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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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ATIVIDADES PARA 16/11

• 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.

• Com base no gráfico de Gutemberg, proposto em 1964, cite os motivos que
levam uma empresa, mesmo com o volume de vendas acima do ponto crítico
de vendas, a continuar a usar representantes comerciais. Em outras palavras,
por que não simplesmente contratar vendedores empregados e diminuir as
despesas de venda e ainda aumentar o controle sobre a função?
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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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• 1º passo: selecionar uma unidade básica de controle: essa será a menor unidade
possível para que o potencial de vendas e, depois, a quantidade de trabalho sejam
calculados. Pode ser um bairro, cidade, região, Estado, região do país, entre outros;

• 2º passo: estimar o potencial de mercado em cada uma dessas unidades de
controle. Para isso, uma ou mais variáveis de potencial de mercado devem ser
estimadas;

• 3º passo: tentar agrupar unidades menores de controle em territórios de venda
com potenciais semelhantes;

• 4º passo: fazer a análise de quantidade de trabalho (workload) nos territórios
formados, determinando o número de vendedores por território;

• 5º passo: fazer ajustes finais (as tentativas são com relação a tentar balancear
quantidade de trabalho com potencial de vendas, além de considerar condições
físicas do desenho);

• 6º passo: enviar vendedores aos territórios. 5



Como os territórios estão em constante mudança, é normal que após determinado
período eles estejam desbalanceados, e um realinhamento de territórios de vendas
será necessário seguindo os passos colocados anteriormente. No entanto, esta é uma
área de difícil mudança nas empresas e alterações não vêm sem custos.

Os obstáculos comuns para o alinhamento do território são a resistência dos
vendedores, já que eles podem sentir que irão perder clientes e, consequentemente,
remuneração e status, o próprio plano de remuneração (se o plano recompensar o
volume de vendas, quanto maior o território, melhor, e se recompensar a participação
de mercado, quanto menor melhor, por exemplo) e os próprios gerentes temendo a
interrupção do relacionamento cliente-vendedor. Estudos mostram através de
experimentos com realinhamentos reais que, de fato, o efeito de queda de vendas é
significante e que por isso a transição de vendedores tem que ser feita
cuidadosamente.
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3.4.4. DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE VENDEDORES
O número de vendedores é uma das questões mais fundamentais em vendas. Trata-se do
dimensionamento da intensidade em que será usada a força de vendas em conjunto com
outras variáveis de marketing para o volume de vendas a ser atingido. Sobre a
determinação do melhor tamanho para a força de vendas, três principais métodos são
sugeridos. Evoluções dentro de cada um desses métodos feitas por outros autores serão
também comentadas.

Método da divisão de metas (Breakdown)

Nesse método, o total de vendas previsto ou o que a organização tem como objetivo é
dividido pelo potencial de um vendedor mediano (produtividade). Dessa forma,
individualmente os vendedores devem alcançar aproximadamente aquela determinada
meta e, consequentemente, a empresa alcançará sua meta.

Número de vendedores - Volume total de vendas previsto/produtividade de um
vendedor mediano.
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Apesar de simples, esse método tem diversos problemas. Primeiro, ele leva em conta
um potencial médio de vendas de um vendedor. Essa média pode ser um valor muito
ruim se existir uma variação muito alta dentro da equipe. Um segundo problema é que
esse método inverte a lógica da função de marketing. Ele coloca o número de
vendedores (uma das variáveis do composto de marketing) como consequência do
volume de vendas e não o contrário, ou seja, o marketing mix como uma das variáveis
determinantes do volume de vendas.

Método da divisão do trabalho (Workload)

O princípio por trás deste método é que os vendedores devam possuir um montante
de trabalho similar nos seus respectivos territórios. Por total de trabalho entende-se
o número de clientes em determinado território, a frequência de visitas que deverão
receber e a duração de cada uma dessas visitas. Para chegar ao número de
vendedores utilizando este método, são recomendados os seguintes passos:
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• Classificar os clientes em categorias como Lucro, Volume ou Valor de Vendas, Tipo de
Clientes;

• Determinar a frequência de visita que cada tipo de cliente deverá receber e a duração
de cada visita: para cada categoria possivelmente existirão diferentes necessidades de
visitas que deverão ser feitas em determinados períodos;

• Calcular a quantidade total de trabalho necessário: multiplicando o número de clientes
(considerando as diferentes categorias) pelo número de visitas necessárias e sua
duração, chega-se ao total de trabalho necessário (possivelmente número de horas);

• Determinar o tempo disponível do vendedor para visitas: para isso é necessário saber
quanto do total de horas trabalhadas pelo vendedor deverá ser dedicado
exclusivamente a visitas (sabendo que aproximadamente somente 30% do seu tempo,
ou até menos, será composto pelo trabalho de fato);

• Dividindo o total de horas em (3) pela capacidade de visitas e atendimento de um
vendedor (4), chega-se ao número de vendedores necessários.
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Como pontos fracos desse modelo estão principalmente as simplificações na
determinação dos números. Por exemplo, nem todo cliente classificado como "P{'
gostaria de receber o mesmo número de visitas para continuar comprando o mesmo
montante (ou seja, possuem elasticidades visita-venda diferentes), e que seria necessária
uma análise individual ou pelo menos em grupos bem menores. Também, nem todo
vendedor consegue ter o mesmo tempo disponível estimado. Por último, o modelo não
leva em consideração os resultados financeiros das visitas (seus custos e receitas).

Método incremental

Este último método é o menos utilizado. O seu princípio é que vendedores devem ser
adicionados desde que a receita marginal gerada seja maior que o custo marginal, gerando
lucros.

A dificuldade na utilização se dá em função da dificuldade de previsão da receita marginal
gerada por um vendedor quando adicionado a um território. Essa receita depende de
diversos fatores, como o ambiente competitivo no território, habilidade individual dos
vendedores, condições de mercado, entre diversos fatores. Os custos, por outro lado, são
relativamente conhecidos pelas empresas.
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Esse modelo leva em consideração os retornos decrescentes de vendas em
um território, e ainda que mais vendedores sejam adicionados em um
território, o resultado de vendas não cresce na mesma proporção e sim de
forma decrescente.

O Quadro 6.2 coloca esses principais modelos de dimensionamento de equipe
e adiciona outros citados na literatura, colocando como eles são
operacionalizados e alguns comentários.
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3.5. ANÁLISE DO MODO DE GOVERNANÇA DA FORÇA DE VENDAS E
PLANO DE REMUNERAÇÃO

Este item traz duas fundamentais decisões para a administração de vendas. A
primeira, que foi denominada modo de governança, está relacionada à decisão
de contratar vendedores como empregados da empresa ou contratar os
serviços de um representante comercial de vendas. A segunda decisão é sobre
qual o composto de remuneração que deverá ser utilizado. Essas duas decisões
foram agrupadas porque, dependendo da decisão sobre o modo de
governança, o plano de remuneração deverá ser alterado por limitações legais e
mesmo práticas de mercado. A final deste item o aluno deverá:
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3.5. ANÁLISE DO MODO DE GOVERNANÇA DA FORÇA DE VENDAS E
PLANO DE REMUNERAÇÃO

• Entender os diferentes formatos de governança existentes em vendas;

• Entender o que deverá ser levado em consideração para a tomada de decisão para o
uso de representantes comerciais ou vendedores empregados;

• Conhecer como são compostos os planos de remuneração em vendas;

• Compreender qual a lógica do uso de componentes fixos e variáveis em um plano de
remuneração;

• Compreender como o plano de remuneração deverá ser montado;

• Entender as particularidades da gestão de representantes comerciais sob a legislação
brasileira.
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Dessa forma, este item o está dividido em duas partes principais. A primeira discutindo
modo de governança e a segunda colocando as considerações sobre o plano de
remuneração.

Faz toda a diferença, em termos de controle, possuir funcionários ao invés de terceiros
como responsáveis pela função vendas. O que pode ajudar uma empresa a tomar esta
decisão? O interessante é que essa decisão está relacionada com o plano de remuneração.
Um vendedor com salário fixo alto corresponde a um vendedor contratado como
funcionário. O que leva à decisão de contratação também direciona ao pagamento de altas
parcelas de salário fixo. Ambas as decisões caminham na direção de um maior
comprometimento do vendedor com a empresa.

Tem sido crescente o uso de brokers (representantes comerciais que representam poucas
empresas complementares) em associação com operadores logísticos, com o objetivo de
baratear a transação com os clientes em termos fiscais - quando comparado ao uso de
distribuidores que compram e revendem os produtos da indústria. Por isso, conhecer as
características de gestão desses agentes, bem como avaliar as diferentes opções, ressaltam a
importância deste capítulo no contexto brasileiro.
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3.5.1. ANÁLISE DO MODO DE GOVERNANÇA
Uma discussão fundamental para a força de vendas é se ela será uma função interna à
empresa (integrada verticalmente) ou se ela será externa (relação contratual), composta de
agentes de venda ou representantes. Geralmente, gerentes de vendas são relutantes em
considerar essa escolha, preferindo alterar outras questões, como treinamento ou forma de
pagamento, quando problemas começam a aparecer.

Os tipos de formatos de vendedores são os vendedores contratados, representantes
comerciais, agentes de vendas e, finalmente, franquias de vendas. As descrições desses
formatos são colocadas no Quadro 7.1.

Muito embora tenham sido apresentados esses diferentes formatos, a discussão deste
capítulo se concentrará na decisão entre representante comercial e vendedor direto, por ser
considerada a mais importante nas empresas. Pensando na evolução da teoria de
organização de vendas, primeiro é apresentado o critério econômico, levando em
consideração os custos envolvidos em cada uma das opções, depois é feita uma análise
estratégica considerando diversos aspectos e, finalmente, é apresentada a visão da Economia
dos Custos de Transação (ECT), que de alguma forma tenta responder a essa questão,
inserindo os critérios anteriores.
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Gutemberg, em 1963, desenvolveu uma fórmula em que, sabendo que o
custo fixo de um vendedor é geralmente maior do que o custo fixo do
representante e que o representante, em função disso, recebe comissões mais
altas, é possível saber a evolução dos custos de venda, conforme o volume de
vendas aumenta para cada uma dessas opções. Ao igualar essas duas funções,
chega-se ao volume crítico de vendas. O volume de vendas, sendo maior que
o volume crítico, torna-se mais lucrativo usar vendedores, caso seja menor, é
mais lucrativo usar representantes, conforme mostra o Gráfico 7.1.
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