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Ainda hoje é grande o número de empresas que usam muito pouco as informações históricas de 
vendas para planejar suas ações junto ao mercado. Empresas que são guiadas pelo sentimento de 
seus dirigentes em detrimento aos movimentos de mercado e que são surpreendidas 
constantemente e forçadas a tomar ações improvisadas e emergenciais.  
 
Ainda é comum em grande parte das empresas, a substituição dos sistemas de informática por 
outro mais moderno e a não alimentação do histórico de vendas de anos de atuação junto ao 
mercado no novo sistema adquirido, perdendo-se informações valiosas, que bem trabalhadas 
trariam importantes indicadores para se obter melhores resultados de vendas junto ao mercado. 
 
Mas, de que me valem informações do passado se o que me interessa é a prospecção de novos 
clientes? Pois é exatamente a partir das análises das informações do passado que iremos 
entender onde estamos acertando e onde estamos errando. O que necessitamos mudar e onde 
deveremos permanecer atentos. 
 
Entenderemos, voltando ao passado e nos transportando na linha do tempo até o presente, os 
fatores críticos que nos impediram de ter uma melhor performance e corrigindo-os, poderemos 
projetar melhores resultados de vendas para o futuro. 
 
É evidente que o uso das informações históricas não se contrapõem ao uso das informações de 
campo e da atuação da concorrência, e sim se complementam compondo um conjunto capaz de 
nos orientar para o desenho de estratégias comerciais mais eficazes. 
 
Queremos também deixar claro que quando falamos em informações históricas, não estamos nos 
referindo a um passado remoto, mas sim a uma linha no tempo que nos traz ao presente. 
 
O uso organizado dessas informações irá nos mostrar o que chamaremos de “momentos de baixa 
performance”. 
 
Teremos uma macro-visão e nos aprofundaremos com o uso de uma lupa, nos pontos certos onde 
ocorreram esses momentos de baixa performance. Será, a partir desse ponto, que 
desenvolveremos um trabalho de investigação dos motivos que deram origem a esses momentos.  
 
Iremos compreender que, será em função da identificação dos momentos de baixa performance 
que iremos buscar as informações complementares de campo e sobre a atuação da concorrência 
para complementar nossas análises e nos trazer subsídios para a correção dos fatores críticos que 
causaram as baixas nas vendas. 
 
Identificando os momentos de baixa performance 
 
O primeiro passo é a definição do nível de detalhamento das informações que iremos necessitar e 
como iremos combiná-las para nossas análises. 
 
O diagrama abaixo demonstra de forma simples, quais as informações que serão usadas e como 
procederemos em nossa investigação.  
 



  
 
O diagrama sugere análises dentro de um determinado estado, depois em uma determinada 
cidade nesse estado e finalmente em uma linha de produtos dentro dessa cidade. 
 
Atingido o nível de detalhamento desejado, iremos então efetuar as quatro operações básicas de 
análise, as quais chamaremos de: 
 
1 -  Investigando  
2 -  Quem é quem  
3 -  Participação  
4 -  Inativos  
 
As análises que serão demonstradas abaixo foram extraídas do Gerenciador de Vendas. Caso 
deseje simular outras situações após a leitura desse artigo, você poderá fazer o download do 
Gerenciador de Vendas. 
 
Aplicando operações de análises no nível selecionado no diagrama 
 
Abaixo aplicaremos as quatro operações de análise no último nível selecionado, ou seja: em 
Linhas de Produtos dentro de uma cidade de um determinado estado. 
 
A cidade selecionada como exemplo foi a de Sorocaba no Estado de São Paulo e a Linha de 
Produtos “Elétrica”. 
  
1 - Investigando  
Análise da evolução das vendas em valores ou em rentabilidade para a Linha de Produtos Elétrica 
no Estado de São Paulo, cidade de Sorocaba.   
 

  



 
 

 
 
 
2 - Quem é quem  
 
Análise dos Produtos mais vendidos ou de maior rentabilidade na Linha de Produtos Elétrica, no 
estado de São Paulo, cidade de Sorocaba.   
 



 
 
 

 
 
 
 3 - Participação  
 
Análise da Participação da Linha de Produtos Elétrica em valores ou rentabilidade, na cidade de 
Sorocaba. 
 



 
 
 

 
 
4 - Inativos  
 
Análise dos Produtos Inativos da Linha de Produtos Elétrica, no estado de São Paulo, na cidade de 
Sorocaba 
 



 
 
 

 
 
Os exemplos das análises demonstradas, foram fixadas em apenas um ponto do diagrama 
demonstrado anteriormente. Você poderá movimentar os “círculos vermelhos” dentro do 
diagrama, selecionando o nível de detalhamento para a aplicação das quatro operações de 
análise. 
 
Com isso, será possível identificar os momentos de baixa performance e aplicar técnicas de 
investigação para entendermos os fatores críticos que geram esses momentos. 
 
É importante entendermos, que quando falamos em informações históricas sobre as vendas de 
nossa empresa, não estamos falando de algo que já aconteceu, e sim de algo que está 
acontecendo. 
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