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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 sequência 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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3.3.6. ATIVIDADES ITEM 3.3

1.O plano de quotas em um mercado saturado é diferente do de um mercado
crescente. Essa afirmação foi feita no capítulo. Discuta questões estratégicas que
podem ter impacto no plano de objetivos e quotas, se for buscado o alinhamento entre
a estratégia de marketing e a estratégia de vendas.

2.Por que motivo você acredita que a maioria das empresas, sobretudo no Brasil,
utiliza o sistema de quotas baseado principalmente em volume de vendas?
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Quotas de atividades de vendas

Existem diversas atividades, como as listadas a seguir, que fazem parte do esforço de
vendas e são vistas como atividades de investimento do vendedor que devem gerar
vendas futuras. A Tabela 5.1 lista estas atividades e, como é auto-explicativa, não
serão dados detalhes. As possibilidades de atividades de vendas são inúmeras,
cabendo à empresa pensar quais se aplicam melhor ao negócio.

Quotas financeiras de vendas

Quotas financeiras geralmente dão aos vendedores uma noção direta sobre a
rentabilidade (os custos e ganhos) das suas atividades. Em mercados saturados, onde
o crescimento se dá somente por ganho de participação do mercado, é muito
importante aumentar a eficiência da força de vendas, sendo as quotas financeiras
especialmente exploradas neste ponto.

• Despesas de venda: as despesas são controladas através de uma porcentagem das
vendas ou um orçamento total disponível;
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•Margem bruta: quando existem diferenças significativas de
margem entre os produtos, é importante utilizar este tipo de
meta para também direcionar os vendedores para os
produtos de maior retorno. No entanto, muitos autores
comentam que dificilmente as empresas disponibilizam estes
dados (referentes a custos de produção) para a equipe de
vendas, ou irão temer fazer isso;
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• Lucro líquido: pode ser utilizado também o lucro líquido como indicador do
desempenho de determinado vendedor. Teoricamente, este método seria
superior aos dois anteriores porque é justamente a margem bruta descontada
das despesas de venda que deve indicar o quanto as vendas têm sido lucrativas.
No entanto, esses dados são difíceis de administrar e é também difícil
responsabilizar o vendedor pelas variações em todo o processo que podem ser
provocadas por diversas variáveis afetando o lucro final de sua atividade; prazo
médio de vendas: o prazo médio também pode ser utilizado como item no plano
de quotas e objetivos em função do uso deste para conseguir vendas na forma de
financiamento ao cliente. O prazo médio pode ser medido em número de dias
dados aos clientes da carteira de um vendedor para liquidação final da sua
compra, dividido pelo total de clientes. Como a empresa pode ter problemas de
capital de giro ou ter uma meta de prazo médio de recebimento já estabelecido,
isto deve estar coerente com o processo de vendas e a inclusão deste item pode
ser interessante;
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• Inadimplência da carteira de clientes: a porcentagem da carteira que
está em dia com pagamentos também pode ser utilizada para
mensurar a qualidade da venda.

Pode-se dizer que as metas de resultados, utilizadas isoladamente,
orientam os vendedores para volumes de venda e não fazem ou
fazem de forma malfeita as atividades (como as listadas
anteriormente) que supostamente levam a vendas futuras. Por isso
metas de atividades servem para compensar essa orientação e dar
uma visão de mais longo prazo para a equipe. Quotas financeiras,
geralmente, dão aos vendedores uma noção direta sobre a
rentabilidade (os custos e ganhos) das suas atividades.
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3.3.3. ESCOLHA DOS COMPONENTES DE UM SISTEMA DE QUOTAS E
OBJETIVOS

Para o estabelecimento de quotas, pode ser estabelecida uma
sequência de 3 passos: (1) determinar o tipo de quota; (2) determinar
a importância relativa de cada tipo; e, por fim, (3) determinar o nível
de cada tipo de quota. Quanto aos tipos, a Tabela 5.1, discutida,
colocou algumas possibilidades.
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Voltando à etapa 1 do Método de Planejamento e Gestão de Vendas, as atividades
listadas como sendo fundamentais ao vendedor agora precisam ser traduzidas em
quotas. Por exemplo, caso o gestor de vendas naquele momento tenha pensado nas
atividades fundamentais de um vendedor de insumos agrícolas como sendo: efetuar
vendas, conseguir um bom prazo médio de recebimento, fidelizar clientes, trazer
informações a respeito do mercado, então estes tópicos precisam transformar-se em
quotas e objetivos.

Após a determinação do que fará parte da quota final do vendedor, é preciso definir
qual a importância de cada uma dessas variáveis no cálculo da meta final.

Duas formas são sugeridas: primeiro, através do cálculo de uma média simples das
porcentagens de alcance de cada critério, ou, segundo, através do cálculo de uma média
ponderada alterando a importância de cada um dos objetivos de vendas.

Como exemplo, a Tabela 5.1 mostra um sistema de quotas com quatro variáveis no caso
do vendedor de insumos: volume de vendas (faturamento), prazo médio (prazo),
fidelização de clientes (fidelização) e vendas de contratos de serviços (serviços).
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Na tabela, pode ser vista a meta estabelecida e o realizado até o final do
período. Deve ser notado que para este exemplo o item faturamento é
apresentado em reais, o prazo médio tem a unidade em dias, para a
fidelização de clientes é utilizada a porcentagem da carteira de clientes que
depois de determinado período não foi perdida, e a venda de serviços é
medida através da venda de contratos de prestação de serviços.

Tabela 5.2 mostra como ficaria a performance dos 6 vendedores analisados
utilizando média simples entre os objetivos buscados neste exemplo.
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Percebe-se que o melhor vendedor neste caso é o de número 3, já que ele ficou em 91% dos
objetivos formatados para ele. Caso seja alterada a importância dos objetivos, como exemplo
valorizando mais volume e a venda de serviços, o vendedor 3 continua sendo o melhor, no
entanto com um índice final de performance de apenas 80%.

No simples esquema mostrado podem ser alterados os itens que compõem o plano de quotas,
através da reflexão estratégica sobre as funções do vendedor na empresa. Podem ser alteradas
também as metas dentro de cada variável e, finalmente, os pesos atribuídos a cada variável
também podem ser alterados. Outro fator importante a ser citado é que o sucesso exagerado em
apenas um item pode ser limitado. Por exemplo, caso o vendedor queira compensar o prazo
médio alto com um bom volume de vendas, a performance em volume de vendas recebe uma
limitação de, por exemplo, 105%, ou seja, depois de alcançar a meta de volume. Essas limitações
podem ser inseridas no sistema para não desequilibrar os resultados de venda.

Por fim, o cálculo do nível das metas deve ser feito com relação ao julgamento dos dados
históricos, o estudo do potencial do território (utilizando técnicas de previsão de demanda que
serão mostradas no último item deste capítulo) e baseado na experiência dos gerentes
(principalmente metas de atividades) e objetivos de lucratividade da empresa (para metas
financeiras).
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3.3.4. O VÍNCULO ENTRE O PLANO DE QUOTAS E OBJETIVOS COM O
SISTEMA DE REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
É de fundamental importância que o alcance dos objetivos e quotas estabelecidas esteja
vinculado ao plano de remuneração, de forma que seja montado um plano de incentivo
completo. Apesar de o plano de remuneração ser discutido em detalhes em um capítulo à
parte, ele tem como parte fundamental o estabelecimento de quotas e objetivos. É muito
comum o pagamento de maiores comissões desde que uma quota de volume de vendas seja
estabelecida. Outra forma é pagar bônus conforme o alcance de objetivos como em serviços,
margem, prazo e assim por diante.

Como o vendedor busca maximizar sua receita, ele irá trabalhar na direção do alcance dos
objetivos estabelecidos pela empresa, caso estejam bem formulados e baseados em uma
análise completa. Assim, ocorrerá um alinhamento total da estratégia da empresa com a
estratégia do vendedor. De fato, um plano de incentivo bem feito (análise da função vendas -
determinação das quotas e objetivos - plano de remuneração) diminui os custos de
supervisão e controle, além de fazer convergir os objetivos da empresa e do vendedor.
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