clientes (altera-se a margem). No entanto, para a sua
implementação é necessária a correta integração dos esforços de marketing e vendas.
Análise ambiental, da concorrência e benchmarking
A necessidade de situar as ações administrativas dentro do ambiente institucional, econômico,
natural e também tecnológico, além de considerar o nível de incerteza, que é um fator
importante na definição das relações contratuais entre vendedores e a empresa contratante.
Análise ambiental em planejamento de marketing tem sido amplamente discutida.
De forma geral o objetivo dessas análises é conseguir compreender o ambiente externo, ou as
variáveis incontroláveis do ambiente, e traduzir as mensagens desse ambiente através de
tendências que tragam oportunidades e ameaças para a organização. Uma vez compreendido o
conjunto de forças que pressiona ou pressionará a empresa, ela poderá alterar o conjunto de
políticas de suas variáveis controláveis de marketing para explorar potenciais oportunidades ou
para evitar potenciais ameaças que poderão enfraquecer sua posição competitiva.
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Em administração de vendas, o raciocínio tem sido o mesmo. No entanto, os impactos são
refletidos com a perspectiva da organização de vendas. Tendências dos ambientes político
legal, econômico natural, sociodemográfico e tecnológico devem ser compreendidas e os
impactos para os objetivos estratégicos de vendas, a organização de vendas, implementação
e controle devem ser pensados ao invés da organização como um todo.
Quanto à análise da concorrência, os elementos da administração de vendas das principais
empresas concorrentes serão mapeados e comparados com a empresa, trazendo os pontos
fortes e fracos relativos a este grupo de concorrentes selecionados.

Potencial de vendas e definição das quotas/objetivos quantitativos de vendas
Após a compreensão do papel de vendas em marketing e análise ambiental e da
concorrência, as definições de quotas e objetivos quantitativos de vendas, podem ser feitas
de forma mais precisa e abrangente. Essa fase é apoiada por exercícios de previsão de
demanda, para conseguir estimar o tamanho dos mercados disputados e qual participação
(market share) será buscada dentro de cada um deles, ou seja, o potencial de vendas
buscado. 13
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Para a determinação de quotas e objetivos de vendas a empresa irá definir que tipos de
quotas são apropriados para a sua equipe de vendas, as quotas de volume de vendas
(baseadas apenas em resultados alcançados de volume financeiro e físico vendidos), as
quotas de atividades (baseadas em atividades não relacionadas diretamente a vendas no
curto prazo como realização de visitas, treinamentos de clientes, encontros organizados
etc.) e finalmente as quotas financeiras, baseadas em metas de resultados financeiros
alcançados pelos vendedores (como despesas de venda, margem bruta ou mesmo
líquida).
Organização de vendas: desenho de territórios, especialização de vendas e número de
vendedores
Formar territórios de venda significa dividir as áreas de atuação em áreas de controle de
vendas onde serão alocados vendedores e definidos esforços gerenciais. A empresa deve
decidir qual critério deverá seguir para elaborar os seus territórios, podendo ser
quantidade de horas ou número de visitas necessárias, entre outros critérios.
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A decisão de especialização define se os vendedores serão especialistas em diferentes tipos de
clientes, especialistas em linhas específicas de produto ou somente especialistas no território que
atendem ou ainda outros possíveis arranjos sugeridos no capítulo. Essa questão tem relação com
o ganho da especialização relacionado à perfeita definição dessas questões, contrastado com a
necessidade de maior coordenação, incorrendo em maiores custos de coordenação para a
empresa.
Diversos métodos para determinar um número ótimo de vendedores têm sido sugeridos por
diversos autores em vendas. Um método deve ser escolhido levando em consideração os
objetivos da empresa e os dados disponíveis para o cálculo.
Após a definição dos territórios, a quantidade de vendedores dentro de cada um dos territórios, a
definição de territórios pode ser refeita tentando ajustar desequilíbrios muito grandes de
tamanhos de equipes, levando em consideração a capacidade de um gerente territorial. A
questão de especialização também está diretamente relacionada às definições de número de
vendedores e territórios, porque, quanto mais especialista uma equipe de vendas, provavelmente
maior será o número de vendedores e o desenho de territórios (caso usado) deverá ser
diretamente influenciado por essa escolha. 15
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Definição do "formato de entrada" da força de vendas - análise do modo de
governança (interno, externo) e remuneração
A análise do formato de entrada ou modo de governança, está relacionada com a
análise de "fazer ou comprar" a função vendas. Ou seja, a empresa deve empregar
seus vendedores (fazer) ou estabelecer com eles contratos de representação comercial
(comprar os serviços). Com base no papel do vendedor em reduzir a complexidade e
custos de transação com o cliente, nessa fase é analisada a relação entre o vendedor e
a empresa, considerando as especificidades de ativos envolvidas e necessidade de
controle sobre o processo de vendas, e também agregada à questão dos efeitos
colaterais da impossibilidade de uma escolha de forma contratual perfeita. Sempre
existirão imperfeições e a empresa precisa saber como lidar com estas imperfeições
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Depois desta decisão crucial, o método apresenta aspectos especiais sobre a gestão de
representantes autônomos de vendas, já que se trata de um arranjo diferente que merece
considerações específicas. A lógica para a inserção desta etapa no método tem relação com a
necessidade de desenvolver algumas tarefas específicas com relação a representantes de vendas,
se acaso eles forem um (ou mesmo o único) formato de venda utilizado. O que se faremos são
considerações sobre o gerenciamento de uma função terceirizada em marketing, que é a função
de vendas. Um dos principais pontos aqui é a construção e revisão de contratos de representação
comercial.
Como remunerar empregados de uma empresa é diferente de remunerar representantes
comerciais, o método coloca nesta fase a formação de um plano de remuneração de vendas. A
remuneração (financeira e não financeira) é em grande parte responsável pela motivação do
vendedor. O que será buscado é a definição do plano de remuneração financeiro e não financeiro
que melhor motivará o vendedor para a realização das atividades necessárias de venda, que são
as atividades esperadas pela empresa. O plano de remuneração deve alinhar o que a empresa
espera de um vendedor com o esforço feito por ele nas diversas atividades de venda.
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2.5. ATIVIDADES DA UNIDADE II

1. Qual diferença você vê entre o trabalho de um vendedor, de um gerente de
território de vendas e de um diretor de vendas?

2. "Muitas empresas não planejam estrategicamente a área de vendas e sim a
orientam para resultados e atividades de curto prazo." Você concorda com essa
afirmação no contexto brasileiro? Por quê?

3. Como a dificuldade de acesso a informações de mercado (dados externos) e
mesmo informações sobre a própria empresa (dados internos) pode atrapalhar o
desenvolvimento de um plano de força de vendas?

18

UNIDADE II – UM MÉTODO DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DA FORÇA DE VENDAS


