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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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ATIVIDADE PARA 09/11

• Faz sentido a remuneração do vendedor de uma grande empresa, como a
Nestlé, ter maior participação de parte fixa do que variável, do que uma
empresa menor de alimentos? Discuta sua resposta.
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3.4 A ORGANIZAÇÃO DE VENDAS: ESPECIALIZAÇÃO DE VENDAS,
DESENHO DE TERRITÓRIOS E NÚMERO DE VENDEDORES

Este item tem como objetivo discutir como se determinam os padrões da gestão de
vendas em termos de especialização da equipe, que significa determinar os
diferentes "tipos" de vendedores existentes na empresa, o desenho de territórios,
delimitando o espaço de atuação de cada vendedor ou equipe e, por fim, a definição
do número de vendedores a serem utilizados dentro de cada território de venda. É
importante destacar que a determinação de quotas e objetivos de vendas quanto a
volume de vendas provavelmente deverá ser quebrada em territórios menores para
atuação de um vendedor, determinando, assim, a relação do item anterior com este
item. Ao final deste item o aluno poderá:
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• Entender as opções de especialização de uma equipe de vendas;

• Ser capaz de discutir as vantagens e desvantagens de cada uma das opções e
seus possíveis riscos;

• Entender como podem ser desenhados territórios de vendas levando à
maximização do esforço de vendas como critério;

• Familiarizar-se com possíveis métodos para a determinação de um número de
vendedores para serem usados na empresa.
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O gestor de vendas de uma empresa de Produtos Veterinários Ltda. enfrenta
um problema muito comum em administração de vendas. Ele tem a percepção
de que determinadas linhas de produtos recém-lançadas não estão tendo a
devida atenção e por isso recebem poucos esforços de vendas da equipe de
vendas. Ele desconfia de alguns motivos como a inadequação do
conhecimento da equipe a respeito das características técnicas daquela linha,
bem como da dificuldade de alocação de tempo dos vendedores para clientes
com potencial para comprar essa nova linha. Esta linha, apesar de ser mais
cara, poderia representar um grande potencial de aumento da remuneração
variável da equipe, já que aumentaria o volume de vendas.
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Sem saber direito como enfrentar a situação, uma das formas por que ele
acredita que poderia resolver o problema seria alocar vendedores para
trabalhar exclusivamente com a nova linha. O raciocínio é o seguinte: como
eles dependerão de um produto, desenvolverão os conhecimentos e
encontrarão os clientes para transformar a atividade rentável, direcionando
todos os esforços para isso e alavancando a linha. No planejamento estratégico
da empresa, a linha em questão apareceu como de grande potencial e deveria
ser foco da empresa. Essa decisão, aparentemente no sentido correto, deveria
ser tomada ponderando diversos riscos e desvantagens. Além disso, caso essa
seja a estrutura utilizada, o tamanho da equipe, bem como a formação de
novos territórios, deveriam ser levados em consideração.
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3.4.1. OPÇÕES DE ESPECIALIZAÇÃO DE UMA EQUIPE DE VENDAS
Especialização de equipe de vendas significa determinar se a equipe irá se dividir por algum
critério. Seguem as definições das opções de especialização.

• Especialização por produtos. A empresa pode determinar que para a venda dos produtos
da linha A irá utilizar uma equipe diferente da equipe utilizada para a venda da linha B. As
justificativas para isso podem estar no fato de as linhas de produtos serem muito diferentes,
demandando conhecimento específico impossível de ser dominado por um vendedor que
venda as duas linhas ao mesmo tempo. Pode-se estar falando, por exemplo, da venda de
alimentos para supermercados ou insumos para a indústria de alimentos processar e
produzir seus próprios produtos.

• Especialização por tipo de clientes. Há outras opções além da especialização em produtos,
como a especialização em diferentes tipos de clientes, por exemplo grandes redes
supermercadistas, distribuidores atacadistas e pequenos varejistas. Provavelmente esses
clientes irão demandar um trabalho muito diferente da equipe de vendas, demandando
estruturas separadas. Por isso é montada uma equipe especializada em supermercado,
outra em atacadistas e outra em pequenos varejistas.
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• Especialização por territórios. Existe a opção da especialização simplesmente por
territórios, em que os vendedores podem vender todo o portfólio de produtos para
todos os possíveis clientes desde que dentro de determinado território. Os vendedores
também são responsáveis por todos os processos de venda junto aos clientes.

• Especialização por processos. Outra opção é a estrutura por processos de venda, em
que o vendedor se especializa em uma etapa da venda. Por exemplo, existe uma
equipe especializada em prospecção de novos clientes, outra no processo de
negociação e ainda outra na realização de pós-venda e prestação de serviço. Cada uma
dessas equipes cuidaria exclusivamente da sua etapa no processo.

• Especialização híbrida. A última opção é a combinação de critérios, sendo comum a
opção da utilização da estrutura territorial. Dessa forma, por exemplo, podem existir
equipes especializadas em diferentes clientes, como supermercados, atacadistas e
pequenas lojas.

Após entender as opções mais comuns de especialização, é importante entender
quando cada uma delas é mais aconselhável, suas vantagens e possíveis riscos.
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3.4.2. ANÁLISE DAS OPÇÕES DE ESPECIALIZAÇÃO DA EQUIPE DE
VENDAS
Infelizmente não existe regra clara de quando usar uma estrutura ou outra. A estrutura
escolhida deve ser aquela em que o benefício da especialização supera as demais, ou seja,
vale mais se concentrar em tipos de clientes do que em produtos, considerando diversos
aspectos, como necessidades dos clientes, características de produtos, características do
território e recursos da empresa. Isso descontando o aumento de custos de coordenação
decorrentes de uma maior especialização.

Quando se especializa demais uma equipe, seguramente ela ganhará em eficácia de vendas,
que significa maiores vendas pelo mesmo esforço como, por exemplo, número de visitas, já
que ela ganhará em qualidade de atendimento especializado. Por outro lado, existem custos
decorrentes desta especialização, como maiores custos de transportes, maiores despesas
de vendas por cuidar de equipes separadas, mais treinamentos, entre outros gastos. Dessa
forma, a lógica da decisão está nessa relação entre ganhos de especialização e perdas pelo
aumento dos custos de coordenação.
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Estrutura territorial

A estrutura territorial é a mais usada e mais fácil de administrar, já que os vendedores
vendem todos os produtos da empresa para todos os possíveis clientes no território
delimitado. Ela é utilizada geralmente quando a empresa é pequena, em função de
menor complexidade e, ainda, quando a linha de produtos é simples, pouco extensa e
pouco complexa. Como comentado, a estrutura territorial é geralmente usada em
combinação com outra variável, quando dividida por clientes ou produto, mas o território
total é muito extenso, usando, portanto, duas variáveis. Suas possíveis vantagens são o
custo mais baixo, já que despesas de viagem e tempo são minimizadas, poucos níveis
administrativos são necessários e vendedores têm liberdade de decisão sobre o que e
para quem vender. Além disso, apenas um vendedor é responsável por determinado
cliente, favorecendo os relacionamentos desenvolvidos no território.
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Estrutura territorial

As possíveis desvantagens ou riscos são, em primeiro lugar, que não permite
muita especialização. Depois, eles devem vender tudo para todos e nem sempre
vendedores sabem (ou têm interesse, conforme as orientações da empresa)
sobre como direcionar os esforços em termos de produtos e clientes.
Finalmente, como os territórios são muito diferentes uns dos outros, em termos
de variáveis de influência, existe uma difícil comparação entre eles para os
processos de avaliação e controle.
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Estrutura por produtos

A estrutura por produtos é indicada geralmente quando a linha de produtos de uma
empresa é muito extensa e diversa, ou, ainda, quando os produtos são complexos, quando
existem diferentes fábricas por tipo de produto ou quando o produto for bastante
customizado para atender às necessidades de clientes em específico, quando a produção e
tempo de entrega são fatores-chaves de competição exigindo um acompanhamento sobre
os pedidos da linha e, finalmente, quando um novo produto é lançado, podendo exigir um
esforço adicional para aumento das vendas, e surgindo uma equipe especializada nele.

As possíveis vantagens de uma estrutura por produtos são: a maior profundidade de
conhecimento sobre produtos, o que torna a equipe mais técnica, os vendedores
desenvolvem familiaridade com atributos técnicos e aplicações e argumentos de venda
(benefícios e contra-argumentos) ficam mais claros por produto.

As possíveis desvantagens estão no grande risco da duplicação de esforços com vários
vendedores visitando um mesmo cliente e estes lidando com diferentes vendedores,
podendo confundir-se quando têm que resolver algum problema com a empresa.
Finalmente, a dificuldade de coordenação e custos administrativos altos podem ser barreiras
a esta estrutura. 13



Estrutura por clientes

Geralmente quando a empresa trabalha com diferentes produtos para diferentes clientes e
estes clientes estão em um ambiente muito competitivo e com mudanças muito rápidas,
demandando atenção especial da equipe de vendas, é necessária uma estrutura por clientes.

Esta estrutura tem sido bastante utilizada quando a empresa quer entrar em um novo
mercado ainda não trabalhado ou, ainda, quando existem diferenças significativas de
abordagens de venda a serem utilizadas para os diferentes segmentos.

As possíveis vantagens dessa opção são o vendedor poder ficar mais familiarizado com as
necessidades de um segmento em específico, tendo como consequência novos produtos ou
serviços para esses clientes. É mais provável que sejam sugeridos pelos vendedores,
aumentando a participação da empresa com relação ao cliente existente. Finalmente,
permite ao Gerente de Vendas a alocação clara do esforço de vendas aos segmentos
escolhidos como alvo.

As possíveis desvantagens ou riscos são também os custos administrativos altos e um fato
bem comum: se clientes possuem divisões separadas, pode ocorrer de dois vendedores
visitarem a mesma empresa, aumentando os custos das visitas e confundindo o cliente sobre
com que vendedores ele deve lidar na ocorrência de problemas.
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Estrutura de vendas por processos

Das estruturas existentes, esta é a menos utilizada pela dificuldade de gestão. Ela seria
indicada quando diferentes tipos de atividades de vendas requerem diferentes habilidades
dos vendedores não facilmente combinadas. Por exemplo, o diagnóstico de um problema de
um determinado cliente em softwares de integração carece de um tipo de profissional de
vendas com habilidades muito amplas em sistemas. No acompanhamento e manutenção do
software, bem como na venda de produtos adicionais, outros vendedores podem ser
utilizados. A possível vantagem é que as atividades são desempenhadas com grande
eficiência, já que existe especialização.

As desvantagens existentes são que esta estrutura é difícil de implementar e geralmente
melhores vendedores são direcionados ao desenvolvimento de novos clientes, ou para
introdução de produtos para atuais clientes, o que torna difícil a transferência do cliente
para vendedores de contas atuais, já que os clientes não gostam de ser "transferidos" para
outro vendedor posteriormente.

O Quadro 6.1 sintetiza quando é indicada a adoção destas diferentes estruturas, suas
vantagens, desvantagens e possíveis riscos.
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3.4.3. DETERMINAÇÃO DE TERRITÓRIOS DE VENDA

Existem alguns motivos para que um bom desenho de território seja buscado.
Primeiro, a boa moral para a força de vendas. Um vendedor "possui"
determinados Municípios e é sua responsabilidade o resultado em relação a
eles. Este fato garante moral ao profissional de vendas.

Segundo, territórios bem desenhados garantem uma boa cobertura dos
clientes. Se o território for muito grande, existirão clientes valiosos que não
serão atendidos por incapacidade e oportunidades serão perdidas. Se o
território for muito pequeno, esforços de vendas serão perdidos com pequenos
clientes.
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3.4.3. DETERMINAÇÃO DE TERRITÓRIOS DE VENDA

Terceiro, existe a chance de prestação de melhores serviços aos clientes, já que
eles podem ser visitados com regularidade e frequência desejada com a
melhor integração de vendas com outras funções de marketing, sobretudo
comunicações (já que as iniciativas promocionais na região podem ser
coordenadas em conjunto com a força de vendas).

Quarto, territórios bem desenhados permitem melhor avaliação e controle.
Através da coleta de dados sobre vendas e custos é possível saber a
rentabilidade de um território e, através da comparação do potencial de
vendas do território com as vendas realizadas, podem se comparar os
territórios em termos de penetração neles.
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Diversos fatores, de acordo com Ryans e Weinberg (1987), têm forte impacto no
desempenho de vendas de um território. Quanto às variáveis organizacionais, altos gastos
com esforços de marketing e história de vendas positiva influenciam positivamente as
vendas, ao passo que a amplitude de controle do gerente de vendas influencia
negativamente. Quanto às variáveis ambientais, a alta concorrência e a dispersão
geográfica de clientes influenciam negativamente e o potencial de vendas e a
concentração desse potencial em alguns clientes influenciam positivamente as vendas.
Variações regionais nos fatores colocados podem explicar de 30 a 80% de diferença de
produtividade.

O desenho de territórios tem como ideal a obtenção de territórios que possuam o mesmo
potencial de vendas (o que pode ser obtido pelos cálculos de estimativa de demanda) e a
mesma quantidade de trabalho (workload). Esse ideal é dificilmente alcançado, ou
mesmo impossível, considerando que os clientes têm diferentes capacidades de compra.
Dessa forma, podem existir territórios com poucos clientes e potencial de compra alto
(poucos clientes muito grandes) e territórios muito grande e potencial de compra baixo
(diversos pequenos clientes). Os passos para a formação de território são:
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