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“ Em todos os lugares aos quais
ele chega existe uma nova
tecnologia, novos processos, e,
acima de tudo, uma nova forma
aparentemente radical de se
fazer o trabalho.”

✤
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ele costumava trabalhar, está muito
parecido com aquele do qual ele
lembrava no momento em que
adormeceu. De fato, a maioria das
pessoas agora tem laptops, apesar
de muitos deles parecerem ser mais
decorativos do que úteis. E existem
mulheres no departamento: agora
ele é um “profissional de vendas”
em vez de um “homem de vendas”.
Entretanto, a maioria das outras
coisas no escritório de vendas não o
surpreende.

A empresa decide dar a Rip o seu
antigo cargo em vendas. Ele então
sai com seu gerente para conferir
se o processo de vendas sofreu al-
terações. Descobre que a maior
parte do processo de vendas lhe é
familiar. Existe certamente um
número maior de produtos, e muitos
deles parecem ser mais complexos.
A competição é maior e mais
intensa, e o ritmo de trabalho é
mais acelerado. A venda por pres-
são, hard sell, parece estar ofi-
cialmente desencorajada – mas
mesmo no passado Rip sempre
preferiu vender através de relacio-
namentos, em vez de vender por
pressão.

Rip possui ainda a expectativa de
preencher relatórios de visitas,
apesar de que a tecnologia de hoje
permite que ele entre com suas
mentiras e desculpas, eletroni-
camente. O pagamento é maior do
que em uma geração atrás, mas
ainda vem na forma de um fixo

Neil Rackham e John DeVincentis

I
magine que o empregado Rip Van
Winkle tenha caído no sono há uma
geração e esteja acordando hoje.
Ele poderá voltar para a sua em-
presa e não reconhecê-la. As suas
lembranças do processo de fabrica-
ção o levarão a esfregar seus olhos
na frente das novas máquinas e ele
murmurará: “Alguma coisa está
muito diferente. O piso da fábrica
parece um laboratório. O óleo, a
graxa, e as pilhas de produtos semi-
terminados não existem mais. Não
existem filas de pessoas trabalhan-
do em linha de montagem. Nin-
guém está parado esperando por
instruções sobre o que fazer
depois. Não existe nenhum
inspetor de controle de qualidade
por perto. Onde estão os supervi-
sores? Quem é o trabalhador e
quem é o gerente?”.

É uma grande transformação, e é
muito mais do que Rip pode absor-
ver no seu primeiro dia depois de
despertar; por esta razão ele sai em
busca de algo familiar. Primeiro, ele
se dirige à central de digitação, so-
mente para descobrir que ela não
existe mais. Depois, ele passa por
uma sucessão de outros departa-
mentos. Em todos os lugares aos
quais ele chega existe uma nova
tecnologia, novos processos, e,
acima de tudo, uma nova forma,
aparentemente radical de se fazer
o trabalho.

Todos os lugares? Não totalmente.
O departamento de vendas, onde
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mais uma comissão variável. O seu
gerente de vendas o treina com
termos familiares – características,
benefícios, argumentação e contra-
argumentação, perguntas abertas e
fechadas, e assim por diante –, o
que o faz se sentir como se nunca
tivesse adormecido por tanto tem-
po. Na verdade, quase tudo o que
ele fala, palavra por palavra, vem
do livro A Psicologia da Venda de
E. K. Strong, publicado em 1925.
“Bem”, ele pensa: “Vender sempre
será vender. E eu, provavelmente,
poderia tirar uma soneca por mais
alguns anos”.

Mas ele está errado. Novas e pode-
rosas forças começam a mudar o
mundo das vendas. As funções de
vendas em todos os lugares estão
ainda nos estágios primários de uma
transformação comparável à que
redesenhou o processo de fabrica-
ção, há vinte anos. De acordo com
algumas estimativas, pelo menos
metade das posições de vendas de
hoje acabará nos próximos cinco
anos. Estruturas territoriais utilizadas
por um longo período também serão
extintas. A essência da venda está
em constante movimento.

Algumas organizações já cruzaram
a porta de entrada desse novo
mundo. Até alguns anos atrás, a
Microsoft, por exemplo, possuía
uma equipe de vendas que oferecia
software em pacotes para contas
corporativas em típicas negocia-
ções B2B (“business-to-business”).
Hoje, os seus representantes de
vendas investem seu tempo orga-
nizando e mobilizando redes de
provedores (tais como: especia-
listas, treinadores, software desig-

ners, e instaladores), para, desenvol-
verem soluções independentes,
individuais, tailor-made.

No passado, quando você chamava
Charles Schwab, o pioneiro em in-
termediação dos serviços de tele-
fonia, nos anos 70, você tinha um
intermediário (broker) ou um
vendedor com outro nome que
intermediava o negócio para você.
Hoje, você pode optar por acionar
a Schwab pela Internet e fazer seus
negócios diretamente, sem inter-
mediários.

QUAL É A RAZÃO
PARA SE TER UMA
FORÇA DE VENDAS?

As questões que os executivos da
linha de frente estão começando a
levantar são, sem dúvida, sinais de
que a natureza da venda está em
processo de mudança. Há três anos,
quando CEOs conversavam a res-
peito da força de vendas, eles
focavam em remuneração, treina-
mento e automação. Entretanto, em
recente fórum de CEOs, as questões
levantadas foram mais profundas.
“Será que eu preciso efetivamente
de uma equipe de vendas?”, levan-
tou o presidente de uma empresa de
tecnologia. Um outro CEO per-
guntou: “Qual é a diferença entre
vender e fazer marketing? Eu não
estou mais certo de que entenda a
distinção entre estas duas atividades
claramente.” Um chefão de uma
grande empresa de comunicação
sugeriu: “Talvez tenha chegado a
hora de respondermos à pergunta
mais básica de todas: Qual é a razão
para se ter uma força de vendas?”

As questões que os executivos
da linha de frente estão
começando a levantar são,
sem dúvida, sinais de que a
natureza da venda está em
processo de mudança.

✤
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“Talvez tenha chegado a hora de
respondermos à pergunta mais
básica de todas: Qual é a razão
para  se ter uma força de vendas?”

Durante muitos anos, as forças de
vendas existiram com o propósito
de comunicar o valor das ofertas
de produtos e serviços das empre-
sas. Todavia, enquanto a equipe de
vendas preenchia totalmente esta
função, uma grande mudança já
vinha sacudindo o mundo dos ne-
gócios. Outras funções – produção,
engenharia, desenvolvimento de
produto, e até mesmo recursos
humanos – há tempos vêm sofrendo
processos de reestruturação e
realinhamento com o objetivo de
criar mais valor para os clientes.
Atividades que não agregam valor
estão sendo reduzidas, ajustadas ou
eliminadas.

Essas novas formas de trabalhar, tais
como, melhoria contínua, reenge-
nharia dos processos, Kaizen, e
times autogerenciáveis (TAG), es-
tão sendo introduzidas para contri-
buir na criação de produtos de alta
qualidade e serviços mais baratos
e eficicazes. Ou seja: outras fun-
ções se tornaram criadoras de valor,
conscientes. Nas empresas de hoje,
é difícil para as funções e até
mesmo para os indivíduos
sobreviverem – e é impossível que
eles prosperem – a não ser que
agreguem valor para os clientes, de
uma forma clara.

No mundo de ontem, era admissível
a contra-argumenção pela simples
comunicação sobre os novos
produtos para os clientes: esta era

a forma antiga pela qual a força de
vendas estava, efetivamente, agre-
gando valor. “Nós éramos muito
úteis para os médicos porque os
informávamos a respeito dos últi-
mos medicamentos”, disse um
representante farmacêutico. “Nós
falávamos a respeito das novas
alternativas que ainda não estavam
disponíveis nos livros de referência
do mercado. Sem a nossa infor-
mação, os médicos ficavam,
rapidamente, desatualizados”.

A tendência hoje é de que os com-
pradores tenham as mesmas infor-
mações a respeito dos produtos que
os profissionais que estão ven-
dendo. O advento da especializa-
ção na medicina, por exemplo,
resultou na participação de muitos
médicos, em testes clínicos, apren-

dendo sobre os efeitos de novos
medicamentos, antes mesmo de
eles serem aprovados para lança-
mento no mercado.

Compradores em outras indústrias
também são mais bem informados
do que costumavam ser. Hoje, com
muita informação acessível sobre
quase tudo, a real necessidade por
um profissional de vendas
altamente qualificado e,
conseqüentemente, caro está
sendo cada vez mais questionada.

A “onipresença” da informação não
é a única força transformadora da
função de vendas. Outra força é a
diminuição da diferença entre
produtos. Conforme os produtos se
transformam em commodities, as
suas características passam a ter

O advento da especialização na medicina, por exemplo, resultou na participação
de muitos médicos, em testes clínicos,  aprendendo sobre os efeitos de novos
medicamentos, antes mesmo de eles serem aprovados para lançamento no mercado.

✤
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cada vez menor relevância para os
clientes. O valor migra do produto
para o processo pelo qual ele é adqui-
rido, e os clientes começam a dar
maior importância para o ambiente
de compra que mais lhes agrada.

Infelizmente, gerações de profissio-
nais de venda vêm desenvolvendo a
noção de que eles criam valor atra-
vés do lucro. E isto não é suficiente
para a sobrevivência nos mercados
altamente competitivos de hoje.

O VALOR ESTÁ
NOS OLHOS DE
QUEM COMPRA

A idéia de que a força de vendas
deve criar valor e não somente co-
municá-lo, é simples e atrativa.
Mas o que realmente significa? Se
você perguntar para acadêmicos ou
consultores, eles lhe dirão da
maneira mais simples que, o valor
é definido pela equação:

VALOR + BENEFÍCIOS – CUSTO

Desta forma, existem duas maneiras
pelas quais os profissionais de
vendas podem criar valor: eles
podem gerar benefícios adicionais
ou reduzir os custos dos benefícios
que estão fornecendo.

No primeiro caso, a empresa deve
aumentar a capacidade de sua força
de vendas em entregar benefícios,
melhorando a sua capacidade para
resolver problemas, ou permitindo
que os seus profissionais de vendas
possam dedicar mais tempo às
questões de seus clientes. No segun-
do caso, a empresa deve buscar

formas de vender mais barato.
Algumas organizações que buscam
criar valor através da redução de
custos de vendas vêm utilizando o
recurso de vendas por telefone e
profissionais de vendas que traba-
lham meio período. Outras elimina-
ram toda a força de vendas, adotan-
do novos canais de distribuição,
catálogos, ou comércio eletrônico
(e-commerce).

É o cliente quem decide se o benefí-
cio é real. Diferentes clientes em
uma mesma indústria possuem
diferentes conceitos de valor.

Estrategicamente, qual é a melhor
forma de se criar valor: agregando
novos benefícios ou reduzindo os
custos dos benefícios já existentes?
A maioria das pessoas prefere a
última, vislumbrando a possibili-
dade de criar um “bolo” maior, ar-
recadando mais lucro, e fornecendo
um valor adicional tão grande e
diferenciado ao cliente, que causa
a morte da concorrência. A força

de vendas que agrega um novo valor,
sente-se muito mais vitoriosa do que
aquela que corta custos. Mesmo
assim, muitas organizações estão
desacelerando esta tendência dian-
te da descoberta de que elas regula-
mentaram estratégias custosas que não
são valorizadas e nem reconhecidas
pelo mercado. E assim diminuíram a
competitividade de suas empresas.

A melhor abordagem depende total-
mente do cliente. Definitivamente
é o cliente quem decide se um be-
nefício é real. Clientes diferentes,
mesmo que em uma mesma in-
dústria, possuem percepções muito
diferentes de valor. Se uma empresa
fornece à sua equipe de vendas a
habilidade para oferecer novos
benefícios que os clientes genui-
namente desejam, eles estarão
satisfeitos e dispostos a pagar muito
bem por esses benefícios. Porém,
se os clientes forem indiferentes, a
empresa também pode perder
negócios. O pensamento tradicional

O valor migra do produto para processo pelo qual ele é adquirido, e os
clientes começam a dar maior importância para o ambiente de compra
que mais lhes agrada.

✤
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de vendas falha em reconhecer esta
realidade.

SEGMENTAÇÃO
POR TAMANHO
NÃO É SUFICIENTE

Desde os anos 60, a maior parte das
organizações de vendas segmenta
os seus clientes de acordo com o
seu tamanho, uma prática que fun-
cionou muito bem por mais de 30
anos. Mas esta segmentação não é

mais suficiente. Vamos considerar
as três maiores contas da segura-
dora Sleepy Hollow Insurance
Group: são três corretoras de segu-
ros, praticamente, do mesmo ta-
manho. Um time de conta-chave
Key account no Sleepy Hollow
tenta vender seus produtos para os
três, praticamente, da mesma
forma, utilizando valores similares
de recursos.

Apesar da aparente similaridade en-

tre as três contas, os três clientes pos-
suem necessidades muito diferentes:

Cliente A: Uma corretora regional,
agressiva, comenta com Sleepy
Hollow. “Não me envie o seu pessoal
de vendas, apenas me envie a sua
cotação. E a sua cotação deve ser
rápida e enxuta, porque como você
possui uma dezena de concorrentes,
eles poderão ganhar o nosso negócio
se eles forem mais rápidos e tiverem
preços melhores que os seus”.

Cliente B: Uma corretora que cresceu
através de fusões e aquisições e
possui uma história bem diferente.
“Nós precisamos de muita ajuda. Todo
mundo em nosso escritório faz as
coisas do seu próprio jeito. Nós não
possuímos um conjunto de pro-
cedimentos ou um sistema de infor-
mações único. Nós faremos muitos
negócios com você se a sua equipe
estiver preparada para trabalhar com
cada escritório individualmente e
ajudá-los a atuarem juntos”. Neste
caso, existe a oportunidade para a
equipe de vendas criar valor real.

Cliente C: Procura ainda outro tipo de
relacionamento. “O que nós alme-
jamos é um parceiro estratégico que
coloque seus recursos em nossos
escritórios, desenvolvendo sistemas
de informação de última geração
conosco, para transformar os núme-
ros em uma velocidade que ninguém
julgou ser possível, e que também
trabalha desenvolvendo sistemas
novos e inovadores de gerenciamento
de risco. Nós gostaríamos de apro-
veitar um pouco do nosso conhe-
cimento administrativo e estamos
interessados em ter o seu pessoal de
marketing contribuindo no processo
de planejamento interno”.

Como uma força de vendas tradicio-
nal, acostumada a julgar seus esfor-
ços e recursos através do tamanho
de seus clientes, consegue adminis-
trar essas três demandas? Pessima-
mente. Uma força de vendas acos-
tumada a atender a clientes grandes,

Outras empresas eliminaram toda a força de vendas, adotando novos
canais de distribuição, catálogos, ou comércio eletrônico (e-commerce).✤
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normalmente investe muitos recursos
em sua primeira conta. Este tipo de
cliente não almeja – e não pagará –
um alto valor no processo de venda.
Empresas podem desperdiçar ou
destruir valores por alocar esforços
desnecessários nessas contas.

Contrariamente, clientes grandes do
terceiro tipo esperam um alto
investimento no esforço de vendas.
A alocação inadequada de recursos
de investimento, colocando profis-
sionais de vendas no papel de
comunicadores de valor, quando, de
fato, o cliente está em busca de
criadores de valor, é freqüente.
Nesse caso, o esforço de vendas foi
erroneamente focado em persuasão
e não em compreensão: profissionais
de vendas passam um tempo
explicando e diferenciando produ-
tos, em vez de trazerem novas idéias
e valores para o cliente, através do
diagnóstico de seus problemas e
necessidades.

É indispensável dizer que problemas
similares podem invalidar os
esforços da força de vendas para
atender aos clientes pequenos.
Apesar de a segmentação por ta-
manho implicar que esses clientes
possam ter a expectativa de receber
apenas um pequeno esforço de
vendas, alguns deles estão, real-
mente, preparados para remunerar,
generosamente, por recomendação
e ajuda. Entretanto, a maioria das
forças de vendas não está estruturada
para atender a esse tipo de cliente, fal-
tando mecanismos que permitam,
aos profissionais de vendas, exercer
esse papel, para agregar valor. Como
resultado disso, a oportunidade para
criar e capturar valor é perdida.

ALINHANDO
A ESTRATÉGIA
AO CLIENTE

Mas não é somente a alocação de
recursos, feita pelas forças de ven-
das, que está errada. Elas erram
também em reconhecer que, di-
ferentes abordagens são necessárias
para diferentes clientes, mesmo
quando eles são similares em

tamanho. Para se ter sucesso, elas
devem aprender que os clientes
necessitam ser segmentados de acor-
do com a maneira pela qual eles
compreendem valor. Essa segmen-
tação gera três categorias distintas,
cada uma demandando uma abor-
dagem própria (Quadro 1):

VENDA
TRANSACIONAL

Para o Cliente A e seus pares, o valor

INVESTIMENTO PARA SATISFAZER
ÀS EXPECTATIVAS DO CLIENTE

Custo
Enxuto

investimento do cliente

Quadro: 1

VENDA
CORPORATIVA

VENDA
TRANSACIONAL

VENDA
CONSULTIVA

perdas-desperdício
recursos desnecessários
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rn
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risco
vulnerabilidade competitiva

Criar Valor
Extraordinário

Criar
Novo Valor

é intrínseco ao produto. A força de
vendas agrega pouco ou nada, uma
vez que eles já conhecem o que
estão comprando e sabem como
usá-lo. Esta categoria de clientes
considera os produtos como com-

modities. Eles desejam, simples-
mente, um custo competitivo,
decidindo pelo preço ou pela
facilidade de compra, e não estão
dispostos a gastar tempo com o pes-
soal de vendas. Este tipo de cliente
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demanda técnicas de vendas
transacionais que não devem ter
risco, cuja negociação seja a mais
eficaz possível.

O Wal*Mart, por exemplo, trabalha
com fornecedores relativamente pe-
quenos, mas se recusa a atender a
seus profissionais de vendas, com
freqüência. Como um porta-voz do
Wal*Mart comentou: “Seria melhor
que seus salários e comissões fos-
sem tirados dos preços dos produtos.
Por que é que nós devemos pagar
por algo que consome o nosso tem-
po sem nos agregar nada em troca?”
E não são apenas os tradicionais
fornecedores industriais de com-
modities que estão vendendo desta
forma; fornecedores de serviços,
como advogados, contadores,

consultores e médicos – pessoas
que nunca sonharam que suas
profissões poderiam ser consi-
deradas commodities –, encontram
cada vez mais clientes que dese-
jam comprar seus serviços, transa-
cionalmente.

VENDA
CONSULTIVA

O Cliente B observa amplamente
os elementos extrínsecos à equa-
ção de valor. Para esses clientes,
valor não é inerente ao produto;
ao contrário, reside, principal-
mente, em como o produto é
utilizado. Neste caso, a força de
vendas pode muito agregar valor.
Premiando a recomendação ou

ajuda, esses clientes esperam
aumentar a compreensão de suas
necessidades e alternativas. Este
tipo de venda consultiva, que
demanda uma força de vendas
próxima aos clientes e que tenha
uma compreensão profunda das
necessidades do negócio, envolve
investimento de tempo e esforço,
tanto do vendedor, quanto do clien-
te-comprador.

Nas vendas consultivas, a habilida-
de de ouvir e construir uma com-
preensão do negócio do cliente é a
habilidade de vendas mais impor-
tante do que a de persuasão, a
empatia sobrepõe o conhecimento
do produto. Uma força de vendas
desse tipo cria valor de três formas
básicas: ajudando aos clientes a
compreenderem melhor os seus
problemas e oportunidades, de uma
forma nova e diferente; fornecendo
soluções melhores do que aquelas
que os clientes descobririam por
conta própria; e atuando como “ad-
vogado do diabo”, dentro da pró-
pria empresa, assegurando que, os
recursos sejam alocados no tempo
desejado e que as soluções propos-
tas respondam às suas necessidades
específicas.

Uma vez que essas tarefas deman-
dam muitas habilidades e energia,
bons profissionais de vendas consul-
tivas são difíceis de encontrar.
Organizações, na busca pelo aper-
feiçoamento de suas habilidades de
vendas consultivas, podem, facil-
mente, ficar reféns de profissionais
“estrelas”, de ótimo desempenho e
muito bem pagos. Por esse motivo,
esforços de vendas consultivas
efetivas, cada vez mais utilizam ins-

Wal*Mart, por exemplo, trabalha com fornecedores
relativamente pequenos, mas se recusa a atender a seus
profissionais de vendas com freqüência.

✤
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trumentos de diagnóstico, processos
de vendas, e sistemas de informação
que permitem a qualquer
profissional de vendas o desem-
penho desse sofisticado papel
consultivo.

VENDA
CORPORATIVA

O Cliente C, e outros clientes como
esse, demanda um nível extraor-
dinário de criação de valor. Eles não
desejam, simplesmente, produtos
ou recomendações de um forne-
cedor: eles desejam também utili-
zar de uma forma ampla e com-
pleta todas as principais compe-
tências de seu fornecedor-parceiro,
para transformar suas próprias
organizações e estratégias em uma
relação de grande valor. Nesse tipo
de situação, é quase impossível sepa-

rar quem está vendendo de quem está
comprando. Existe uma aliança sinér-
gica entre os parceiros que trabalham
juntos para atingir um nível de valor
extraordinário que nenhuma das
partes poderia atingir sozinha.

Tais clientes exigem um esforço de
venda corporativa no qual tanto o
produto quanto a força de vendas
são secundários, pois o objetivo
principal é o de aumentar todo e
qualquer ativo corporativo do forne-
cedor, contribuindo, assim, para o
sucesso estratégico do cliente. Ne-
nhum profissional de vendas, ou até
mesmo um time de vendas, pode
começar ou manter um relacio-
namento corporativo. Essa relação
é, invariavelmente, iniciada pelo
primeiro escalão das organizações

Este tipo de venda consultiva, que demanda uma força de vendas
próxima dos clientes e que tenha uma compreensão profunda das
necessidades do negócio, envolve investimento de tempo e esforço
tanto do vendedor quanto do cliente-comprador.

✤

Tais clientes exigem um esforço de venda corporativa no qual tanto
o produto quanto a força de vendas são secundários, pois o objetivo
principal é o de aumentar todo e qualquer ativo corporativo do fornecedor.

✤
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envolvidas. Ela está totalmente li-
gada à direção estratégica do cli-
ente e, normalmente, implemen-
tada por uma equipe multifuncional
de ambos os lados.

Uma boa maneira de se pensar
sobre a venda corporativa é consi-
derá-la como a revisão e a melho-
ria contínua dos limites que sepa-
ram o fornecedor do cliente. Fre-
qüentemente, centenas de pessoas
participam diretamente dessa
relação, e é difícil, se não impos-
sível, dizer onde ela  começa e
onde termina.

POR FAVOR, EU
PODERIA PENSAR
SOBRE ISSO
AMANHÃ?

Desde os dias de Júlio César tem
sido conveniente pensar a respeito
de problemas complexos dividindo-
os em três partes. Mas será que

existe alguma vantagem real em
classificar os esforços de vendas
dividindo-os em transacionais,
consultivos e corporativos? A maio-
ria das organizações não sobre-
viveu razoavelmente bem dividindo
os seus clientes por tamanho? Qual
é o benefício em segmentá-los de
acordo com a maneira pela qual
eles percebem valor?

Em nossa opinião, a resposta é
simplesmente esta:

QUALQUER FORÇA DE VENDAS
QUE QUEIRA SOBREVIVER NÃO
TEM ALTERNATIVA, A MENOS QUE
SUA ABORDAGEM PARA CRIAR
VALOR REFLITA CLARAMENTE AS
PERCEPÇÕES DE VALOR E
NECESSIDADES DOS  CLIENTES;
SEUS ESFORÇOS ESTÃO FADADOS
AO FRACASSO. OS TRÊS
EXEMPLOS A SEGUIR
DEMONSTRARÃO O QUE NÓS
QUEREMOS DIZER COM ESTA
AFIRMAÇÃO.
O COMPRADOR

DE BAIXO VALOR

Um fabricante de materiais de em-
balagem concorre em um merca-
do em que mais de 90 % dos clien-
tes são compradores de baixo valor
percebido, preocupados única e
exclusivamente com custo baixo e
manutenção de sua margem de
rentabilidade; compram transacio-
nalmente. Como os custos do fa-
bricante eram um pouco mais altos
do que os dos concorrentes, ele
estava perdendo negócios. Ele
resolveu que, a melhor maneira pa-
ra reverter a situação seria investir
na sua força de vendas. Em vez de
representantes de vendas, agora
saíram para o mercado consultores
de embalagem capacitados para
agregar valor, oferecendo aos
clientes ajuda e recomendações.

O esforço para recrutar, treinar e
desenvolver um novo custo estra-
tégico de marketing resultou em um
aumento de $ 10 milhões. As des-
pesas com custos operacionais
eram ainda mais assustadoras. O
custo médio de cada visita de ven-
da não saía por menos de $ 890 e,
o custo médio de aquisição de uma
nova conta era de $ 112 mil – muito
mais do que uma conta normal
gerava, em lucro, durante todo o
seu ciclo de vida.

A não ser que a abordagem da
força de vendas, para criar valor,
reflita claramente as percepções
de valor e as necessidades dos
seus clientes, ela estará fadada ao
fracasso.
A estratégia foi um desastre. Esses

Desde os dias de Júlio César tem sido conveniente pensar a respeito de
problemas complexos dividindo-os em três partes. Mas será que existe
alguma vantagem real em classificar os esforços de vendas?

✤
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clientes ou não precisavam ou não
queriam ajuda ou recomendação.
Para eles, o valor estava no produto.
Eles necessitavam, simplesmente,
de materiais de embalagem e
estavam dispostos a pagar apenas
por isto. Em outras palavras, eles
compravam transacionalmente,
mas o fabricante tinha embarcado
em uma custosa estratégia
consultiva. Não muito tempo
depois, um concorrente comprou a
empresa por um preço de barganha,
cortou o custo das vendas re-
vertendo o esforço de vendas para
transacional, totalmente adequado
para as necessidades de valores de
seus clientes.

FAÇA UMA

VENDA E PASSE
PARA A PRÓXIMA

Uma pequena empresa de consul-
toria desenvolveu uma quantidade
de serviços para melhorar a pro-
dutividade de seus clientes. Como
uma firma de consultoria, ela não
possuía uma força de vendas
própria, em vez disso, os seus con-
sultores trabalhavam com os
clientes para definir suas neces-
sidades e para desenvolver solu-
ções tailor-made – um exemplo
clássico de vendas consultivas. Vis-
lumbrando uma oportunidade para
expandir seu mercado, a empresa
contratou um novo diretor execu-
tivo que havia trabalhado anterior-

mente no negócio de pacotes de
software. Ele ficou horrorizado com
a duração do ciclo de vendas e o
uso de consultores tão caros no
processo de desenvolvimento de
negócios.

O novo diretor executivo retirou os
consultores do papel direto de ven-
das. Ele estruturou uma equipe de
vendas por telefone, formada por
profissionais de venda comis-
sionada que eram gerenciados com
eficiência e a custos rudimentares
com o objetivo de aumentar a sua
cobertura. Com a regra mestra de
“Faça uma venda e passe para a
próxima”, eles agora consideravam
como desnecessário investir tempo
no conhecimento das necessidades
dos negócios de seus clientes. O
número de contatos com novos
clientes quadruplicou, enquanto o
custo de cada contato caiu para
menos da metade. Neste aspecto,
o novo diretor executivo obteve
êxito em criar alta cobertura e baixo
custo da força de vendas
transacional.

Infelizmente, os clientes da empre-
sa – principalmente os mais rentá-
veis – eram compradores de valores
extrínsecos e que compravam con-
sultivamente. Eles estavam dispos-
tos a pagar bem pela compreensão
dos seus negócios e das soluções
customizadas que a empresa havia
fornecido no passado. Diante dessa
nova abordagem de vendas, muitos
deles mudaram para concorrentes
que lhes ofereceram forças de
vendas que criavam valor. A em-
presa começou a perder negócios
e em pouco tempo decidiu “perder”
também o seu diretor executivo.

Como uma firma de consultoria,
ela não possuía uma força de
vendas própria, ao invés disso,
os seus consultores
trabalhavam junto aos clientes
para definir suas necessidades
e desenvolver soluções tailor-
made – um exemplo clássico de
vendas consultivas.

✤
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Retornando para um modelo mais
custoso que atendia às expectativas
de valor de seus clientes, a empresa
foi capaz de recuperar um pouco
do mercado que havia perdido.

O FIM DE
UMA RELAÇÃO

Um fornecedor de contêineres tinha
uma associação de longa data com
uma grande empresa de alimentos,
para a qual, não somente fornecia
contêineres, como também maqui-
naria especial e consultoria no
design dos contêineres. A relação
era boa e feliz para ambos os lados.
Um dia, o cliente perguntou se o
fornecedor estaria interessado em
um tipo diferente de relaciona-
mento, que envolveria assumir
algumas das suas atividades de
produção e participar com ele do
desenvolvimento, (dividindo os
riscos) de novos conceitos radicais
de embalagem.

Com falta de autoridade para res-
ponder àquela revolucionária pro-
posta, a equipe de vendas levou a
questão para a direção da empresa.
“Nós não estamos preparados para
cuidar das linhas de produção
deles”, disse o CEO. “Nós não
somos uma empresa que produz
alimentos, e esta idéia de co-
desenvolvimento parece ser de alto
risco. Mas como ele é um cliente
valioso, vamos então oferecer-lhe
apoio adicional em design e em
engenharia”. Para surpresa do
CEO, o cliente rejeitou a ajuda e
acabou fechando parceria com um
novo fornecedor cujo presidente e
time de executivos havia traba-

lhado, durante seis meses, com um
alto nível de envolvimento com a
empresa de alimentos para criar
novas estratégias, com riscos
compartilhados.

O novo fornecedor concordou em
gerenciar todas as linhas de pro-
dução da empresa de alimentos e
em desenvolver conjuntamente
uma nova linha de conceitos ino-
vadores de embalagens, criados por
um time de pesquisa e desen-
volvimento, que incluía membros
das duas empresas. O cliente
almejava uma relação de valor
estratégica com o seu antigo
fornecedor, o qual foi incapaz de
oferecê-la, devido às preocupações
de seus esforços de venda con-
sultiva. Um novo fornecedor que
compreendeu como iniciar vendas
corporativas de alto nível, foi ca-
paz de acabar com uma relação de
30 anos. O fornecedor antigo recen-
temente anunciou uma queda em

seus resultados e uma grande
reestruturação.

Esses casos – e centenas de outros
como esses – mostram que, adotar
um modelo de vendas quando o
cliente deseja outro, é fatal. Não
existe quantidade de habilidades
de vendas, estratégias brilhantes,
ou proposição de valor muito bem
desenhada que possam preencher
o buraco entre o que o cliente
deseja e o que o fornecedor tem
para oferecer. Uma força de vendas
não pode transformar clientes
transacionais em consultivos, ou
vice-versa. Na melhor das hipóte-
ses, vendas eficazes podem alterar
levemente o equilíbrio, mas é uma
escalada vertical e escorregadia.
Na era em que os clientes não
somente exigem mais valor do que
nunca, mas estão conscientes e
decididos a respeito do tipo de valor
que eles desejam, a força de vendas
deve estar atenta para alinhar seus

Adotar um modelo de vendas quando o
cliente deseja outro, é fatal.✤



Três Modelos de Valor Comprovados

86 R E V I S T A  D A  E S P M – M A I O / J U N H O  D E  2 0 0 5

valores com os deles.

Além do mais, o valor das expec-
tativas de negócios de grandes
clientes, pequenos clientes, e até
mesmo consumidores individuais
está mudando dramaticamente. Co-
mo resultado, as forças de vendas
estão nos estágios primários de uma
transformação que afetará todos os
aspectos da venda. Desde a simples
venda transacional até relações
corporativas massivas que estão
reformulando totalmente as estra-
tégias de negócios dos partici-
pantes, as mudanças são profundas
e irreversíveis. E as mudanças estão
ganhando cada vez mais veloci-
dade. Profissionais de vendas indi-
viduais estão fadados a se sentirem
alarmados, confusos, e inseguros,
mas, como Rip Van Winkle, nesta
situação, por mais embaraçosa que
pareça, é mais fácil mantê-los
acordados do que fazê-los dormir.

Nós gostaríamos de dizer o mesmo
das forças de vendas para as quais
eles trabalham, mas muitos desses
profissionais parecem estar sono-
lentos, esquecidos de que as forças
de hoje podem, no final, levá-los à
extinção. Em quase todos os luga-
res, as forças de vendas transa-
cionais possuem custos altos insus-
tentáveis de estrutura, forças de
vendas consultivas não vendem tão
profundamente para ganhar negó-
cios, e os pseudojogadores corpo-
rativos pecam pela falta de capa-
cidade de agregar diferentes fun-
ções para criar valor suficiente para
cobrir o alto custo de sua abor-
dagem (Quadro 2). Forças de ven-
das de empresas, cujos membros co-
muns permanecem firmemente con-
vencidos de que sua missão é

comunicar valor, normalmente
desconhecem que, alguns de seus
concorrentes, mais espertos, já estão
aprendendo a criá-lo.

A mensagem para essas funções de
vendas ainda adormecidas é simples:
acordem rápido! Nosso assalariado
Rip Van Winkle pode ter dormido por
uma geração e acordou para des-
cobrir que pouca coisa tinha mudado,
mas hoje, qualquer função de vendas
que cochila, mesmo que por alguns
meses, não valerá a pena acordar.
As forças de vendas devem pensar
em termos de criação de valor e
compreender como estruturar e geren-
ciar os elementos dos esforços de
vendas  transacionais, consultivos e
corporativos para entregar novos
valores para os clientes.

Este é um momento de oportunida-
des sem precedentes para es-
trategistas. No passado, vendas
ofereciam altas recompensas para
aqueles com energia para vender

TERRA DE NINGUÉM

Quadro: 2

❖ A maioria das forças de vendas é “terra
de ninguém”.

❖ É muito caro obter o sucesso, transa-
cionalmente.

❖ Faltam muitos recursos e habilidades
para se ter sucesso com a estratégia
consultiva.

❖ Falta alinhamento e equipe para ter
sucesso corporativamente.

TRANSACIONAL

TERRA DE
NINGUÉM

CORPORA
TIVO

CO
NS

UL
TI

VO
persuasivamente e com táticas para
fechar negócios. A nova será muito
mais generosa, recompensando
aqueles que venderem de forma
inteligente, compreendendo e
programando estratégias para criar
valor para o seu cliente.
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