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1. Escolha um setor ou empresa que lhe é familiar e elabore a primeira etapa
do planejamento, colocando: (a) por que vendas pode ser importante no
composto de marketing; (b) quais as atividades fundamentais dos vendedores,
com base no estudo do comportamento de compra; e, finalmente, (c) escolha
algumas atividades de integração fundamentais para potencializar o marketing
da empresa.
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ATIVIDADE 



Sobre o primeiro aspecto, o Quadro 3.7 sintetiza algumas condições
em que maior ou menor poder de negociação de preços poderia ser
dado aos vendedores. No entanto, uma condição discutida por
Weinberg (1975) para o poder de descontos de vendedores coloca
que essa prática só será apropriada se a comissão for paga sobre
lucros (subtraídos todos os descontos dados pelos vendedores).
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Este capítulo mostra a segunda fase do modelo de planejamento e gestão de
vendas, em que as questões do ambiente externo são inseridas no planejamento.
Estão consideradas aqui as variáveis dos ambientes político legal, econômico
natural, sociocultural e demográfico e tecnológico que podem afetar ou
influenciar as decisões nas áreas de planejamento, organização, implementação e
controle de vendas. Também são consideradas nesta fase do plano a análise da
concorrência e a identificação dos pontos fortes e fracos da força de vendas,
buscando pontos de melhoria sobre fatores críticos de sucesso em vendas, ou
seja, os fatores fundamentais que influenciam clientes a comprarem de um
vendedor e não de outro. Para melhor compreensão desta segunda etapa, é
fornecido um exemplo de análise ambiental em um setor em particular. Ao final
deste capítulo, o aluno deverá:
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3.2. ANÁLISE AMBIENTAL, DA CONCORRÊNCIA E BENCHMARKING
EM ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS



a) Compreender como desenvolvimentos externos podem afetar a organização
de vendas em uma empresa;

b) Saber quais variáveis externas devem ser monitoradas para que as
tendências sejam identificadas e a empresa possa desenvolver ações;

c) Saber como fazer uma análise da concorrência centrada na questão de
administração de vendas;

d) Fazer comparações entre empresas concorrentes na área de vendas;

e) Enfim, estar familiarizado com a dinâmica de olhar para fora do negócio
(ambiente e concorrência) e entender como as mudanças devem levar a
empresa a alterar decisões em vendas, no sentido de aproveitar
oportunidades e evitar ameaças.
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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 trazendo 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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3.2.1. ANÁLISE AMBIENTAL EM ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS



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, sócio demográfico
e tecnológico devem ser compreendidos 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.

Dessa forma, o Quadro 4.1 é sugerido para facilitar a compreensão do impacto
ambiental na administração de vendas. As áreas de administração de vendas
são contrastadas com as tendências ambientais com o objetivo de sistematizar
o processo de análise ambiental.
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Algumas perguntas que a organização de vendas deve fazer e refletir, quando interpreta um
quadro de mudanças externas. Qual o impacto dessa tendência identificada:

• No papel do vendedor de nossa empresa;

• No papel do gerente de vendas da empresa;

• Na determinação dos territórios de venda;

• Na determinação do número ótimo de vendedores nos territórios;

• Na especialização da equipe;

• Na melhor forma contratual utilizada (representação comercial, distribuição, franquia,
emprego;

• No pacote de remuneração utilizado;

• Nos procedimentos de recrutamento e seleção;

• Nos processos de treinamento e motivação;

• Nas formas de controle até então utilizados pela empresa;

• Nos potenciais conflitos que possam surgir na estrutura de vendas.
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A compreensão das variáveis externas, de seu impacto e da reação da empresa em função
disso deve fazer parte da rotina de planejamento de vendas. O Quadro 4.2 pode ser usado
para consolidar as ameaças e as oportunidades advindas da mudança e a inserção de ações
que devem fazer parte do planejamento de vendas.

É importante envolver os membros da equipe de vendas para essa análise crítica, pois eles
terão as informações advindas do ambiente externo, já que talvez sejam as pessoas na
organização que mais estejam em contato com a realidade do mundo fora da empresa.
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Distribuição e vendas de insumos agrícolas

A Figura 4.1 é mostrado, resumidamente, os canais de distribuição de insumos, passando
pela produção agropecuária e terminando na agroindústria. São mostrados ainda nesta
figura os fluxos de marketing presentes em canais de distribuição que, conforme colocado
por Coughlan et al. (2001), são os pedidos, recursos financeiros e de informações que vão
dos produtores para a indústria, e os fluxos de produtos, serviços e as comunicações que vão
da indústria de insumos ao produtor rural. O fluxo das negociações e de risco tem sentido
duplo neste sistema.

O objetivo da figura é mostrar onde a força de vendas está presente na relação entre a
indústria de insumos e o produtor rural, partindo de uma estrutura de canais de distribuição
que é a mais usada pela indústria de insumos. Na maior parte das vezes, estes canais são as
cooperativas, os revendedores (revendas, que atendem a outros pequenos revendedores e
produtores), revendedores que possuem diversas lojas de insumos agropecuários, grandes
clientes através de vendas diretas, agentes externos, os portais da Internet e outros canais
menos comuns. Geralmente, existem gerentes de vendas regionais que têm suporte de
representantes técnicos de vendas. Nas transações onde aparece a letra "V", vendedores
estão ou podem estar presentes.
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O setor de insumos agropecuários no Brasil é um setor crescente e existem
algumas mudanças ambientais importantes que podem ser destacadas e
pressionam a administração de vendas das empresas.

Ambiente natural. O ambiente externo pode causar diversas mudanças que
impactam o planejamento e a administração de vendas. Ao lidar com produção
rural, uma característica muito particular são as condições climáticas e as
pestes que estão também fora do controle das empresas, mas que têm grande
impacto nos seus negócios, já que na maioria das vezes causam flutuação dos
preços e alteram o poder de compra dos produtores e sua capacidade de
investimento em insumos.
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Sazonalidade. Sazonalidade é inerente à produção rural e também deve ser
considerada nas decisões de marketing das empresas de insumos. Uma forma
clássica de lidar com esse problema é diversificar os negócios e tentar atingir
diferentes segmentos, ou culturas, que têm características temporais
complementares. Por um lado, o impacto da sazonalidade nos negócios pode
ser minimizado, mas por outro, a determinação dos potenciais de mercado ou
mesmo o número de produtores, que são dados fundamentais para desenho de
territórios, tornam-se mais complexos.
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Representação comercial como forma de coordenação. Muitas empresas de insumos
no Brasil utilizam representantes comerciais como agentes de venda únicos ou de
forma conjunta com vendedores contratados e outros formatos de distribuição,
como atacadistas e revendedores. A legislação sobre representação comercial, por
isso, deve ser monitorada, pois alterações nela podem tornar o formato mais ou
menos interessante.

Estrutura de canais de distribuição longa e complexa. Como mostrado na Figura 4.1,
existem diversas formas que um mesmo insumo agrícola pode chegar até um
produtor e, em alguns momentos, ele pode passar por dois ou três níveis de canal (a
indústria, grande varejista, pequeno varejista e, finalmente, o produtor). Em cada
transação como essa, existe ainda muitas vezes a figura do vendedor, seja ele da
indústria ou de revendedores e gerentes regionais de vendas, o que faz com que
essa estrutura fique muito longa e complexa.
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Conflitos e integração. Com essa complexidade de canais de distribuição e
diferentes tipos de agentes de venda, é natural que muitos conflitos existam.
Esses conflitos normalmente aparecem na forma de disputas territoriais por
clientes, responsabilidades pelas tarefas de marketing como propaganda
regional, feiras, suporte de serviços entre outros que muitas vezes uma parte
acredita que a outra é que deveria fazer ou apoiar mais e vice-versa. Conflitos
parecem estar de forma geral presentes nas estruturas de vendas e distribuição
das empresas reduzindo a eficiência de canais e diminuindo o retorno das
empresas. Esses conflitos precisam ser monitorados.
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Concentração da produção agrícola. Um importante fator também a ser
considerado é a concentração dos produtores agrícolas, um fator do ambiente
econômico. Com o objetivo de ganhar escala e reduzir custos administrativos, as
propriedades estão-se tornando maiores. Normalmente, a indústria de insumos
lida com esses tipos de clientes denominando-os keyaccounts ou contas
especiais e desenvolvem um plano de marketing específico com base em
redução de preço, excelência na prestação de serviços e programas de
relacionamento com os clientes.
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Formação de grupos de compra. Tem sido muito comum, em alguns setores, a
formação de grupos de compra para tentar reduzir os gastos em compras de
insumos e a reduzir intermediários do processo. Esta também é uma tendência
que deve exigir ajustes das forças de vendas destas empresas. Qual o melhor
arranjo para lidar com esses grupos? Será que o formato de representantes
continua a ser válido neste caso?

Necessidade por serviços. Por outro lado, ao mesmo tempo em que as margens
estão se reduzindo, os produtores têm demandado um alto nível de serviços e
assistência. Existe uma necessidade não atendida por serviços de alta qualidade.
Cooperativas brasileiras, por exemplo, lidam com um problema crítico, que é o de
manter a lealdade dos seus cooperados na compra de insumos em um momento
em que eles podem comprar direto das indústrias e obter serviços superiores.
Essas necessidades devem ter influência na determinação do perfil do vendedor
de insumos e na forma com que ele é avaliado e remunerado.
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Profissionalismo e especialização. Relacionadas às mudanças que estão
ocorrendo na produção rural, profissionalização e especialização são tendências
importantes. O perfil de uma fazenda no Brasil está mudando e cada vez mais
ela é administrada como empresa, tendo em consideração temas como
tecnologia, produtividade, e assim por diante. Novas necessidades precisam ser
atendidas pelas indústrias de insumos. Os produtores estão procurando por
soluções completas.

Heterogeneidade. Ainda, no entanto, existe grande heterogeneidade entre e
dentro dos setores. Por exemplo, enquanto em algumas regiões existem
produtores com um nível tecnológico superior, em outras os produtores são
pequenos e mal estruturados. Isto faz com que a análise de segmentação,
roteamento e desenho dos territórios sejam aspectos muito importantes.
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Quanto à análise da concorrência, a sugestão é mapear os elementos da
administração de vendas das principais empresas concorrentes e comparar
com a organização da empresa para que se está fazendo o plano. Logicamente,
não será possível obter todas as informações, mas um roteiro completo pode
direcionar a coleta de informação por parte do sistema de informações de
marketing.

Essa coleta de informações pode ter a ajuda inclusive do próprio grupo de
vendedores pela facilidade e disponibilidade de informações que estes
encontram no mercado. O Quadro 4.3 coloca alguns elementos de comparação
com a concorrência para também identificar possíveis ações decorrentes das
práticas dos concorrentes.
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3.2.2. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA EM VENDAS E 
BENCHMARKING 
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Outra análise interessante e que pode ser feita nesse ponto é a comparação
dos vendedores da empresa com os vendedores da concorrência. O modelo a
seguir (Quadro 4.4) pode ser usado com esse objetivo.
* Preencher colocando notas de O a 10 para o vendedor da empresa foco e as
empresas concorrentes.
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A determinação dos tópicos que serão inseridos no quadro tem relação com os
fatores críticos de sucesso em vendas, que são aqueles com que os vendedores de
uma empresa devem exceder a concorrência. Os fatores críticos de sucesso são
diferentes de fatores básicos que o vendedor, para estar no negócio, precisa obter. O
julgamento de que fator é crítico ou básico cabe a cada uma das empresas.

Por exemplo, uma empresa considera que conhecimento de produto sobre a
empresa e conhecimento técnico sobre a atividade que o vendedor executa são pré-
requisitos mínimos para atuar na atividade. No entanto, ela pode acreditar que a
capacidade de criar relacionamentos com os clientes, a orientação técnica dada a
eles, capacidade de organização e capacidade de resposta são fatores críticos de
sucesso. Enfim, a empresa seleciona esses fatores, tanto básicos como críticos, e
pode comparar com a concorrência em um Quadro, como o mostrado
anteriormente. Após esse exercício, deve ficar evidente quais são os pontos fortes e
fracos em relação à concorrência, demandando potenciais projetos de melhoria.
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1. No setor de cosméticos, no Brasil e em outros países, é explorado o formato de 
vendas porta a porta, como é o caso das empresas Natura e Avon. Reflita sobre as 
alterações ambientais que podem gerar influências na administração de vendas 
utilizando as matrizes sugeridas neste item 3.2. 

2. Detalhe em uma seqüência de atividades como os próprios vendedores de uma 
empresa podem ajudar na análise ambiental e da concorrência discutidas neste item 
3.2. 

3. Pense em fatores críticos de sucesso em vendas para uma empresa vendedora de 
apólices de seguros, de diversas categorias. 

3.2.3. ATIVIDADES DO ITEM 3.2 
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