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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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O segmento 3 possui clientes pequenos, mas extremamente fiéis. Se a empresa
investir nestes clientes, correrá o risco de efetuar vendas com baixíssimo lucro
ou mesmo com prejuízo. Dessa forma, como são importantes, não se deve
"pisar na bola" com eles e manter o nível de serviços entregue.

Finalmente, o segmento 4 são clientes que não compram da empresa e
também possuem baixo potencial de compra. Dessa forma, é importante
deixar as portas abertas a eles, mas não investir recursos, já que nitidamente o
retorno não ocorrerá. Esses clientes precisam ser identificados, porque muito
frequentemente encontram-se equipes de vendas gastando recursos (tempo
do vendedor, materiais promocionais e crédito) com clientes que representam
um valor menor que estes três segmentos anteriores.
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Outro aspecto importante na administração de clientes é montar um manual
do vendedor com os tópicos fundamentais para a atuação de um vendedor no
seu território. A determinação dessas atividades de venda mostra o
relacionamento entre os diferentes níveis de atividades na área de vendas,
falando sobre a discussão estratégica, o gerenciamento dos territórios e,
enfim, o trabalho individual do vendedor no campo. Trata-se da formalização
do que a empresa espera do trabalho de um vendedor e mais um esforço de
que o que foi estabelecido em níveis estratégicos deverá ser feito em nível
operacional. Não basta a empresa elaborar todas as etapas anteriores e
simplesmente colocar os vendedores nos seus respectivos territórios. Essas
orientações deverão ainda ser a base do processo de treinamento, como
destacado no Quadro 8.2.
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Após determinar a administração de clientes e o trabalho do vendedor,
formalizado no manual do vendedor, é preciso refletir sobre quais são as
funções daqueles que irão supervisionar o trabalho dos vendedores,
gerenciando o território de vendas como um todo, de todos os seus
vendedores.

3.6.3. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
VENDAS

Em função do aumento de custos para a realização de uma visita de vendas,
algumas alternativas começam a aparecer. É comum a substituição das visitas
por outros mecanismos de comunicação, como telemarketing ou mala direta,
e pensar na otimização dessas visitas.
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A definição mais ampla de automação da força de vendas inclui o uso de
diversos tipos de tecnologia de informação e comunicação para desenvolver
atividades de vendas ou administração de vendas (MORGAN, 2001, apud
INGRAM et aI., 2002). Exemplos de auto mação são: o uso de correio
eletrônico para comunicação com clientes, softwares para apresentações de
venda e administração do tempo, acesso de banco de dados central com
informações atualizadas sobre clientes, produtos da empresa, além do uso
generalizado de Internet e tecnologias de acesso sem fio (wireless) e expert
systems, que, de acordo com características particulares de um cliente, podem
indicar um produto ou um pacote a ser oferecido. Todas essas ferramentas
aumentam a gama de informações detidas pelo vendedor.
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Qual o potencial de um sistema de automação de vendas?
Por que uma empresa tomaria a decisão de implementar tais
sistemas? A resposta a essas perguntas está baseada em três
principais pontos. Implementar um sistema de auto mação
de vendas é válido e poderá trazer resultados se aumentar a
eficácia de vendas, aumentar a eficiência de vendas ou se
aumentar a satisfação do cliente.
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Eficácia significa quão bem a organização de vendas desempenha na geração de
receitas. Isso significa que existirá uma melhora qualitativa no processo de vendas da
empresa que leva a uma melhor relação esforço-resultado. Ou seja, com o mesmo
número de visitas, amostras, tempo dos vendedores alocado por clientes mais
vendas serão geradas. Isso pode ocorrer na melhora qualitativa na prospecção e
qualificação de clientes, na disponibilização da informação necessária (materiais), no
desenvolvimento de comprometimento com os envolvidos, por exemplo.

A eficiência significa tempo e recursos investidos na organização de vendas. O
aumento da eficiência ocorre na diminuição do tempo e recursos investidos na
realização de tarefas de venda. Ou seja, com o uso de sistemas de automação de
vendas conseguirá o mesmo resultado, no entanto com economia de recursos. É um
raciocínio diferente da eficácia porque o que motivaria a implementação do sistema
é a redução de despesas na área de vendas da empresa.
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Finalmente, o aumento da satisfação do consumidor se dá através da coleta de
todas as informações relevantes sobre ele para que sejam relatadas e
analisadas e o uso efetivo dessas informações disponíveis, resultando em
ações em seu benefício.

Em síntese, as perguntas que devem ser feitas para saber se vale implementar
um sistema de auto mação de vendas são: uma vez implementado o sistema,
com a mesma estrutura de custos de marketing e vendas, vamos vender mais
(eficácia é a preocupação)? Para o mesmo volume de vendas, podemos reduzir
os custos de vendas (eficiência é a preocupação)? Com a implementação do
sistema, conseguiremos tornar o nosso cliente mais satisfeito e, por
consequência, com mais chance de se tornar um cliente fiel?
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Algumas ferramentas de sistemas de automação de vendas são
colocadas nos tópicos abaixo. Vão de simples processadores de texto
a complexos sistemas configuradores de propostas de vendas. Elas
podem ser classificadas em quatro categorias: ferramentas para
aumento da produtividade pessoal do vendedor, ferramentas para
administração de pessoal de vendas, as funcionais, que geram as
propostas, e por fim processadores de vendas, como
administradores de oportunidades de negócios.
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• Produtividade pessoal: processadores de texto, planilhas de cálculo,
relatório de despesas, softwares de apresentação, correio eletrônico. Estão
relacionados ao aumento da produtividade (eficiência);

• Administração de pessoal: calendários, programas de agendamento,
gerência de contatos, sistema de administração de territórios;

• Funcionais: geradores de propostas, sistemas de pedidos, configuração de
vendas;

• Processos de vendas: sistemas de administração de oportunidades.
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Uma ferramenta interessante que pode ser classificada como
uma ferramenta para aumento da produtividade do
vendedor é a enciclopédia virtual de marketing, que fica à
disposição do vendedor para consulta pela rede da empresa,
pela Internet, com descrição de produtos, apresentação da
empresa, artigos importantes, materiais promocionais, listas
de preços, entre outros materiais. Dessa forma, o vendedor
pode-se preparar melhor para as visitas que for fazer e
mesmo buscar materiais adicionais dependendo do
andamento das suas visitas de venda.
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Outra ferramenta interessante, que segue na linha de ferramentas funcionais,
são os configuradores de vendas, que geram propostas através da consulta e
integração de dados de outras áreas. A Figura 8.4 mostra de forma
esquemática como tal ferramenta opera.
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Para a implementação de um sistema de auto mação de vendas, deve-se
começar pela análise do processo de vendas dos vendedores existentes. Da
análise das atividades de prospecção, qualificação, encaminhamento de
propostas, visitas, fechamento, acompanhamento pós-venda, serviços e
administração de contas, vêm as perguntas de como ferramentas de
automação podem aumentar a eficácia, eficiência ou mesmo a satisfação do
cliente atendido pelos vendedores.

Alguns autores discutem as barreiras para a implementação de sistemas de
automação de vendas. Inércia ou desejo de continuar fazendo as coisas como
sempre foram feitas, baixo benefício percebido relativamente ao custo de
aprendizagem, falta de suporte da organização de vendas, falta de incentivo
para mudar a forma de trabalho, altos custos não monetários de adoção dos
sistemas, além de características demográficas e pessoais, têm explicado a não
adoção ou o insucesso desses sistemas em alguns casos.
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Recentemente, a automação de vendas tem sido integrada a um conceito de
tecnologia de CRM (Customer Relationship Marketing). Uma definição de
tecnologia de CRM inclui qualquer tecnologia de comunicação ou informação
que ajuda a organização de vendas a desenvolver e executar processos para
sustentar relacionamentos lucrativos de longo prazo. A mudança de sistemas
de automação de vendas para CRM foi importante por tirar o foco do
vendedor ou do processo de vendas e passá-Lo ao desenvolvimento de
relacionamento com os clientes.

Por fim, uma reflexão importante é que o processo de vendas consiste (ou
pode ser entendido como) em administração efetiva de informações sobre
produtos, clientes, empresas, mercado, dando a dimensão do poder da
tecnologia em revolucionar a área.
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3.6.4. ATIVIDADE DO ITEM 3.6

1. Pense em uma empresa com uma estrutura comercial que você conheça.

2. Monte os fluxos de comunicação e informação existentes nessa estrutura e proponha
ferramentas de análise.

3. Na sua opinião, como a Internet pode auxiliar o aumento da eficácia e eficiência além da
satisfação do cliente, pensando em sistemas de automação de vendas com o uso de
Internet?

4. Ao implementar relatórios de vendas para vendedores, existe uma resistência histórica e
natural em receber estes relatórios com qualidade e de forma pontual. Os motivos vão
desde o perfil (estereotipado) do profissional de vendas ou o fato de ele ser pago sobre
resultados e não para "gerar relatórios". Conforme discutido, a informação é fundamental.
Colocando-se no papel de gestor de vendas, quais seriam as suas estratégias para superar
essas barreiras?

19



3.7. GESTÃO DE TALENTOS EM VENDAS: RECRUTAMENTO, SELEÇÃO,
TREINAMENTO E MOTIVAÇÃO

Este item trata de forma conjunta de duas etapas do modelo de planejamento
e gestão de vendas relacionadas à gestão talentos de vendas, que são
recrutamento e seleção e treinamento e motivação. Montar e manter uma
força de vendas preparada e motivada é uma tarefa difícil, que requer atenção
contínua do gestor de vendas, sobretudo do gerente imediato da equipe, aqui
chamado de gerente de território. Para montar uma equipe de vendas, é
preciso recrutar pessoas com potencial de evolução na carreira de vendas e
depois selecionar entre elas aquelas que de fato irão compor o time.
Posteriormente, para manter uma equipe preparada e motivada, é preciso
investir nos treinamentos corretos. A motivação de um vendedor é resultante
de diversas variáveis, como será discutido aqui neste item, fundamental para o
alcance dos seus resultados. Ao final o aluno deverá:
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• Entender os procedimentos para recrutamento e seleção de vendedores,
bem

• Como os critérios normalmente utilizados para isso;

• Compreender como desenhar um programa de treinamento para a
equipe de vendas baseado nas necessidades dela;

• Discutir de forma ampla a motivação para o trabalho em vendas e como a
empresa pode tentar incentivar o vendedor, tomando-o mais motivado;

• Entender as variáveis que afetam o desempenho do vendedor, para
entender o espaço da ação da administração de vendas para tentar influir
nesse resultado.
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Em marketing, a função humana está presente na gestão de vendas.
É a área que certamente divide o maior número de conceitos e
aplicações com a gestão de pessoas. É crítico, no entanto, que essa
equipe é vital à empresa. Não existe empresa que não possa ter um
crescimento impressionante em função de uma força de vendas
fantástica, mas também não faltam exemplos de empresas que
arruínam toda a gestão de marketing e relacionamento com clientes
por utilizar vendedores despreparados e desmotivados.
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Além disso, a função de vendedor infelizmente é uma profissão que de
maneira geral não goza de prestígio, como outras profissões. Um dos maiores
desafios de três grandes empresas de insumos agrícolas no Brasil, relatados
aos autores deste livro, é adquirir e manter pessoal de nível técnico e
competência comercial para atuar na área. "Bons profissionais são como ouro
neste mercado... ". Algumas têm turnover de 20% ao ano.

Este item está dividido em três principais partes seqüenciais. A primeira coloca
os procedimentos de recrutamento e seleção, a segunda discute como
desenhar programas de treinamento e a motivação do vendedor. Finalmente, a
terceira parte destaca qual o espaço de ação administrativa de uma empresa
para tentar influenciar o desempenho de um vendedor.
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3.7.1. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE VENDEDORES

Diversas são as variáveis utilizadas para o recrutamento e seleção de
vendedores. Conhecer essas variáveis é importante para se certificar
se determinado processo de seleção é capaz de buscar estas
características nos candidatos participantes, ou ainda, no desenho
do processo, certificar-se de que as mesmas serão avaliadas.
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3.7.1. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE VENDEDORES

Podem ser colocados seis grupos de variáveis que normalmente podem ser
levantados a respeito de um candidato a um cargo em vendas: (1) variáveis
físicas e demo gráficas, (2) formação educacional e experiência profissional, (3)
estilo de vida e status atual, (4) aptidões, (5) habilidades e (6) personalidade. A
Tabela 9.1 fornece alguns exemplos de cada uma dessas variáveis.

O primeiro passo no recrutamento e seleção é definir quais variáveis deverão
ser utilizadas no processo completo. Com base na leitura da Tabela 9.1 deve
ser formado um perfil do vendedor almejado e a partir disso os esforços de
recrutamento deverão ser feitos para conseguir um número adequado de
candidatos com perfil aproximado ao ideal.
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Para o recrutamento de vendedores, o procedimento simples está na definição dos locais
onde bons candidatos podem ser obtidos. Um plano de divulgação e recrutamento deverá
ser estabelecido, no qual devem estar claros os candidatos-alvo, locais de divulgação e
processo de inscrição para participação no processo seletivo.

O sucesso da equipe atual e a verificação de qual a sua procedência ajudarão na definição
dos locais onde se deve incentivar a prospecção de bons candidatos, já que os resultados
têm sido satisfatórios, e, por outro lado, a diminuição dos locais nos quais os resultados têm
sido insatisfatórios. Os locais sugeridos são universidades, agências de emprego, outras
empresas não concorrentes, empresas concorrentes, indicações da equipe atual, entre
possíveis outras fontes de bons candidatos. Pode ser buscada uma correlação entre os
vendedores mais bem sucedidos e seus locais de origem para a orientação dos esforços de
recrutamento.

Uma vez que os candidatos tenham sido recrutados, os critérios para que os vendedores
possam ser selecionados precisam ser escolhidos. Novamente, pode ser definido um
procedimento baseado na diferenciação entre os vendedores de maior e menor sucesso,
buscando diferenças estatisticamente significantes que justifiquem a diferença de
desempenho.
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Uma vez que os dois grupos tenham sido identificados e separados, testa-se a
significância da diferença em características selecionadas, como formação,
idade, tempo na atividade, experiência em vendas e diversas outras. Assim,
pode-se chegar a variáveis críticas de sucesso na área de vendas da empresa.
Por exemplo, pode-se perceber que vendedores de determinada faixa etária,
formação e estado civil conseguem os melhores resultados, assim essas
variáveis são buscadas tanto no recrutamento, como na seleção dos
candidatos.

Para o recrutamento e seleção de vendedores, pesquisas realizadas por
Churchill et aI. (2000) colocam que, apesar dos diversos estudos sobre as
características desejadas em vendedores que levam a um desempenho de
vendas superior terem sido feitas, nenhum desses estudos, quando analisados
em conjunto, explicam a diferença entre desempenho de vendedores o
suficiente.
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O agrupamento das diversas variáveis (aptidão, características
pessoais, níveis de habilidades, percepções de papel, motivação,
fatores ambientais e organizacionais) que apareceram como
definidoras de desempenho segundo eles e analisaram em conjunto
a significância das correlações, não achando resultados
significativamente altos para serem discutidos. Isso significa que de
forma geral não existe "segredo" para o perfil de um vendedor
vencedor. Cada empresa, somada ao conjunto de variáveis externas,
justifica por que um vendedor pode ter mais sucesso que outro.
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No entanto, o argumento que utilizaram para não terem tido sucesso
nessa categorização geral é que justamente, dependendo do tipo de
vendas, do setor e produto, as características definidoras de um bom
desempenho devem necessariamente mudar.

Os autores citam outro estudo descrevendo características importantes
por tipo de vendedor usando a taxonomia descrita no Capítulo 1 deste
livro. A Tabela 9.2 traz as características importantes e pouco importantes
para cada tipo de vendedor. A interpretação que o leitor deverá fazer é
que, dependendo do tipo de vendedor, serão diferentes os critérios
definidores de sucesso e por consequência as variáveis buscadas em
recrutamento e seleção deverão mudar.
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Sobre técnicas de seleção de candidatos, diversas estão disponíveis para que
as informações sobre as variáveis buscadas consigam vir à tona. São as
entrevistas, checagem de informações passadas, aplicação de formulários,
testes de habilidades, simulações de venda, entre outras possíveis.

Pesquisas têm mostrado que simulações de vendas têm recebido uma
porcentagem de acerto (sobre bons candidatos) acima da média de outras
técnicas. Essas simulações consistem na elaboração de um cenário que simula
uma situação real de venda e negociação com alguns complicadores para que
o grupo avaliador possa ver como o candidato reage à situação colocada.

Uma sequência de atividades para o estabelecimento de recrutamento e
seleção de candidatos de vendas pode ser sumarizada pelos seguintes passos
colocados a seguir, para orientar o leitor a definir seu próprio processo de
recrutamento e seleção na empresa:
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1º Passo: Quem participará do processo? Quais as pessoas que
deverão opinar e participar do processo de recrutamento e seleção.
Este passo envolve determinar se diretores e mesmo o presidente
da empresa participará em algumas das fases. Outras considerações
importantes são com relação ao gerente territorial de vendas e
mesmo o pessoal técnico que pode avaliar habilidades e
conhecimentos dos candidatos.
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2ºPasso: Quem tem autoridade de tomar decisões de contratação?
Como deverá ser formatado o processo e de quem será a
responsabilidade da contratação. Isso pode ser feito através de um
único gerente ou mesmo um trabalho em grupo, onde diversas pessoas
discutem a respeito dos candidatos.

3ºPasso: Definição do perfil do candidato buscado. A
responsabilidade sobre este perfil é grande, já que direcionará todo o
processo. A análise das atividades de venda, bem como a definição de
critérios importantes, baseados na análise e descrição do cargo de
vendas, descrição das qualificações necessárias, devem orientar o
desenho deste perfil.
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4º Passo: Atração de candidatos internos e externos através de
recrutamento. A definição do plano de divulgação interno e externo é
uma etapa importante para buscar bons candidatos.

5º Passo: Definição das práticas de seleção e escolha de candidatos.
Desenvolvimento e aplicação de processos de seleção para avaliar os
candidatos, como formulários, entrevistas, testes formais e
confirmação de referências.
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Algumas das principais razões que foram levantadas a respeito do insucesso
de vendedores dão algumas dicas sobre características a serem evitadas em
procedimentos de recrutamento e seleção. Essas razões são poucas
habilidades de escuta, incapacidade de planejar e priorizar suas atividades,
desperdício de tempo, falta de esforço suficiente, falta de habilidade em
determinar necessidades dos clientes, falta de planejamento para
apresentação de vendas, conhecimento inadequado sobre produtos e
serviços, insistência, falta de confiabilidade, conduta não profissional e
otimismo ilimitado com o cliente. Esses fatores devem ser considerados no
recrutamento e seleção de vendedores, bem como no treinamento, discutido
no tópico a seguir.

36



3.7.2. TREINAMENTO E MOTIVAÇÃO DE VENDAS

Treinamento e motivação são etapas posteriores a recrutamento e
seleção porque têm relação com manter preparada e motivada a
equipe de vendas.
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Treinamento

Treinamentos em vendas são feitos com relação a características de produtos, dos clientes, da
própria empresa, do mercado ou sobre técnicas de vendas.

Uma reflexão sobre o nível de complexidade exigido no processo de vendas com relação a
produtos (complexidade dos produtos ou aspectos específicos da marca), clientes (número de
grandes clientes, clientes com características peculiares) e empresa (características culturais e
de procedimentos muito particulares), no sentido de dimensionar e determinar a natureza, a
intensidade de treinamentos, é válida para formular o programa de treinamento para novos e
atuais vendedores.

Quanto maior for a especificidade dos produtos da empresa, maior será a necessidade de
treinamento sobre eles. Da mesma forma, quanto maior a especificidade com relação à
empresa e consumidores maior será a necessidade de períodos mais longos e mais intensos
de treinamento e aprendizado pelos vendedores das especificidades envolvidas.

Seguramente deverão existir processos de treinamento para novos vendedores e atuais
vendedores. Sendo que o primeiro possui muito mais informação sobre características da
empresa e dos produtos e o segundo contém questões de atualização e reciclagem.
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O objetivo do treinamento é influenciar questões de motivação, técnicas e
habilidades. Deve ficar claro que aptidões e características são inerentes às
pessoas e não são alteradas. Na verdade, a etapa anterior de recrutamento e
seleção deverá selecionar as pessoas com as características sugeridas para um
bom desempenho da atividade na empresa e a política de treinamento deve
influenciar as variáveis suscetíveis à mudança. Isso será discutido
detalhadamente no último tópico deste item.

A eficácia de um treinamento pode ocorrer em diferentes níveis. Para avaliar
um treinamento, a Tabela 9.3 coloca algumas informações que devem ser
buscadas com base no objetivo do treinamento.

39



40



Caso seja feito um programa para que a equipe apenas goste, como uma
palestra motivacional de final de ano, então a simples opinião dos
participantes que pode ser medida através de questionários já é suficiente. No
entanto, caso a aprendizagem de técnicas seja o objetivo do programa, então
essas habilidades devem ser checadas antes e depois do programa de
treinamento. O mesmo raciocínio é válido para comportamento e resultados
colocados na Tabela 9.3.

Motivação

Motivação em vendas é definida como o montante de esforço que um
vendedor está disposto a investir em atividades como visitar clientes, fazer
relatórios, prestar serviço pós-venda e assim por diante.
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A teoria de motivação individual tem algumas abordagens clássicas discutidas
por Maximiano (1997), como a de Hierarquia de Necessidades de Maslow, em
que necessidades fisiológicas, segurança, sociais, ego e auto-realização são
buscadas pelas pessoas, muito embora todas sejam ativas por todo o tempo.
Também a Teorias dos Fatores de Higiene de Herzberg, em que as pessoas
buscam satisfazer a fatores que não estão cobertos de forma satisfatória. Por
exemplo, caso o problema de segurança esteja mal resolvido, o indivíduo
buscará, se for auto-estima, será isso que ele buscará. A Teoria X e Y de
McGregor, ressaltando estilos de gerência onde X é controlado r e Y é
motivador. De acordo com essa abordagem, a motivação do indivíduo é
conseqüência do estilo gerencial que é utilizado.

42



Outra teoria importante de forte aplicação em vendas é a Teoria da
Expectativa, em que a motivação ocorre como um ciclo. A capacidade
da pessoa, somada à sua motivação, definem o esforço, que
determinarão o desempenho superior em determinado aspecto,
depois a recompensa e satisfação, que levará a maior motivação e
assim por diante (DARMON, 2004). Dessa teoria foram desenvolvidos
os conceitos de expectativa, instrumentalidade e valência.
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Expectativa é a crença de que determinado esforço levará a determinado
desempenho. A instrumentalidade é a crença de que determinado desempenho
levará a uma recompensa e por fim a valência é a crença de que determinada
recompensa levará à satisfação. Esses conceitos são importantes em vendas, pois
o vendedor investirá esforços nas atividades que ele acredita que levarão a um
desempenho superior justamente nos aspectos que levarão a recompensas que
ele valoriza.

Dois pontos tomam-se fundamentais para a administração de vendas a partir
desses conceitos. O primeiro é identificar o que os vendedores valorizam em
termos de recompensas e o segundo é relacionar essas recompensas com metas
claras de desempenho e atividades necessárias ou recomendadas para atingi-las.
Para que o vendedor esteja motivado na direção que a empresa espera que ele
esteja, ela tem que remunerar financeiramente e não financeiramente com o uso
de metas alinhadas e motivadoras.
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3.7.3. AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA INFLUENCIAR O 
DESEMPENHO DE UM VENDEDOR

Este tópico do item será subdividido em duas etapas. A primeira etapa
colocará um modelo teórico sobre o que afeta o desempenho
individual de um vendedor. A segunda definirá, a partir dos conceitos
discutidos na primeira, como então deverá ser o espaço de ações
administrativas para impulsionar o desempenho de vendas.
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Fatores de influência do desempenho de um vendedor

O modelo de Churchill et al. (2000) é baseado em três processos fundamentais, que
são: (1) formulação de um programa estratégico de vendas, (2) implementação do
programa de vendas e, por último, (3) avaliação e controle do desempenho de um
vendedor. Ele é semelhante ao desenvolvido neste livro, no entanto, com enfoque no
desempenho de um vendedor. Este modelo tem sido usado para entender que a
visão que um vendedor possui sobre suas atividades na empresa é altamente
definidora de seu desempenho e esta visão, por sua vez, é influenciada pelas
políticas de administração de clientes, organização de vendas, planejamento de
vendas, alocação de esforços, supervisão, seleção, treinamento e motivação.
Logicamente estas decisões estão inseridas no contexto das estratégias empresariais
e de marketing definidas na empresa. O modelo será detalhadamente explicado para
que a complexidade dos fatores que afetam o desempenho de um vendedor possa
ser compreendida.
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Programa estratégico de vendas

Nesse primeiro tópico, estão incluídas as três primeiras fases do modelo de
planejamento de vendas: o ambiente, a estratégia de marketing e as
atividades de administração de vendas.

O programa estratégico de vendas deve levar em consideração os fatores
vindos do ambiente externo e também do ambiente interno à organização.

Por variáveis ambientais externas, os autores colocam consumidores
potenciais, concorrência, restrições legais, tecnologia, recursos naturais e o
ambiente social. A preocupação é adaptar o plano de vendas a essas variáveis
externas, considerando suas influências e restrições. Por variáveis
organizacionais, os autores colocam os objetivos da organização, recursos
humanos, recursos financeiros, capacidade produtiva e de pesquisa e
desenvolvimento.
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Esses dois grupos de variáveis organizacionais devem estar refletidos na
definição da estratégia de marketing da empresa. Os tópicos dentro
dessa estratégia são: os mercados-alvo selecionados, os produtos e
serviços oferecidos, a política de preço, a escolha dos canais de
distribuição, as atividades de vendas pessoais, propaganda e promoção
de vendas. O programa de vendas deve ser cuidadosamente integrado
com o resto da estratégia de marketing da empresa. Finalmente, nessa
primeira fase, a influência ambiental somada à definição da estratégia
de marketing devem definir as atividades de administração de vendas:
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•Políticas de administração de clientes: definição de como os
diversos tipos de clientes em potencial devem ser
abordados, persuadidos e servidos. Essa definição inclui a
frequência de visitas, qual deverá ser a orientação para
prospecção, pré-abordagem, abordagem, apresentação de
vendas, fechamento e atendimento pós-venda. Também são
definidos que tipos de relatórios sobre clientes devem ser
feitos e análises que devem redirecionar todo o processo.
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• Organização de vendas: a organização de vendas inclui dois grupos de
decisões. Primeiro, a organização horizontal de vendas, que contempla as
decisões a respeito do uso de representantes ou vendedores
contratados, o tipo de estrutura de vendas (se por produto, geográfica,
por cliente, por função de vendas ou estrutura mista), o uso ou não de
estrutura especial para contas especiais, incluindo a formação de times
de vendas. Sobre a organização vertical, os autores colocam que são
todos os pontos relacionados à administração gerencial de vendas, sendo
a integração de vendas e marketing, a definição do número de níveis
hierárquicos e a amplitude de controle.
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• Planejamento de vendas: são realizados, nesse ponto, a previsão
de vendas através da escolha de algum método de previsão, bem
como o estabelecimento de quotas de vendas e orçamento de
vendas. As quotas vêm logo em seguida à previsão porque estão
altamente relacionadas.
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• Desenho de territórios e roteamento: finalmente, como atividade
de administração de vendas estão o desenho de territórios
(definição do número de territórios que a empresa possuirá e como
eles serão formados) e o estabelecimento de roteamento para os
vendedores atuarem dentro desses territórios. Para isso diversos
métodos de formação de territórios e rotas são sugeridos.
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Implementação do programa de vendas
A implementação do programa de vendas envolve a motivação e o direcionamento do
comportamento dos vendedores. Como primeiro passo nas atividades de
implementação, devem ser compreendidos os fatores que influenciam esse
comportamento e também o desempenho de vendas. Esses fatores são:

• Variáveis ambientais, tanto externas como internas. As condições econômicas, a
atuação

• dos concorrentes, bem como a atratividade do composto de marketing utilizado pela
empresa, definitivamente, têm forte impacto no desempenho de vendas de um
vendedor e consequentemente sobre o seu nível de motivação e comportamento.

• Percepções do papel do vendedor, ou seja, a compreensão do vendedor a respeito do
que ele deve fazer, o que, por sua vez, é definido pelas expectativas de diversas
pessoas sobre o que ele deve fazer. Muitas vezes, a clareza sobre o que deve ser feito,
bem como as expectativas de superiores, subordinados, clientes, entre outras partes,
são conflitantes.
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• Nível de capacidade da pessoa relacionada às habilidades aprendidas e à capacidade
de aprender, por exemplo, como fazer apresentações de venda, quais são as
características dos produtos e da empresa.

• Nível de motivação: o nível de motivação de um vendedor será definido pelo tipo de
recompensa esperada pelo alcance de determinado nível de desempenho.

Com base no papel do vendedor e a aptidão necessária deverão ser desenvolvidos os
processos de recrutamento e seleção para assegurar que os vendedores que são
necessários de fato serão os contratados. Também o nível de capacidade do vendedor,
o esperado e o existente, deverá orientar o desenho do programa de treinamento de
vendas pelos gerentes de vendas.

Mesmo depois do treinamento, algum tipo de supervisão será necessário, bem como
o desenvolvimento de planos de compensação (financeiros e não financeiros), para
garantir o nível de motivação para o desempenho esperado.
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Avaliação e controle do desempenho de vendas

Como etapa final do programa de administração de vendas, a empresa deve monitorar e
avaliar o desempenho geral da força de vendas e os componentes do seu programa. O que
foi planejado deve ser comparado com o que de fato foi alcançado. Três são os
procedimentos recomendados para avaliação e controle do desempenho do programa de
vendas. Esses procedimentos podem ser combinados para permitir uma análise completa do
resultado de vendas.

Análise de vendas: A análise pode ser feita para apenas um vendedor, ou alguma variável
pode ser escolhida para analisar resultados consolidados, por exemplo, de territórios,
produtos, clientes e assim por diante.

Análise de custos: Tanto quanto as vendas, os custos, também, são acompanhados e
comparados com os objetivos estabelecidos. Esse acompanhamento é fundamental para
conseguir lucratividade em um determinado território.
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Análise de comportamento: Variáveis adicionais são sugeridas, nessa etapa,
para controlar o comportamento do vendedor, tanto em termos de resultados
como em termos de atividades realizadas.

Por fim, o resultado desse processo de avaliação e controle deve, através do
retorno, orientar a formulação do programa das atividades de administração
de vendas.

Com a compreensão do modelo de Churchill, percebe-se o conjunto de
práticas que podem afetar o desempenho de um vendedor, bem como a
influência do ambiente e das próprias características dos vendedores na
definição do seu desempenho. O tópico seguinte coloca a ação administrativa
no sentido de impulsionar este desempenho dentro do espaço possível.
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3.7.3. AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA INFLUENCIAR O 
DESEMPENHO DE VENDAS

Quais devem ser então os procedimentos administrativos para
maximizar o desempenho de um vendedor considerando o modelo e
os conceitos colocados neste capítulo? A Figura 9.2 faz este
cruzamento.
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Com relação à aptidão necessária às atividades de venda, não há o que ser feito, a não ser
melhorar e ajustar as políticas de recrutamento e seleção da empresa a buscar pessoas com
as aptidões certas; afinal, aptidão é um fator que não se apreende e sim é possuída por um
indivíduo.

O mesmo raciocínio é feito com relação às características pessoais. Essas características
buscadas devem ser alvo dos processos de recrutamento e seleção. Quanto ao nível de
habilidades, estas podem ser ensinadas ao vendedor por processos de treinamento e garantir
a execução dessas habilidades através da supervisão.

A percepção da função na empresa, colocada como muito importante na definição do
desempenho no modelo anteriormente discutido neste capítulo. poderá ser esclarecida
através de treinamentos e supervisão, além de políticas de administração de contas que
deixem claro o que deverá ser feito para cada cliente.

A motivação de um vendedor deverá ser influenciada principalmente pelo plano de
remuneração financeiro e não financeiro que, por sua vez, deverá estar atrelado ao plano de
quotas. Também são importantes os concursos de vendas, como motivação para os esforços.
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Finalmente, os fatores organizacionais e ambientais que influenciam
o desempenho de vendas deverão ser refletidos nas políticas de
administração de vendas, organização de vendas, territórios e as
diversas decisões. Quanto mais ajustada a administração de vendas
às tendências ambientais, mais este fator influenciará de forma
positiva o desempenho dos vendedores.
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3.7.4. ATIVIDADES DO ITEM 3.7

1. Com base nos conceitos discutidos no capítulo, comente a frase "vendedor é
uma profissão que o sujeito deve ter nascido para vender". Até que ponto esta
colocação está correta?

2. Discuta como o posicionamento de uma marca, bem como os segmentos alvo
atendidos, deve influenciar os critérios de recrutamento e seleção de vendedores
em uma empresa.

3. A imagem da profissão de vendedor não é boa, como já discutido nesta
apostila. Como isso acaba por influenciar as atividades de recrutamento, seleção,
treinamento e motivação de vendas?
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3.8. CONTROLE DE VENDAS

Este item traz em conjunto duas etapas com relação ao controle dos esforços de
venda. O primeiro é a administração de conflitos em vendas. Seguramente, a área
de vendas está entre uma das áreas mais conflituosas dentro da organização e
minimizar estes conflitos a níveis saudáveis é o objetivo desta etapa dentro da fase
de controle. A segunda etapa, dentro da fase final do modelo, é a determinação
dos mecanismos de controle para garantir que o que foi planejado está sendo
alcançado e mesmo para avaliar os resultados, identificando desvios e propondo
correções em curso. Quanto mais controle o gestor de vendas possuir com
informações apuradas e atualizadas, menor o risco de decisões erradas. O capítulo
também sugere um roteiro para aplicação de uma auditoria de vendas, que busca
radiografar a área e elaborar um diagnóstico completo para a realização do modelo
proposto neste item, já sabendo onde estão os principais problemas. Ao final o
aluno deverá:
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• Entender as principais fontes de conflitos existentes e suas consequências na
área de vendas;

• Discutir formas de minimizar os conflitos para níveis saudáveis;

• Entender os mecanismos de controle possíveis a serem estabelecidos;

• Compreender como realizar um diagnóstico completo em vendas, através da
utilização de uma ferramenta fornecida que é o roteiro para auditoria de
vendas.
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3.8.1. ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS

Para a administração de conflitos, o modelo de gestão e planejamento de vendas
inseriu nessa sequência um passo para que os conflitos possam ser identificados e
minimizados a um nível saudável e critérios possam ser criados para o
encaminhamento da matéria.

Muito da identificação dos potenciais conflitos já será feita no momento da
integração entre os canais de distribuição e vendas como discutido na primeira fase
da sequência. O objetivo dessa fase é entender os conflitos de forma mais ampla e
depois, como já foi dito, criar critérios para sua resolução.

O desenho das etapas busca, até esse ponto, reduzir os conflitos que serão descritos.
Por exemplo, o fluxo de informações e comunicações é construído nesse sentido,
bem como a especialização. No entanto, ainda assim é possível que existam conflitos
em vendas.
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Origem dos conflitos

Pensando de uma forma ampla, a maioria dos conflitos tem sua origem nas
diferenças entre vendedores e empresa a respeito de:

• Metas: pensando, por exemplo, em um distribuidor-vendedor, as metas de
empresas que estão participando da mesma rede de valor são em diversos
pontos naturalmente opostas. Obviamente, os fabricantes querem maiores
margens e, por isso, maiores preços cobrados ao distribuidor, menores estoques
e, consequentemente, canais estocados. Por outro lado, o distribuidor não quer
investir em estoques, quer pagar o menor preço possível ao fabricante para
poder obter maior margem. No caso de representantes comerciais autônomos,
eles querem maiores comissões pelos esforços de venda realizados e a empresa,
por sua vez, quer vender da forma mais lucrativa. Esses pontos que remetem à
disputa pela distribuição do valor gerado pelo sistema são naturais de qualquer
relação comercial.
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Origem dos conflitos

• Percepções da realidade: quanto aos atributos dos produtos ou
serviços, definição dos segmentos de mercado e concorrência. Por
terem diferente foco de atuação, as empresas e os vendedores
podem ter diferentes pontos de vista, não entendendo o porquê
das solicitações da outra parte.
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• Conflitos de domínio: conflitos sobre as responsabilidades das partes em
termos de serviços, responsabilidades em promoção, entre outras atividades.
A discordância sobre esses pontos é colocada como discordância de domínio.
Se a empresa que deve fazer ou o vendedor ou o representante comercial:
por exemplo, um representante comercial pode achar que a empresa deveria
fazer pós-venda constante porque ela tem total interesse e capacidade, e por
sua vez a empresa diz que isso é responsabilidade do representante, que tem
que acompanhar os pedidos dos seus clientes e formar relacionamentos
através de atendimentos pós-venda.
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• Incongruência de papéis: um papel pode ser colocado como um conjunto de
prescrições que definem como deveria ser o comportamento de
determinado "ator", como distribuidor, ou representante, ou o vendedor.
Quando esse papel é alterado por uma das partes, cria-se uma situação de
conflito. O vendedor tem conflitos de papel porque, em determinados
momentos, representa o cliente brigando pelos direitos deste na empresa,
em outros, cobra o cliente. O gerente cobra o vendedor também. A família
do vendedor também funciona como fonte de conflito, já que, pelas
características de sua profissão, passa muito tempo fora de casa e ainda
existe muita variação de horários e compromissos. Todos os fatores
colocados acima levam a incongruência ou conflitos de papel.
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A origem dos conflitos, ou seja, os motivos maiores para que eles existam
foram colocados acima. No entanto, esses conflitos em vendas manifestam-se
de diferentes formas. Em níveis naturais, chamados muitas vezes de
funcionais, os conflitos acabam tendo um efeito positivo por pressionar as
partes para que discutam e cheguem a pontos de concordância, melhorando
o desempenho em área de vendas. Um nível zero de conflito pode indicar
certa passividade, decorrente da falta de estímulo para discutir uma relação
de pouco ganho e pouca importância, em que as partes se acomodam. Essa
questão mostra o lado positivo do conflito, no entanto, altos níveis de conflito
diminuem a eficiência do sistema de vendas, porque tornam a discussão
contraproducente e motivam ações negativas das partes envolvidas.
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Uma pesquisa feita com representantes comerciais de uma empresa mostrou
que os poucos representantes que essa empresa possuía, cerca de 15
pessoas, tinham poucas reclamações e quase nenhuma sugestão de melhoria.
Em um segundo caso, uma empresa com um número semelhante de
representantes mostrava representantes com inúmeras reclamações e
sugestões. Se a área de vendas dessas duas empresas fosse comparada,
alguns tenderão a dizer que a primeira está mais bem estruturada que a
segunda, mas uma análise mais criteriosa pode mostrar que a primeira possui
uma força de vendas não motivada e que não vende os produtos da empresa
representada de forma ativa (porque não depende deles).
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A segunda empresa, apesar de possuir mais "aspectos de melhoria", conta
com representantes mais comprometidos. Por isso, o conflito não
necessariamente é ruim. Logicamente, dependendo da intensidade dessas
reclamações, podem tornar-se um problema sério, como o rompimento de
contrato e perda de clientes de um representante. Nesse momento o conflito
torna-se negativo. Existe um nível ótimo de conflitos pensando na efetividade
das vendas.

Tipos de conflitos

Sobre os tipos de conflitos, os primeiros que podem existir são sobre a
questão de políticas de vendas. Quais as situações em que o que foi
originalmente estabelecido (por exemplo, territórios exclusivos de venda a um
determinado representante) poderá ser flexibilizado? No caso da transgressão
dessas normas, quais as punições da empresa? Em diversos casos analisados
em empresas brasileiras, elas não tinham isso bem definido.
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O segundo tipo muito comum de conflito envolvendo vendas é a existência de canais
múltiplos, ou seja, um fabricante vende através de diferentes formatos como vendedor
contratado, representante, distribuidor, Internet, varejo de autoserviço, entre tantos outros.
Para o fornecedor, esses canais podem ser interessantes, porque representam uma
oportunidade maior de penetrar no mercado e avaliar essas diferentes alternativas. Por
exemplo, a empresa pode comparar o desempenho de vendedores empregados e
representantes comerciais e também ter acesso direto ao mercado, buscando as
informações dos clientes finais e estando mais apta a perceber as oportunidades e ameaças
do mercado. Isso teoricamente não representa problema, já que o recurso do consumidor,
simplesmente, irá migrar para aquele canal que atender melhor às suas necessidades.

No entanto, podem existir problemas advindos da existência de canais múltiplos. Primeiro
isso pode permitir que diferentes membros do canal (que podem ser fabricantes, revendas
ou representantes) disputem o mesmo cliente. Podem ocorrer, ainda, conflitos porque os
representantes ou revendedores representam a concorrência e os fabricantes podem se
sentir lesados por isso, já que exigiram exclusividade, tanto no nível "informal" como no
formal, destacados em contratos escritos.
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Outro conflito muito frequente é o da venda direta do fabricante para potenciais
clientes da revenda. Esse ponto é crucial no relacionamento entre as duas
empresas. Dependendo de como o fabricante lida com esse problema (que é
colocado também como natural, pelo fato de sempre poder existir clientes que
pelo porte ou importância exijam atendimento direto), a empresa pode
construir ou destruir uma relação de confiança, muito importante para a
formação da parceria. É nesse ponto, muitas vezes, que a empresa irá mostrar o
quanto valoriza os canais de distribuição, dependendo da política que escolher
para tratar o assunto. O vendedor direto ou o representante que pode
"competir" com um revendedor gerando esse tipo de conflito deve estar
preparado sobre este tipo de problema.
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Outro ponto fundamental é a questão das regras. Por um lado um excesso de
regras pode tornar "burocrática" a relação, tornando-a pouco flexível e
mostrando que o excesso de controle advém de pouca confiança, o que
prejudica a formação da parceria. Por outro lado, a ausência de regras claras dá
margem a indefinições e ao aparecimento de conflitos que poderiam ser
simplesmente contornáveis. Por exemplo, regras sobre a definição da venda
direta do fabricante, da estrutura territorial dos canais de distribuição, entre
outros pontos que, por ficarem mal definidos, podem originar disputas, o que
prejudica também a construção do relacionamento e ganho mútuo entre as
empresas, vendedores e distribuidores.
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Minimizando conflitos

Para minimizar os conflitos colocados acima, podemos citar algumas
alternativas, como: comunicar-se mais frequente e efetivamente, estabelecer
canais para expressar insatisfações, fazer uma revisão crítica das ações
passadas, inventar e implementar divisão equilibrada dos recursos do sistema,
desenvolver uma distribuição mais balanceada de poder em seus
relacionamentos, desenvolver padrões de atuação para serem seguidos em
eventuais futuros conflitos.

Dessa forma, o Quadro 10.1 sintetiza algumas condições de conflitos para que
o gestor de vendas possa refletir sobre elas e criar possíveis critérios para o seu
encaminhamento e resolução.
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Cada empresa deve refletir sobre os aspectos colocados no Quadro 10.1 para
entender se eles existem na empresa e entender também a origem dos
conflitos na tentativa de minimizar as razões de sua existência, corno a
diferença de metas, realidades e responsabilidade de funções.

3.8.3. MECANISMOS DE CONTROLE DA FORÇA DE VENDAS
É difícil avaliar o desempenho de um vendedor. Muito embora suas atividades sejam de
grande importância para o alcance dos objetivos da empresa, trabalham longe da matriz
da empresa e longe dos olhos do gerente de vendas.

Embora exista uma crença de que o controle sobre os vendedores possa impactar,
negativamente, no desempenho de vendas, estudos recentes têm mostrado aspectos
positivos do acompanhamento próximo dos homens de venda, levando ao maior
desempenho e também satisfação, comprometimento, diminuição de hiatos de
expectativa e conflitos de papéis existentes.
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Uma análise de vendas envolve a coleta, classificação, comparação e estudo dos dados de
venda da empresa. Isso pode ser feito checando a evolução tempo ral dos dados ou
diversos cruzamentos possíveis e comparações com fontes de dados internos e externos. É
importante identificar concentrações de vendas ou mesmo lucros em produtos,
vendedores ou territórios, para orientar a política de investimentos. É sempre comum que
alguns produtos, vendedores e territórios representem grande parte das vendas. Todo
vendedor possuirá um grupo de clientes que representa muito de seu resultado e cabe à
empresa, através do gerente, definir uma política diferenciada de atendimento para estes,
mas também a valorização responsável dos menores.

Um erro comum em avaliação de vendas é confundir eficácia com desempenho. Eficácia é
o resultado de vendas de um vendedor que incorpora não só o seu esforço, mas também
outras variáveis como potencial de território, acontecimentos ocasionais no território,
nível de competição e assim por diante. Já desempenho de vendas refere-se aos fatores
que estão sob o controle do vendedor. Tanto medidas de desempenho como eficácia
podem ser divididas entre medidas de atividades e resultados ou ainda a combinação de
ambas que são os índices de vendas. Esses índices são mostrados no Quadro 10.2.

79



Além das medidas citadas podem ser desenvolvidas outras subjetivas a respeito do
trabalho dos vendedores com o objetivo de enriquecer ainda mais a sua avaliação.
Os critérios que podem ser usados são o conhecimento do vendedor em relação à
empresa, seus produtos e suas atividades, administração do território (planejamento
de visitas, controle de despesas, entre outros), relações com a empresa e
consumidores e características pessoais.

Dentre os diversos indicadores que podem ser usados como os destacados no
Quadro 10.2, os mais importantes que devem ser acompanhados são aqueles que
também formam o plano de quota de vendas (desde que esse plano de quotas tenha
sido feito conforme o discutido neste livro, ou seja, refletindo o que se espera de fato
do vendedor em termos de atividades e resultados). Logicamente, completam-se os
índices de quotas com os índices levantados.
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Uma discussão importante é o tipo de avaliação que deve ser usada,
basicamente considerando os dois tipos citados, as metas de
resultados ou metas de atividades. De acordo com Albers (2000), se
as vendas de uma empresa dependem pouco do esforço de vendas
em relação às outras variáveis de marketing, o sistema de avaliação
deve ser baseado principalmente nas atividades realizadas pelos
vendedores. Se, por outro lado, as vendas da empresa dependem
fortemente do esforço de vendas, então devem ser baseadas em
resultados.
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Auditoria de vendas
Uma forma de avaliação e controle mais ampla é a auditoria de vendas. Ela tem os
mesmos princípios de avaliação e controle, no entanto, acompanha o desempenho de
toda a área

Em resumo este item colocou a fase final do modelo de planejamento e gestão de
vendas que se refere aos esforços de controle. O primeiro deles tem relação com a
identificação e minimização dos conflitos. Foi discutido que a origem dos conflitos está
na diferença de metas, realidades, papéis e responsabilidades das partes. Os tipos de
conflitos existentes são conflitos sobre política de vendas, vendas diretas, canais
múltiplos, presença da concorrência e conflitos de domínio. Para minimizar conflitos é
sugerido o aumento de troca de informações, a criação de regras claras e
desenvolvimento equilibrado de poder. As formas existentes de controle são os
controles de atividades realizadas pelos vendedores e pelos seus resultados. O gestor
deve construir os mecanismos combinando esses dois tipos. Acompanhar o plano de
quotas deve ser o aspecto central do controle de vendas, desde que esteja completo.
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3.8.3. ATIVIDADES DO ITEM 3.8

1. Os conflitos na área principalmente de vendas industriais. Para identificar a
questão de identificação de conflitos e minimização pense em uma loja. Quais
os conflitos que podem existir entre os vendedores e como minimizá-los?

2. O controle de vendas pode dividir-se entre controlar atividades e resultados.
Qual a relação disso com a definição do modo de governança em vendas, ou
seja, representantes comerciais autônomos ou vendedores empregados da
empresa?

3. Comente como um gerente regional de vendas pode auxiliar a empresa a
aumentar o controle sobre a força de vendas.
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