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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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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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Finalmente, como já foi dito, para formulação de quotas de atividades e financeiras são
utilizadas a experiência dos gerentes comerciais e a das pessoas da área financeira,
respectivamente. Para a construção das metas de volume de vendas são necessárias
algumas técnicas de previsão de demanda.

3.3.5. TÉCNICAS DE PREVISÃO DE DEMANDA E POTENCIAL DE
MERCADO
Estimar a demanda é uma das principais tarefas administrativas, sendo a base do
planejamento empresarial. Ela fornece informações para a área de produção sobre
volumes de compra, de finanças sobre captação e aplicação de recursos necessários ao
nível de atividade prevista, de recursos humanos sobre o número de pessoas necessárias
na organização e assim por diante. Em vendas, a previsão de demanda é fundamental
para quase todas as decisões. A definição de territórios, a avaliação dos vendedores, o
estabelecimento de quotas, a escolha de representantes ou vendedores contratados,
entre diversas outras decisões, têm na previsão de vendas uma informação fundamental
a ser considerada.
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O Quadro 6.2 mostrou os diversos métodos possíveis. As empresas devem
avaliar qual é o mais adequado, levando em consideração os custos envolvidos
e a precisão da resposta em termos de tamanho ideal de equipe.

3.4.5. ATIVIDADES DO ITEM 3.4

1. Considerando uma empresa que sente que sua estrutura de vendas não está
especializada o suficiente e que diversos produtos não estão tendo atenção
suficiente da equipe de vendas, sugira outra variável, que não a
especialização, para tentar corrigir este problema.

2. Sobre os territórios de venda, pense em uma indústria vendedora de
cervejas que necessita formar territórios de venda. Quais poderiam ser as
possíveis variáveis para que o potencial de território seja medido e
territórios sejam formados?
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É importante comentar a distinção entre potencial de vendas, que se refere ao
total de vendas de todo o setor (por exemplo, o número de carros que serão
vendidos no Brasil em 2006), da previsão de vendas, que é o que a empresa
espera atingir desse total, considerando o ambiente e seu programa de
marketing (ou seja, o total de carros vendidos no Brasil em 2006 por
determinada montadora), como mostrado na Tabela 5.4. As seguintes tabelas
podem ser montadas:
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É preciso ter ideia de qual tamanho de mercado a empresa disputa com cada
um de seus produtos nas regiões de atuação, como na Tabela 5.5.
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Finalmente, o total previsto de vendas por produto pode ser montado através
das previsões das diferentes equipes de vendas, ou, ao contrário, a meta total
de venda de determinado produto é alocada pelas diferentes equipes. A
direção da construção da demanda dependerá da política de previsão de
demanda usada pela empresa, como será discutido mais adiante.
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Tratando agora exclusivamente da estimativa de demanda, geralmente ela é feita pelo
departamento de marketing em conjunto com o departamento de vendas (quando estes
são separados, caso contrário simplesmente o departamento de marketing faz isso),
muito embora o departamento de produção ou as gerências de produtos possam
também fazê-lo. Como se trata do estudo a respeito de vendas futuras, e marketing é
responsável por vendas, então idealmente marketing deve ser a área responsável pela
previsão de demanda.

A sequência a seguir mostra o alinhamento entre a previsão de vendas, a análise
ambiental (principalmente do ambiente econômico), os objetivos de vendas e o
programa de marketing. Conforme a Figura 5.1, para prever a demanda é importante
analisar o ambiente econômico, estimar potenciais de mercado, e dentro destes
potenciais fazer as estimativas de venda. Se elas estiverem de acordo com o volume de
vendas pensado como objetivo estima-se a quota de vendas, caso contrário, deve-se
revisar o objetivo, ou fazer alterações no composto de marketing para se chegar ao
objetivo colocado. 9
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