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É notória a diferença que faz, para o sucesso de uma empresa de vendas diretas, o apoio e 
suporte do canal de vendas junto aos consumidores, na correta indicação e explicação dos 
diferenciais e benefícios de um produto. Do mesmo modo, quando não há uma força de vendas 
capacitada e comprometida com o apoio ao canal é instantâneo o reflexo negativo nos negócios 
de empresas de venda direta. Seguindo essa rede absolutamente interligada de conseqüências, 
chegamos à operação — a infra-estrutura que suporta toda a mecânica da área comercial.  
 
De nada adianta investir na capacitação da força de vendas e em processos de fortalecimento da 
atuação do canal em campo, se esses esforços não encontrarem eco na estrutura interna na 
empresa. Se existe um ponto de todo o processo envolvido em um modelo comercial de venda 
direta com maior vocação para ser “gargalo”, este ponto é o operacional.  
 
A crescente exposição das vantagens da venda direta, que amplia a demanda e as exigências dos 
clientes, aliada à aceleração da concorrência neste segmento, cria um cenário extremamente 
rigoroso para o ambiente operacional das empresas desse mercado. A expectativa do mercado 
(consumidores exigentes e equipes de vendas cada vez mais profissionalizadas) não contemporiza 
mais fragilidades operacionais como o não-cumprimento de prazos devido a problemas no 
processo de separação e envio.  
 
O mercado é implacável com empresas que, sistematicamente, denotam baixa capacidade de 
administração das estimativas de produção em relação às metas e sazonalidades do ciclo de 
vendas, erros na parametrização das metas de vendas e a falta de controle dos indicadores de 
produtividade. Igualmente catastróficos para este negócio, podemos citar a falta de registro e 
gestão dos processos de administração de planos de carreira da força de vendas, ausência de 
recursos de monitoração dos compostos promocionais em vendas, ciclos promocionais 
inconstantes e desalinhados do resto da operação, descontrole do fluxo de caixa impactando nas 
estratégias de marketing e de produtos.  
 
Tudo isso faz parte, enfim, do processo operacional de um negócio de venda direta sério e 
atualizado. Quando algum destes itens é negligenciado, os impactos são sentidos imediatamente 
(se existe um termo moderno que há muito tempo é uma característica da venda direta é just in 
time ou ainda, "tempo real"). Como é extremamente dependente de ciclos promocionais curtos e 
diferenciados, carreados por uma equipe ágil e dinâmica de revendedores, qualquer “escorregão” 
operacional ecoa no mesmo dia dentro da empresa.  
 
Por isso, ao estruturar suas estratégias comerciais, lembre-se de pensar na estrutura operacional 
de seu negócio, de ouvir e monitorar os responsáveis pelo cadastro, separação, despacho, 
planejamento produtivo, crédito e cobrança, antes que operação se torne o “gargalo” para a 
viabilização de seu modelo comercial. 
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