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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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ATIVIDADE 23/11

• Relacione de forma sucinta "o entendimento da função estratégica de vendas"
(etapa 1 do modelo), com "definição de quotas" (etapa 3 do modelo), com
"modo de governança e remuneração" (etapa 5 do modelo).
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Mesmo Gutemberg, em 1964, já considerava limitado o raciocínio mente financeiro,
dizendo que outras variáveis precisariam ser consideradas.

O Quadro 7.2 apresenta uma consolidação dos argumentos genéricos em favor de
vendedores ou representantes e ainda algumas considerações contingenciais. Todos os
argumentos são decorrentes do fato de que faz diferença possuir funcionários ao invés de
prestadores de serviço.

Considerar as colocações anteriores pode auxiliar a empresa na escolha de um formato
ou outro. No entanto, outros critérios precisam ser considerados.

Outra visão sobre essa decisão é trazida pela Nova Economia Institucional (NEI), como
comentado na primeira seção deste capítulo. Usando a lógica de ECT para a função
vendas, a partir do momento em que for mais custoso organizar a força de vendas
internamente (integração vertical) do que contratar no mercado um representante, torna-
se mais interessante usar essa segunda opção. Logo, no entanto, surge a questão sobre
que custos devem ser apurados. Se fossem simplesmente os custos de vendas, valeria a
mesma afirmação feita por Gutemberg representada acima. A introdução dos custos de
transação nessa análise traz outras dimensões a serem consideradas.
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Os custos de transação devem ser entendidos como os custos
incorridos em uma transação para obtenção de informação,
negociação, elaboração de contratos, solução de disputas, cobrança
etc., ou seja, envolve tanto custos ex-ante quanto expost a transação
a ser realizada. Essas transações possuem três dimensões:
especificidade de ativos, frequência e incerteza. Diz-se que um ativo é
específico quando há perda de valor em outro uso que não aquele
para o qual o ativo foi concebido.
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Dessa forma, a especificidade seria representada por:

• Natureza da empresa: a necessidade de desenvolver relacionamentos de trabalho
internos para ser eficaz e quanto os vendedores devem aprender "dos procedimentos
internos de costume" da empresa;

• Produtos: o montante de conhecimento sobre o produto com o qual um vendedor
experiente precisa estar familiarizado, não referente à classe de produtos, mas ao
conhecimento específico da marca;

• Informação confidencial: as informações sigilosas que os vendedores podem possuir;

• Natureza dos consumidores: quanto mais diferentes são os clientes em determinados
territórios, mais é necessário aprender sobre eles, e por isso cada vez mais a
experiência é importante, assim como o relacionamento com esses clientes;
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• Fidelidade dos consumidores: fidelidade aos vendedores, ao invés de fidelidade à
empresa;

• Concentração de vendas em grandes clientes: quando grandes contas detêm uma
grande proporção das vendas, sua importância para a empresa aumenta e isso faz
com que a empresa possa buscar aprender particularidades desses clientes, ou seja,
quanto mais as vendas estejam concentradas em grandes contas, mais os
vendedores terão especificidades baseadas em clientes.

Em se considerando o pressuposto da ECT de racionalidade limitada, que diz que uma
parte envolvida na relação não pode prever ou antecipar o que pode ocorrer em um
relacionamento comercial e no ambiente externo, e considerando a incerteza, as
empresas tentarão de diversas formas se protegerem de ações oportunistas (como a
perda de clientes pela simples saída de um vendedor da empresa), aumentando o
controle sobre a relação com os vendedores. Uma das formas de se fazer isso é
simplesmente contratando os vendedores como empregados e estabelecendo uma
relação de hierarquia (integração vertical).
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Transportando para a função vendas e sintetizando o que foi discutido anteriormente,
quanto maior for a especificidade de ativos no relacionamento entre um vendedor e uma
empresa, quanto maior for a incerteza presente na relação e quanto maior for a frequência
das relações entre esse vendedor e a empresa, a ECT diria que seria mais indicada a
integração vertical, ou seja, a contratação desses vendedores como empregados por uma
empresa, ao invés do uso de representantes comerciais como alternativa para governar essa
transação.

Essa questão de governança com certeza tem diversas variáveis de influência. O Quadro 7.3
apresenta uma sequência de perguntas para auxiliar as organizações, usando o referencial da
ECT, que, de acordo com eles, unifica diversas variáveis isoladas e mesmo argumentos sobre
controle e eficiência. Ela contém variáveis-chaves para a decisão considerando competição
em mercados fornecedores da função, especificidade de ativos, economias de escala,
incerteza ambiental na presença de ativos específicos, incapacidade de monitorar o
desempenho, potencial de free-riding e tamanho potencial da transação. Free-riding
significa, por exemplo, um vendedor que consegue bons resultados pela venda, não pelos
seus esforços de vendas, e sim por outros motivos, como por esforços de comunicação da
empresa como um todo ou pelo trabalho de vendedores antigos.
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É válido destacar 
que as respostas 

dadas às questões 
são dois extremos 
de um continuum, 
portanto formas 

híbridas de 
governança da 

transação podem 
coexistir.
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3.5.2. REMUNERAÇÃO EM VENDAS
Muitas pessoas têm uma motivação intrínseca natural ao trabalho, relacionada aos objetivos
de realização pessoal. Para vendas, em função da multiplicidade de situações que o vendedor
enfrenta e da instabilidade da função, muitas vezes a motivação extrínseca deve ser muito
bem providenciada. Para cada venda que um vendedor consegue realizar, certamente ele
passou por diversas "derrotas" que podem abalar sua autoconfiança e sua motivação pelo
trabalho. Incentivos monetários e não monetários representam formas de providenciar
motivação extrínseca.

Plano de remuneração e benefícios é o fator mais importante relacionado à motivação dos
vendedores. Para o desenvolvimento de um programa de compensação e incentivo é preciso
primeiro levar em consideração a situação da empresa e seus objetivos de venda. É preciso
levar em consideração o que a empresa quer da força de vendas em termos de serviços,
vendas de novos programas, aumento das vendas de determinados itens, envio de
informações, serviços, como discutido nas etapas anteriores de planejamento de vendas, e
remunerar estes objetivos. Devem-se direcionar os esforços da força de vendas para o alcance
dos objetivos da empresa como um todo. O desafio maior é o alinhamento entre os objetivos
da empresa e os objetivos dos vendedores, para que eles sejam convergentes ao máximo.
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Os aspectos a serem recompensados devem ser fáceis de ser compreendidos, para que o
vendedor entenda o que de fato está relacionado com o seu bom desempenho.

Para o desenho do melhor mix de compensação, é preciso ter idéia a respeito do valor
total do salário necessário para atrair, reter e motivar o tipo de vendedor que a empresa
deseja possuir. Benchmarking, nesse ponto, é importante para saber quanto está sendo
pago pela concorrência e por outras áreas em cargos correlatos. Esse referencial é
importante, já que podem ser buscados profissionais de nível superior ou inferior aos
que se encontra em determinadas empresas de referência. Outro referencial importante
é uma análise interna (tamanho da empresa, salários de outras áreas, objetivos etc.),
para que o salário de vendedor seja coerente com os das outras áreas da empresa e para
que, posteriormente, possíveis altos salários não inviabilizem transferências de
vendedores para áreas administrativas, caso esse seja o interesse no futuro.

Recomenda-se que as três principais questões a serem respondidas por um plano de
remuneração sejam: Qual será a renda de um vendedor? Que componentes devem ser
usados no pacote de remuneração? Quanto cada um desses componentes deve
representar em termos de porcentagem sobre o total da renda?
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Sobre o valor total da remuneração, é preciso levar em consideração que pagar
muito pode ser uma forma de atrair os melhores vendedores do mercado, no
entanto alguns riscos existem, como reduzir a motivação das pessoas fora da
área de vendas, inclusive na alta administração, e impedir que vendedores
sejam promovidos para cargos gerenciais. Além disso, aumentos significativos
do salário não necessariamente garantem maior motivação. Por outro lado,
pagar pouco leva à desmotivação, alta rotatividade e baixo comprometimento.

Sobre os clássicos componentes de remuneração da força de vendas é
colocada uma breve descrição do objetivo de cada um deles.
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Muito embora os concursos de vendas e os pacotes de benefícios sejam
utilizados pelas empresas de diferentes maneiras, três são as formas mais
usadas para compor a remuneração: (1) somente salário; (2) somente
comissão; e (3) a combinação de salário com comissão, incentivos e
benefícios. Esse terceiro é a forma mais comum.

O Quadro 7.5 apresenta uma síntese da literatura consultada a respeito dos
benefícios de se usar um formato de compensação formado por salário (ou
fortemente composto de salário fixo), comissão de vendas (ou fortemente
composto por comissão), além do uso de incentivos diversos e concursos de
vendas.
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Sobre a questão do dimensionamento da parte fixa e
variável, o modelo proposto tem por objetivo explorar o
desenvolvimento da teoria do Agente-Principal aplicado na
questão de vendas, de forma a proporcionar uma
ferramenta adicional para principalmente definir um plano
de remuneração que combine, de forma adequada, a parte
variável e a fixa do total recebido pelo vendedor, já que a
grande maioria das empresas utiliza esse formato para
explorar as vantagens e limitar as desvantagens dos dois
extremos.
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A teoria da agência aplicada a esse problema pode ser colocada como a relação
entre a empresa e o vendedor (principal e agente, respectivamente) envolvidos
em um jogo, no qual a empresa que é neutra a risco (isso na verdade é assumido
já que ela pode contar com diversos vendedores - agentes) compõe um plano de
compensação para o agente (nesse caso avesso a risco já que está concentrado
na empresa). O vendedor, por sua vez, baseado no plano de compensação,
decidirá sobre o nível de esforço que investirá na atividade de vendas. A empresa
não tem como verificar o nível de esforço do vendedor de forma eficiente, a não
ser avaliando o resultado de suas vendas.

A empresa deverá escolher o plano de remuneração para maximizar o lucro,
levando em consideração o nível de esforço do vendedor sob diferentes planos
de remuneração e as oportunidades alternativas de trabalho.

O vendedor (agente) escolhe o nível de esforço considerando a "desutilidade" do
seu esforço e a utilidade esperada dos ganhos provenientes do plano de
remuneração.
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Existe um problema matemático de otimização na resolução dessa questão da
seleção de um plano de remuneração que contenha uma parte fixa e outra
variável, mas que minimize os custos da empresa (maximiza sua rentabilidade)
e maximiza os esforços dos vendedores sobre a questão de vendas, o que
significa maximizar sua utilidade sobre os ganhos, descontando a
"desutilidade" pelo esforço. Devem ser considerados, ainda, nesse modelo, a
questão de aversão ao risco do vendedor (porque tem impacto direto na
atratividade do plano de remuneração para ele), a incerteza ambiental e a
questão da eficácia do vendedor em termos de resultados de venda por
esforços de venda.

O Quadro 7.6 apresenta algumas condições que sugerem trabalhar com
proporções de salário em relação a comissões maiores que foram comprovadas
por modelagens matemáticas, mas que por fugirem do escopo deste livro não
serão mostradas aqui.
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Os últimos quatro fatores colocados no Quadro 7.6 são facilmente
explicados pela teoria do Agente-Principal. Ao aumentar a
importância de serviços ao consumidor, reduzir a importância do
volume total de vendas como objetivo principal, aumentar a
complexidade técnica do produto, existência de times de vendas,
aumento dos fatores fora de controle do vendedor, mais esses
fatores aumentam a incerteza do vendedor quanto aos seus
resultados. O vendedor por sua vez, tendo aversão ao risco, mais ele
precisará de garantias e segurança para realizar o esforço necessário
para vender.
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Já os primeiros quatro fatores são condições que fazem com que a eficiência
do vendedor seja alterada dependendo das situações e envolvendo alterações
na relação de esforço e utilidade. Fazendo com que a venda seja muito mais
resultado do esforço da empresa do que de esforços individuais do vendedor,
não faz sentido premiar o vendedor exageradamente com relação ao volume
de vendas e sim em relação a outras atividades que deverão ser
desenvolvidas, por isso a maior importância de salários fixos do que comissões
de venda.

O pacote de remuneração deve ser relacionado e completado ao alcance das
quotas estabelecidas na fase de organização de vendas, alterando o plano de
comissão ou agregando outros bônus e incentivos. É importante, também, a
utilização de recompensas não financeiras, de forma a aumentar a satisfação
com o trabalho de vendas e a motivação, consequentemente.
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Síntese de um plano de remuneração
A Figura 7.2 tenta sintetizar as considerações sobre remuneração deste capítulo, combinando
da teoria descritiva de remuneração em vendas e também reflexões da teoria da agência em
quatro etapas para a formação da remuneração de um vendedor, considerando a
composição de comissão e salário fixo e destacando o papel da remuneração não financeira
como componente do pacote de benefícios.

A primeira etapa sugerida é estimar o valor total da remuneração de uma pessoa na função
de vendas. Para isso, é preciso considerar os aspectos destacados no item 1. A explicação
desses itens foi feita no início da discussão sobre remuneração. O segundo passo tem relação
com a determinação da parte fixa desse total, levando em consideração principalmente a
teoria da agência para justificar maiores ou menores parcelas. A terceira etapa tem relação
com a necessidade de proporcionar incentivos adicionais em termos de comissões para
fortalecer a motivação do vendedor no desenvolvimento de suas atividades. Finalmente, a
quarta etapa tem relação com a seleção de alguns itens não financeiros como prêmios,
promoções de cargo, reconhecimento na boa realização da função que podem ser
fundamentais na melhoria da satisfação do vendedor na empresa e, consequentemente,
maior motivação e resultados.
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A remuneração de representantes comerciais é feita somente através de
comissões. Entre esse e outros aspectos sobre a gestão de representantes, a
próxima etapa pretende contemplar as diferenças e atenções especiais para
esse caso em particular.

Gestão de representantes comerciais: considerações gerais
A lógica para a inserção dessa etapa no modelo tem relação com a necessidade de
desenvolver algumas tarefas específicas com relação a representantes de vendas, se caso
eles forem um (ou mesmo o único) formato de venda utilizado. Existe espaço para
contribuição quanto à gestão desse formato de vendas. Existe uma necessidade de discutir
como gerenciar funções terceirizadas em marketing.

Primeiro é necessário destacar que os tópicos de organização de vendas devem ser
analisados com bastante atenção quando existem representantes comerciais e quando esses
convivem com outros formatos de vendas como vendedores contratados ou distribuidores.
Isso deverá ficar claro na etapa de integração de vendas com outras variáveis de marketing
na etapa 1.

27



A definição de quotas e objetivos (principalmente de atividades) fica restrita às
atividades previstas em contrato de representação comercial, não podendo
caracterizar vínculo empregatício (limitando assim o poder de controle da
empresa), conforme o Conselho Federal de Representação Comercial (Confere),
através da Lei nº 4.886/65. Quanto à especialização da equipe de vendas, muito
frequentemente a estrutura utilizada passa a ser a territorial, porque parece ser
(isso é uma sugestão dos autores) a estrutura que mais se adapta ao tipo de
relação contratual existente, que limita esforços adicionais de conhecimento e
vendas sobre produtos (especialização em produtos), clientes específicos
(especialização em clientes) ou processos de vendas (especialização em
processos de vendas); muito embora seja perfeitamente possível a empresa
administrar equipes de representantes de forma separada.
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Quanto ao desenho de territórios e determinação do número de
vendedores, nenhuma consideração especial é feita a não ser que,
provavelmente, o uso de representantes faça com que um maior
número de vendedores seja usado e em menores territórios (outra
especulação dos autores) no sentido de conseguir maior controle
(vendo o território como unidade de controle). A diminuição de
territórios e maior número de representantes em cada um deles
podem aumentar o controle da empresa.
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Quanto à administração de clientes, poucos são os poderes
da empresa para influenciar esse processo, a não ser através
de treinamentos e disseminação de um manual de
procedimentos, podendo pedir informações sobre o
mercado de forma rotineira, já que esse item está previsto na
lei do representante comercial no Brasil.

30



Ainda sobre informações, em função do menor controle sobre a força de
vendas e assumindo que algumas ineficiências de mercado poderão estar
presentes como presença de especificidades relacionadas a clientes (o
representante conhece as particularidades dos clientes e estes se tornaram
fiéis muito mais a ele do que à empresa), representantes têm acesso a
informações privilegiadas do território entre outras funções, mas por diversos
motivos estas especificidades não foram suficientes para justificar a integração
vertical da função, a etapa de administração do fluxo de informações de
vendas passa a ter importância ainda maior pela necessidade de a empresa
manter controle sobre o conjunto de informações de mercado. É através da
busca de informações que a empresa diminuirá o poder relativo do
representante comercial, facilitando inclusive a conversão para vendedores
contratados, caso a empresa queira mudar no futuro.
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Os tópicos de implementação do esforço de vendas, relacionado aos recursos humanos em
vendas, têm considerações semelhantes, a não ser pela questão de remuneração, que deve
ser feita, exclusivamente, por comissões de vendas, seguindo a lei do representante
comercial brasileiro, mas também em países como EUA e Alemanha. Isso torna a questão de
remuneração mais direta, sendo que a principal decisão passa a ser qual o nível de comissão
(qual o valor da porcentagem) e qual a base de cálculo.

Conforme mostrado por Farley (1964), que discute remuneração somente composta por
comissões, essas devem representar uma porcentagem igual sobre a margem bruta dos
produtos vendidos, para que o vendedor, ao buscar maximizar a sua renda, também
maximize a rentabilidade da empresa. Comissões baseadas somente em total de vendas
tendem a estimular descontos de preços e enfocar muito em volume de vendas de produtos
mais baratos (que teoricamente são mais fáceis de vender), reduzindo a rentabilidade da
empresa. Comissões variadas podem, também, ser utilizadas para direcionar o esforço de
vendas. Para implementação de comissões variadas, sistemas de pontos associados a vendas
de produtos específicos, conforme discutido neste capítulo, podem ser também utilizados.
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3.6. ADMINISTRAÇÃO DE CLIENTES E INFORMAÇÕES

Este item tem como objetivo começar a detalhar como o esforço de vendas que
foi planejado e organizado nas etapas anteriores começa a ser implementado
nos territórios de venda definidos. Esta etapa compreende a definição de como
os clientes serão atendidos dentro de cada um dos territórios de vendas e
como a montagem de um sistema de informações de vendas e marketing pode
auxiliar a gestão e o controle dos esforços produzidos. Para isso, o item é
dividido em três principais partes. A primeira explica o sistema de vendas como
um sistema de comunicação e informação, a segunda coloca os conceitos de
administração de clientes, através da formação de manuais de atuação tanto de
vendedores como de gerentes territoriais de vendas, a terceira e última parte
lida com a questão de sistemas de informação ou automação de vendas. Ao
final o aluno deverá:
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• Entender o sistema de vendas da empresa como um sistema de troca de

• Informações e comunicações entre a empresa, gerentes, vendedores e
clientes;

• Discutir como uma política de atendimento de clientes pode ser traçada e
definir quais os tópicos de vendas a serem seguidos por um vendedor através
de um manual do vendedor;

• Delimitar o escopo de trabalho de gerentes territoriais de venda e como eles
devem influir no trabalho dos vendedores, através da formação de um manual
de gerenciamento territorial;

• Conhecer os princípios dos processos de automação de vendas e programa de
relacionamento baseados em tecnologia.
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Uma empresa tem vendedores como responsáveis por levar comunicações aos
clientes e trazer informações a respeito de suas preferências e satisfação.
Analisando por uma perspectiva diferente, percebe-se que a administração de
vendas é um processo de administrar informações sobre clientes, a empresa,
os vendedores, os gerentes territoriais, os produtos, os concorrentes e fatores
ambientais diversos. Administrar clientes é saber levar as informações corretas,
da maneira correta, e trabalhar na coleta dessas informações para a tomada de
decisão. Por isso, neste capítulo, gestão de clientes e informações estão
agrupadas. O leitor atento irá perceber o relacionamento entre montagem do
fluxo de comunicação e informação em vendas, manual de atividades de
vendedores e gerentes e sistemas de automação de vendas.
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3.6.1. FLUXOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM UM SISTEMA
DE VENDAS

Um vendedor, quando atende a um cliente, está fazendo comunicação, já que
leva a mensagem da empresa de forma personalizada e individual para este
cliente. Por outro lado, o vendedor está sempre escutando opiniões dos
clientes, desde a satisfação em relação ao uso de determinado produto até uma
série: reclamação. Os clientes também comentam a respeito dos concorrentes e
da5 tendências do mercado. Da mesma forma, os gerentes levam a mensagem
de empresa para os vendedores e trazem as informações desses vendedores
para c ambiente interno da empresa, suas reivindicações e comentários sobre
"o mundo lá fora", o mercado.
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O processo de vendas pode ser entendido como sendo um processo de
administração de informações sobre a empresa, clientes, produtos e
concorrentes. E crítico o entendimento dessa arquitetura para que a
comunicação desejada chegue aos clientes e por outro lado para trazer as
informações dos clientes para dentro da empresa, reduzindo a distância entre
os clientes e a administração de vendas. Essa distância é um perigo sério
porque traz decisões incorretas e a perda da sensibilidade do mercado pelos
gestores de venda. Ademais, é crítica, em vendas, a dificuldade de troca de
informações e comunicação entre os vendedores da empresa, seus gerentes e
até mesmo a empresa. Vendedores e gerentes em geral trabalham fisicamente
longe da matriz e estão muito mais próximos um do outro do que os dois em
relação à empresa, já que vivem em regiões próximas e compartilham da
mesma realidade.

37



Propõe-se aqui uma sistematização do processo de criação de administração de informação e
comunicação com o objetivo de aproximar esses diferentes agentes e explorar os diferentes
benefícios dessa proximidade. Deve-se mencionar que essa dificuldade é ampliada quando
se trata de setores em que a estrutura de canais de distribuição é longa e complexa, como
setores de insumos agropecuários e bens de consumo em vendas para pequeno varejo,
utilizando atacadistas. A obtenção de informações da equipe de vendas e do mercado
diminui a assimetria de informações da empresa em relação aos vendedores e gerentes de
venda, diminuindo, assim, o poder relativo dos vendedores com relação a clientes e
mercados e facilitando o alinhamento de objetivos entre empresa e vendedores. Em outras
palavras, um exemplo seria clientes que são "propriedade" da equipe de vendas, já que esta
possui toda a informação sobre eles. Quando a empresa cria mecanismos de obter essa
informação de forma correta, eles passam a ser também da empresa e os riscos de serem
perdidos diminuem. Outro exemplo simples é o conhecimento das oportunidades de
mercado no território do vendedor. Se a empresa conhece essas oportunidades, ela pode
cobrar o vendedor pelo seu aproveitamento; se não conhece, fica totalmente a mercê do
vendedor no território.
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A Figura 8.1 mostra no sentido da empresa para o mercado, todos os possíveis fluxos
de comunicação, tanto diretamente, quanto através dos gerentes e vendedores, que
a empresa pode utilizar para alcançar o mercado. Por outro lado, no sentido
contrário, há as informações que podem voltar do mercado para a empresa,
passando muitas vezes pelos vendedores, revendedores e gerentes territoriais. Cada
número na figura representa um fluxo e através desses fluxos ocorre a troca de
informações e as comunicações. Esta ferramenta é chamada aqui de "Orquestra de
vendas".

A partir do desenho da Figura 8.1, a empresa pode criar diversas ferramentas com o
objetivo de dinamizar o fluxo de informações e comunicações entre os diversos
agentes na empresa, nas revendas e no mercado. Nesse caso utilizou-se um exemplo
onde a empresa possui uma equipe de vendas que atende também a revendedores.

A sugestão é que, para cada número, mecanismos sejam criados, quando pertinentes
e viáveis.

39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



Logicamente, todos os mecanismos de automação de força de vendas, como central
de dados de clientes e relatórios pela Internet, podem ser inseridos nesse esquema e
serão discutidos no último tópico deste capítulo. O objetivo será sempre aproximar a
equipe de vendas da empresa e clientes. O gestor de vendas deve ter isso em mente
ao criar os diferentes mecanismos.

Outra forma de pensar essa estrutura é que ela se refere à estrutura organizacional
da área de vendas; no entanto, inclui agentes externos, sejam eles representantes
comerciais ou de revendas. Os fluxos de informação e comunicação necessitam fluir
nessa estrutura indiferente de limites organizacionais ou mesmo que dificultados por
eles.

O tópico a seguir coloca como que clientes podem ser administrados dentro de seu
território. Para isso primeiro uma política de atendimento de contas é definida e
depois um manual de atendimento dos vendedores poderá ser elaborado. Também
como gerenciar vendedores é discutido com a proposição de um manual de
atividades para gerentes comerciais.
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3.6.2. ADMINISTRAÇÃO DE CLIENTES E MANUAL DO VENDEDOR E
DO GERENTE TERRITORIAL

Depois de toda a definição estratégica e organizacional de vendas, deve ser
feito um plano de alocação de esforços junto aos clientes dentro de um
território. Afinal, estes territórios já foram definidos, bem como o número de
vendedores e o papel estratégico dos mesmos perante seus clientes e também
a sua forma de governança e o plano de remuneração.

Classificar clientes e ordenar esforços é sempre um bom começo. A sugestão
dada é a de que esses clientes possam ser classificados com grau de
prioridade, definidos os tipos e conteúdos de apresentação de venda e
finalmente a realização de visitas de vendas seguidas de relatórios individuais a
respeito desses clientes.
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3.6.2. ADMINISTRAÇÃO DE CLIENTES E MANUAL DO VENDEDOR E
DO GERENTE TERRITORIAL

Uma forma de classificar clientes é através da compreensão em termos do
valor que estes representam para a empresa. O valor pode ser real
(relacionado a clientes que compram muito da empresa e contribuem de
forma excepcional para sua rentabilidade) ou ainda clientes com um valor
estratégico alto (clientes que possuem um potencial de vendas e lucros altos,
mas nos quais a empresa possui uma participação dentro deles muito baixa
ainda).
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Com esse conceito é possível sugerir a matriz da Figura 8.2, em que o valor do
cliente é cruzado com a posição relativa da empresa neste cliente comparado
aos concorrentes. Cada quadrante resulta em um grupo de clientes que
merecem abordagens diferentes como missão da equipe de vendas.

O segmento 1 é um segmento que, além de possuir valor alto para a empresa
com alta oportunidade de vendas, está bem posicionado, vendendo grande
parte do seu potencial de compra. Por isso, o foco e o esforço sobre este tipo
de cliente deve ser máximo para evitar o risco de perdê-lo e continuar
fortalecendo a posição de vendas da empresa.

O segmento 2 também possui alto valor estratégico para a empresa; no
entanto, a empresa está fraca, com baixa participação nas suas compras. Isso
requer uma política de venda com rompimento de crenças, estímulos
adicionais e abordagens mais direcionadas nas objeções: afinal, por que este
cliente não compra mais produtos de nossa empresa?
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