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EDIÇÃO ESPECIAL: VENDAS

É uma lição que todo dirigente de vendas deve apren-
der. Embora um bom tempo e dinheiro sejam dedicados
à gestão da força de vendas, poucas empresas param para
pensar em como a forca de vendas deveria mudar ao
longo do ciclo de vida de um produto ou negócio. Alterar
a estrutura dessa equipe é, contudo, vital para que a em-
presa siga vitoriosa na disputa por clientes. É preciso, mais
especificamente, ajustar quatro fatores ao longo do
tempo: o papel exercido pela força de vendas e por parcei-
ros de venda, o tamanho da força de vendas, o grau de es-
pecialização da equipe e a distribuição do esforço de ven-
das entre clientes, produtos e atividades. São variáveis
críticas, já que determinam a rapidez com que a força de
vendas reage a oportunidades no mercado, influenciam o
desempenho da força de vendas e afetam receita, custos e
rentabilidade da empresa.

Não é fácil, para a empresa, mudar a composição e as
atividades da força de vendas. Vendedores e clientes resis-
tem à mudança, em geral com unhas e dentes. Se a em-
presa começa a contratar gente especializada em vez de
vendedores generalístas ou a transferir contas de repre-
sentantes de vendas tradicionais para o pessoal de tele-
vendas, certos vendedores terão de aprender a vender
outro produto e encerrar a relação com alguns clientes. Se
trabalham com comissão ou bónus, é possível que sua
renda caia a curto prazo. A clientela também terá de se
ajustar a novos processos e forjar relações com o novo pes-
soal de vendas. Por isso tudo, a empresa tende a mudar
sua estrutura de vendas apenas quando acontecimentos
importantes — descumprimento de metas, mudança de
estratégia das rivais, fusão — a obrigam a tanto.

Esse conservadorismo não é bom para a empresa. A
estrutura da força de vendas adequada à fase inicial é
distinta da adequada à fase de crescimento, de maturi-
dade, de declínio. E as quatro fases do ciclo de vida não
são mutuamente excludentes. Certas empresas exibem
simultaneamente características de mais de um estágio.
Em muitas delas cada fase ocorre a seu tempo, mas
quando surgem novas tecnologias ou novos mercados é
possível que a empresa percorra as etapas do ciclo de vida
sem respeito à sequência certa. Hoje, uma empresa tende
a atravessar as quatro fases mais rapidamente do que
antes, aumentando ainda mais a importância de uma
força de vendas flexível.

Andris A. Zoftners (andy.zoltners@zsassociates.com) é pro-
fessor de marketing da Kellogg School of Management, da
Northwestern University em Evanston, Illinois. É co-presi-
dente da Z S Associates, consultoria global de negócios com
sede em Evanston. Prabhakant Sinha (prabha.sinha@zsas-
sociates.com) é co-presidente da ZS Associates. Salfy E.
Lorimer (slorimer@comcast.net) é consultora de vendas e
marketing e autora de livros de administração; é radicada
em Northville, Michigan. Juntos, os três escreveram três
livros sobre gestão da força de vendas.

Nos últimos 25 anos estudamos, juntamente com cole-
gas da ZS Associates, a estrutura da força de vendas de
aproximadamente 2.500 empresas em 68 países. Nossa
pesquisa mostra que empresas que mudam essa estrutura
de um modo vagamente associado aos estágios de um pro-
duto ou um negócio atravessam esse ciclo de vida com
mais sucesso do que quem segue imutável.

Na fase inicial de atividade, uma empresa sagaz trata de
definir se deve depender de parceiros de venda ou mon-
tar a própria força. Se decide criar uma equipe de vendas,
faz de tudo para que seu tamanho seja o adequado. À me-
dida que a empresa cresce, essa questão do porte fica
ainda mais importante. Além disso, é preciso decidir
quando investir numa equipe especializada. Quando a
empresa atinge a maturidade, sua ênfase é tornar a
equipe mais eficaz. Para tanto, nomeia gerentes de contas
e aloca melhor os recursos da equipe. Há uma otimização
de custos graças ao uso de pessoal mais barato, como equi-
pes de televendas e assistentes de vendas. Por último,
quando a organização entra em declínio, a atenção migra
para a redução do porte da força de vendas e a adoção de
alternativas ainda mais económicas para cobrir o mer-
cado. Nas páginas seguintes, explicaremos em detalhes
como a empresa pode montar a melhor estrutura da força
de vendas para cada um dos quatro estágios do ciclo de
vida do negócio (veja o quadro "Quatro fatores para uma
força de vendas de sucesso").

Início: já de saída,
tomar decisões certas

irigentes de vendas de novas empresas e de novas
divisões de empresas estabelecidas querem explo-
rar oportunidades no mercado e sentem pressão
para mostrar resultados logo. Enquanto uma em-

presa estreante está constantemente preocupada com o
custo de venda, uma nova divisão pode aproveitar parte
dos recursos financeiros e humanos da matriz. Contudo,
já que ambas as forças de vendas precisam conscientizar
o público sobre o novo produto e gerar vendas rapida-
mente, ambas enfrentam os mesmos dilemas estruturais.

Agir por conta própria ou terceirizar? O principal di-
lema de um novo negócio é definir se deve vender seu
produto diretamente à clientela ou utilizar parceiros. Em-
bora vários empreendimentos estreantes terceirizem a
atividade de vendas, nem sempre essa decisão é correta.

É verdade que ao se valer de terceiros um empreendi-
mento novo evita o custo de montar e manter uma força de
vendas. Um parceiro pode, ainda, ajudar a empresa a admi-
nistrar melhor seus riscos, pois nesse caso em geral só se paga
a comissão sobre vendas. Se não há vendas, o custo é mínimo.
Além disso, uma estreante pode entrar rapidamente num
mercado ao recorrer a empresas dotadas de tarimba, influên-
cia em canais de venda e relações com potenciais clientes. Na
década de 1990, por exemplo, a Siebel Systems usou consul-
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tores de integração de sistemas como a Accenture para rapi-
damente erguer um braço de software empresarial.

Se decidir terceirizar a operação de vendas, a empresa
deve segmentar o mercado e criar processos de vendas con-
dizentes com as necessidades de cada segmento. Só então
deve buscar parceiros que implementem a contento esses
processos. Para triunfar, a empresa precisa da atenção do
parceiro, ou parceiros, de vendas. Precisa criar sistemas de
gestão de parceiros que incluam programas de marketing
e esquemas de incentivo e contar com gerentes dedicados
a dar aos parceiros de vendas estímulo, auxílio em proces-
sos, análises de vendas e dados de usuários finais. É comum
a empresa apostar apenas em dinheiro para motivar os
parceiros, esquecendo que incentivos não substituem a sis-
tematização e a supervisão. É preciso monitorar atenta-
mente o desempenho, abandonar sem demoras o parceiro
que não se sai bem e migrar para a venda direta quando
seus interesses a longo prazo assim o exigirem.

Pelo que pudemos observar, muitas empresas ficam
tempo demais na mão de parceiros de vendas. Ao tercei-
rizar a atividade de vendas a empresa perde o controle
dessa atividade, tem pouco poder sobre o pessoal de ven-
das, não se estabelece em canais de vendas e não controla
a relação com os clientes. Com o passar do tempo, fica
mais — não menos — difícil reduzir a dependência. Mui-
tas empresas acabam presas em parcerias que inibem o
crescimento. Vejamos o caso da SonoSite. Em 1999,
quando lançou o primeiro aparelho portátil de ultra-som
do mundo, a empresa resolveu usar um conhecido distri-

buidor para vender o produto nos Estados Unidos. De-
vido à alta complexidade tecnológica do aparelho, o distri-
buidor teria de educar a potencial clientela. Para tanto,
era preciso um processo de vendas em várias etapas, dis-
tinto do usado pelo distribuidor com outros produtos que
vendia. Depois de dois anos de vendas decepcionantes, a
SonoSite cancelou o acordo e começou a vender por conta
própria o aparelho. Com um ano de implementação de
uma força de vendas própria a receita subira 79%-

Embora terceirizar hoje seja popular, estamos convenci-
dos de que uma empresa só deve recorrer a parceiros de
venda se puder ter vantagens estratégicas, e não só de custo.
Tais vantagens assumem várias formas. Muitos parceiros
convertem produtos em soluções, o que pode dar um belo
impulso às vendas. Um revendedor de valor agregado, por
exemplo, cria sistemas que combinam o próprio software
com o hardware de diversos fabricantes. Além disso, uma
empresa estreante ganha acesso a clientes quando seu pro-
duto vira parte de um pacote montado pelo parceiro. Para
um fabricante de acessórios de informática, por exemplo,
seria vantajoso aliar-se a uma distribuidora como a CDW,
que fornece uma série de equipamentos de computação a
empresas nos EUA. A relação de vendas só tende a durar
quando o parceiro traz vantagens estratégicas.

Que tamanho deve ter a força de vendas? Durante a fase
inicial a equipe de vendas deve educar a clientela potencial
sobre os produtos e mudar os processos de compra do cliente
— para só então poder gerar vendas. Além disso, deve se em-
penhar em fechar toda venda possível para estimular o ne-
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Assim que surgirem indícios de sucesso,
a empresa deve aumentar,

gócio. É um trabalho pesado. Só que um empreendimento
novo tem pouco capital para investir na conquista e no cul-
tivo de bons vendedores. Logo, é comum uma estreante ado-
tar uma filosofia gradativa na composição da equipe de ven-
das, partindo com pouca gente e engrossando a equipe à
medida que vai angariando recursos para custeá-la.

À primeira vista, seria algo lógico. Em geral, porém, a
empresa perde oportunidades ao adotar tal abordagem
(veja o quadro "Uma comparação de estratégias de ven-
das"). Entre 1998 e 2004 fizemos uma projeção dos efeitos
do porte da força de v,endas sobre a receita e o lucro de 11
empresas estreantes no setor de saúde. Em dez delas, a
equipe montada era menor do que o porte ótimo (a
média correspondia a apenas 64% do tamanho ótimo).
Por não contratar um número suficiente de vendedores,
cada uma delas perdeu a oportunidade de obter milhões
e milhões de dólares em receita e lucro adicionais nos pri-
meiros três anos de atividade. Apenas uma das n partiu
com uma equipe de vendas de tamanho ideal — e virou a
líder num segmento de mercado congestionado.

Longe de nós culpar o dirigente de vendas por investir
com cautela quando o dinheiro é curto ou o futuro é in-
certo. O problema é que a maioria das empresas não in-
tensifica o investimento na forca de vendas nem quando
o futuro adquire contornos claros. Assim que surgirem in-
dícios de sucesso a empresa deve aumentar, rápida e ener-
gicamente, o tamanho da força de vendas. Sem isso, estará
jogando fora vendas e lucros — e, talvez, o próprio futuro.

No outro extremo estão novas divisões de empresas es-
tabelecidas, que em geral exageram na dose. No afã de
serem competitivas, criam forças de vendas que, dada a na-
tureza da oportunidade de negócios, são grandes demais
para serem rentáveis.

Crescimento: explorar o sucesso
o estágio inicial a linha de produtos de muitas
empresas é reduzida, e sua operação se restringe
a um pequeno número de mercados. À medida
que cresce, porém, a carteira de produtos se ex-

pande, e a força de vendas passa a mirar potenciais clien-
tes em mais mercados. Isso impõe ao gerente de vendas
dois desafios: o da especialização e o do porte.

Necessidade de especialização. Para muitas empresas,na
fase de crescimento já não basta contar com uma equipe de

generalistas para vender toda a linha de produtos em todos
os mercados. Nesse estágio a força de vendas precisa dominar
diversos produtos, mercados e ativídades de vendas. À me-
dida que uma parcela maior da receita é gerada por quem já
comprou antes, essa clientela vai exigir atendimento e su-
porte — e dar mais trabalho ao vendedor. E, à medida que for
ficando sobrecarregado, é provável que esse vendedor de-
sista de clientes, produtos e ativídades de vendas mais difíceis
de administrar. Infelizmente, pode acabar jogando fora opor-
tunidades rentáveis ou estratégicas para a empresa. Nesse
ponto é preciso criar uma forca especializada.

Certas equipes especializadas se concentram em produ-
tos. Outras, em mercados. E outras, ainda, em segmentos de
clientes. Há, também, a especialização em atividades, com
vendedores que se concentram na aquisição de clientes e,
outros, no atendimento à clientela existente. Todo tipo de
especialização tem benefícios e custos. A especialização
por mercado, por exemplo, reduz o foco do vendedor em
produtos, enquanto a especialização em produtos ou ativi-
dades obriga o cliente a lidar com vários vendedores. Daí
muitas empresas montarem estruturas híbridas formadas
por um número de generalistas e especialistas em merca-
dos, produtos e atividades. Uma empresa famosa de soft-
ware contratou gerentes de contas para cuidar de todas as
necessidades de grandes clientes. Especialistas em produtos
se encarregam de clientes de médio porte cujos negócios
não justificam um gerente só seu. Por fim, o pessoal gene-
ralista cuida de empresas pequenas cujas necessidades não
justificam o atendimento por especialistas em produtos.

A transição de uma força de vendas multifuncional
para uma equipe especializada é sempre dura. O trabalho
muda consideravelmente e há solavancos na relação com
clientes. Talvez seja preciso adotar técnicas de venda em
equipe, tornando vitais a coordenação e a colaboração. O
pessoal de sucesso numa operação fundada em equipes
provavelmente será distinto do lobo solitário que se sai
bem numa força de vendas tradicional. Logo, talvez seja
preciso realocar parte da equipe.

Já a empresa rejuvenescida enfrenta um desafio ligeira-
mente distinto. Quando uma empresa volta a crescer depois
de um período de maturidade ou declínio, aquilo que vende
terá outra proposta de valor e abrirá novos mercados. Isso
exigirá uma nova tática de vendas e, portanto, a recapaci-
tação do pessoal de vendas. Uma saída, aqui, seria dividir a
equipe em grupos especializados em vender produtos velhos
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e novos. Se nem o treinamento nem a reestruturação derem
resultados, talvez seja preciso trocar o pessoal de vendas.

Ao passar de uma força generalista para uma força espe-
cialista, a empresa precisa considerar de novo o porte da
equipe. É que o especialista terá de cobrir distâncias maio-
res do que o generalista para atender ao mesmo número de
clientes. Como perderá tempo em trânsito, a empresa pre-
cisará de mais especialistas para cobrir a base de clientes.
Por outro lado, o especialista é mais eficaz do que o genera-
lista, de modo que cada visita sua será mais rentável.

Tamanho certo. A fase de crescimento em geral é um mo-
mento feliz na evolução da força de vendas. Vender é relati-
vamente fácil e a equipe é puro otimismo. Ainda assim, é
comum a empresa cometer sérios erros na definição do porte
dessa equipe. Segue com menos gente do que precisa e, por
isso, é incapaz de capitalizar todas as oportunidades abertas.

A maioria das empresas age de modo conservador por
não perceber que uma força de vendas maior teria conse-
quências a curto e longo prazos. Assim que é contratado,
um novo vendedor gera pequenos aumentos na receita.
Com o tempo, porém, o impacto cresce. Há vários motivos
por trás disso. Primeiro, um vendedor novo não é tão efi-
caz quanto será quando veterano. Segundo, em mercados
com longos ciclos de venda é preciso meses de esforço

para se fechar uma venda. Terceiro, várias transações, so-
bretudo em mercados empresariais, não são pedidos úni-
cos, mas contratos de anos de duração. Por fim, a venda re-
sidual — vendas registradas no futuro, mas que são
produto de iniciativas tomadas no presente — varia se-
gundo produtos e mercados, mas é uma parcela conside-
rável da receita de qualquer empresa no longo prazo.

Ao contratar mais vendedores a empresa não maximiza
logo de cara a receita ou o lucro. Com o tempo, porém, o
lucro será maior do que se tivesse partido com uma força de
vendas menor. Analisamos dados de estudos sobre o porte
de equipes feitos pela ZS Associates entre 1998 e 2001 com
50 empresas. Descobrimos que a força de vendas que maxi-
miza o lucro da empresa em três anos é 18% maior, em
média, do que a que maximiza o lucro em um ano. Isso cria
prioridades conflitantes para o executivo de vendas, que
quer o sucesso no longo prazo, mas sente a pressão de cum-
prir metas anuais. Além disso, esse líder crê, com justa razão,
que projeções para três anos são menos precisas do que
para um ano. Cautela é algo válido se há considerável incer-
teza em relação ao futuro, mas a maioria desses dirigentes
favorece táticas de redução de custos em detrimento de ou-
tras, de maximização do lucro — ainda que a probabili-
dade de sucesso seja alta. Logo, não contratam pessoal de
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vendas o suficiente para explorar plenamente o mercado.
Influências comportamentais também exercem pressão

para que o executivo mantenha pequena a força de vendas.
A maioria dos vendedores não quer abrir mão de uma conta
e não vê o porquê de novos territórios de vendas. Alguns
ameaçam rumar para a concorrência se reduzirem sua base
de clientes. Em 2005, um fabricante americano de dispositi-
vos médicos decidiu agregar 25 territórios de vendas. Ta-
manha foi a resistência e a pressão de vendedores e gerentes
que a empresa acabou criando somente 12 territórios novos.
Com isso, a receita e o lucro ficaram aquém do que poderia
ter sido gerado com a contratação de mais vendedores.

Um dirigente de vendas pode reduzir essa resistência se
fomentar uma cultura de mudanças. Deve definir logo
cedo as expectativas, para que o pessoal de vendas saiba de
cara que, à medida que a empresa for crescendo, territórios
e remuneração sofrerão mudanças. Para manter um equi-
líbrio, certas empresas periodicamente redistribuem con-
tas entre territórios. Outras pagam uma comissão menor
sobre vendas repetidas ou, após o primeiro ano, pagam co-
missão somente quando ,a receita do vendedor supera um
certo nível. Isso tudo dá à empresa flexibilidade para am-
pliar territórios e a força de vendas no futuro.

Para determinar o tamanho mais adequado de sua força
de vendas a empresa deve avaliar o provável tamanho da
oportunidade e calcular o risco potencial de agir de modo
agressivo ou de modo conservador. Uma estratégia agres-
siva é a apropriada quando é alta a probabilidade de su-
cesso e há grande confiança nas projeçòes de vendas. Já
uma estratégia mais conservadora vem a calhar quando o
sucesso da empreitada é cercado de maior incerteza.

Há dois erros comuns na hora de definir o tamanho da
equipe de vendas. Se a equipe cresce rapidamente, mas a
oportunidade de mercado é moderada, a empresa acabará
tendo de reduzir a força de vendas. Já se essa força crescer
lentamente, mas a oportunidade for grande, é possível que
a empresa perca uma grande chance de assumir a liderança
do mercado. Para tomar decisões mais acertadas sobre o
porte da equipe, é preciso investir em pesquisa de mercado
e em métodos de projeção e de análise de atividades de ven-
das (vej a o quadro "Calcule o tamanho da força de vendas").

Maturidade: buscar eficácia
e eficiência

edo ou tarde produtos e serviços começam a perder
sua vantagem, a competição se acirra e as margens de
lucro caem. Nesse estágio, um dirigente de vendas
deve apostar mais na diligência do que no aumento

da escala do esforço de vendas. O foco da estratégia deve
estar na retenção de clientes, no atendimento a segmentos
atuais e no aumento da eficiência e da eficácia da equipe.

Otimizar recursos. Nafase de maturidade, a empresa pre-
cisa otimizar a eficácia de sua equipe de vendas. Um estudo
que fizemos em 2001 mostrou que empresas maduras au-

mentaram em 4,5% as margens brutas ao redimensionar a
força de vendas e alocar melhor seus recursos. Enquanto 29%
dos ganhos se deveram à correção do tamanho da equipe de
vendas, 71% vieram de mudanças na utilização de recursos.

Vários motivos costumam impedir uma empresa de oti-
mizar a alocação de recursos de venda. Um deles é o uso
de critérios equivocados. É comum, por exemplo, o execu-
tivo mirar clientes do mais alto potencial ainda que essa
clientela prefira comprar de concorrentes. Já a empresa
sábia investe mais recursos em produtos e mercados que
reagem bem a suas investidas. Um segundo motivo é a
falta comum de dados sobre o potencial de vendas de con-
tas e territórios ou sobre a receptividade de potenciais
clientes a campanhas de vendas.

Só que na busca da eficácia não há atalhos. Na hora de
alocar recursos o ideal é que a organização avalie a res-
posta de cada produto e cada mercado a iniciativas de
vendas. Isso é possível com a comparação de resultados de
vendas de clientes de porte similar aos quais a empresa
dedicou um nível distinto de atenção. Tal análise permite
à empresa avaliar as implicações financeiras de vários ce-
nários de alocação. A empresa pode, então, administrar a
força de vendas — e até dar incentivos aqui e ali — de
modo que o pessoal aplique a energia do modo mais pro-
dutivo possível (veja o quadro "Maturidade otimizada").

Em muitas empresas, boa parte do esforço de vendas é
em vão. Certos vendedores querem vender tudo o que há.
Já outros dedicam tempo demais a artigos populares ou fá-
ceis de vender. Gerentes de produtos podem dar o incen-
tivo errado, impedindo o pessoal de se dedicar à venda de
produtos mais rentáveis. Em termos matemáticos a em-
presa maximizaria o lucro da força de vendas a longo prazo
se o retorno incremental do esforço da equipe fosse idên-
tico para todo produto. Segundo um estudo de 2001 da ZS
Associates, porém, a relação entre o maior e o menor re-
torno incremental costuma chegar a 8:1, o que sugere sérios
erros na alocação do esforço de venda entre produtos. Uma
empresa que estudamos queria que seus cem vendedores
trabalhassem com 37 produtos. Cada artigo receberia, em
média, apenas 2,7% do tempo da força de vendas. Uma aná-
lise revelou que o lucro da empresa dispararia se a equipe
se concentrasse em oito produtos apenas. Aliás, nossos es-
tudos revelam que uma estratégia focada em geral produz
resultados melhores do que uma abrangente. Logo, a em-
presa registra o maior lucro quando a força de vendas de-
dica seu tempo ao subgrupo mais valioso de clientes ou aos
produtos de maior valor da carteira.

O bom alinhamento territorial — a alocação de contas,
clientes potenciais ou regiões entre os vendedores — é
uma ferramenta de produtividade muitas vezes ignorada.
Quando a empresa divide territórios de um modo aleató-
rio, o esforço da equipe de vendas não corresponderá às ne-
cessidades do cliente. Para medir a extensão do problema
analisamos em 2000 dados de 36 estudos de alinhamento
territorial que conduzimos em oito setores nos EUA e Ca-
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nada. Nossa análise mostrou que 55% dos territórios de
vendas eram grandes ou pequenos demais. Devido a essa
disparidade, perdia-se entre 2% e 7% de receita por ano.
Uma saída para criar e manter o alinhamento territorial é
medir anualmente o tempo e o esforço exigidos para o
atendimento a clientes e transferir contas de vendedores
incapazes de dedicar atenção suficiente a cada cliente para
vendedores com uma cota insuficiente de trabalho.

Surgimento do gerente de contas. Na fase da maturi-
dade muitas empresas descobrem que o uso de especialistas
em produtos cria problemas de coordenação e confunde o
cliente — que precisa lidar com vários vendedores. Quem é
sábio nomeia gerentes para grandes contas. Esses gerentes
coordenam o esforço de venda e convocam especialistas em
produtos quando o cliente precisa de ajuda. Além de au-
mentar a receita, o gerente de contas eleva a satisfação do
cliente e, em geral, reduz custos de venda. Na década de
1990, uma fabricante americana de produtos médicos em
fase de crescimento contratava um time de especialistas
para quase todo artigo novo que lançava. A certa altura,
mais de 30 vendedores-especializados visitavam semanal-
mente certos hospitais de grande porte, muitas vezes para
falar com a mesma pessoa. Os custos de locomoção dispa-
raram. Para piorar, a clientela foi ficando confusa com tanto
vendedor batendo a sua porta. Ciente do problema, a em-
presa reduziu o número de especialistas na força de vendas
e colocou gerentes para coordenar a atividade de venda em
contas grandes. Com isso, a empresa cortou custos e forta-
leceu a relação com os clientes.

É preciso, ainda, encontrar o jeito mais económico de dar
cabo do trabalho. Uma empresa pode usar auxiliares de ven-
das e pessoal em meio período para cortejar clientes peque-
nos ou dispersos geograficamente, ou para vender produtos
de fácil saída. Outra tática é repassar a uma equipe de tele-
vendas atividades que não exigem o contato cara a cara com
o cliente. Um grupo jornalístico que assessoramos contratou
auxiliares de vendas em 2005 para cuidar de tarefas adminis-
trativas e sem caráter de venda. Antes da chegada desse
apoio, os vendedores dedicavam apenas 35% do tempo a po-
tenciais clientes e clientes. Com o apoio, ficaram com o
tempo livre para investir em atividades ligadas à venda. Além
disso, já que os auxiliares ganham menos do que vendedores,
a eficiência da equipe de vendas subiu drasticamente.

Declínio: viver para seguir lutando

U
ma empresa entra em declínio quando seus produ-
tos perdem vantagem e a clientela migra para rivais.
Enquanto a cúpula tenta reverter o quadro, a força
de vendas deve fazer o que estiver a seu alcance

para ajudar a empresa a seguir viável. Assim como na fase
inicial, as grandes decisões aqui são ligadas ao tamanho da
força de vendas e ao papel de parceiros de venda. Toda de-
cisão depende, porém, da expectativa ou não de virada.

Quando a recuperação é provável. Certas empresas

sabem que o declínio é temporário. A ideia é turbinar a re-
ceita e o lucro num futuro não muito distante com o
lançamento de novos produtos ou a fusão com outra em-
presa. Só que uma recuperação costuma exigir uma estru-
tura de vendas distinta da típica. Logo, a empresa astuta
determina que tipo de estrutura será preciso para que a
força de vendas atinja as novas metas — e identifica e pre-
serva elementos da estrutura atual que se ajustem ao
novo modelo. É algo crucial. Nenhum executivo, por-
tanto, deve desmantelar áreas da organização de vendas
que terão valor no futuro. É comum, por exemplo, a em-
presa enxugar a equipe de vendas para cortar custos a
curto prazo — embora possa precisar de mais vendedores,
e não menos, para pôr em prática novas estratégias.

Muitos dirigentes de vendas aproveitam um declínio
temporário para erradicar a mediocridade da forca de ven-
das. Iniciada a recuperação, contratam gente mais qualifi-
cada do que os dispensados. Às vezes, o que parece uma alo-
cacão equivocada de recursos não passa de desempenho
medíocre. Vejamos o caso de uma empresa americana de
software que se encontrava em declínio na década de 1990.
Seu processo de vendas evoluíra corretamente, com o pes-
soal de vendas cada vez mais hábil em proteger negócios
existentes. Quando lançava algo novo, a empresa notava,
porém, que poucos dos vendedores tinham capacidade e
apetite para correr atrás de novos clientes e mercados com
o vigor exigido. Em vez de dispensar essa gente, a firma
criou dois papéis: gerentes de contas atuais ("cultivadores")
e promotores de novos negócios ("caçadores"). O pessoal
veterano seguiu cuidando da clientela corrente, algo condi-
zente com sua capacitação. Já a maioria dos promotores de
novos negócios veio de fora. Com isso, a empresa conseguiu
passar rapidamente do declínio ao crescimento.

Quando a recuperação é improvável. Se é impossível
frear o declínio, ao braço de vendas resta apenas garantir
que a empresa siga rentável o máximo de tempo possível.
A empresa deve usar o pessoal de vendas para atender aos
clientes mais rentáveis, fiéis e estrategicamente importan-
tes e usar recursos de custo inferior, como pessoal de tele-
vendas ou parceiros externos, para servir as demais contas.

Resguardar a clientela mais fiel e os melhores vendedores
é uma alta prioridade. A empresa deve se desdobrar em cui-
dados para evitar que clientes importantes, por receio de que
os vendedores a cargo de sua conta partam em breve, aceitem
propostas da concorrência. Precisa tranquilizar esses clientes
sobre o futuro imediato, sobretudo com a manutenção de
vendedores de destaque. Quando a força de vendas começa
a temer cortes, os grandes profissionais são os primeiros a
partir. Logo, ainda que planeje demitir vendedores, a em-
presa deve pagar alto para manter os melhores talentos.
Além disso, uma forte liderança é essencial durante cortes, e
só a comunicação direta e oportuna de líderes de vendas
pode manter um nível razoável de moral e motivação.

Para decidir com que rapidez enxugar a equipe a empresa
deve avaliar a oportunidade restante no mercado e riscos de
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distintas estratégias de corte. Um corte gradual da força de
vendas é adequado quando a oportunidade se reduz a um
ritmo modesto.mas é péssima estratégia se o mercado está de-
saparecendo com rapidez. Aqui, errar é comum. Muitas em-
presas vão enxugando lentamente a força de vendas, sempre
esperando que a cada onda de cortes a tendência se reverta.
Quando isso não ocorre, o alto custo da equipe deixa a em-
presa deficitária ainda mais rapidamente. Uma tática comum
para o downsizing gradual é suspender contratações. Mas não
é um jeito eficaz de enxugar a força de vendas, sobretudo se a
queda da oportunidade é considerável. Em geral, a perda na-
tural de vendedores não ocorre a um ritmo rápido — e se pro-
fissionais a cargo de contas importantes saem, a proibição de
contratar resultará na cobertura inadequada do mercado.

O rápido corte da força de vendas é a melhor saída
quando o mercado está em acentuado declínio. Quem fica
sente uma certa estabilidade, a clientela ganha mais con-
fiança sobre o futuro e a chefia de vendas pode começar
a montar uma equipe menor, mais focada. O risco dessa
tática é que, se o declínio se provar menos grave do que o
previsto, o corte terá sido maior do que o necessário. A
empresa pode até seguir rentável por um tempo, mas a
taxa de declínio será maior do que se o corte da equipe ti-
vesse sido modesto. Caso haja incerteza em relação ao
ritmo de encolhimento do mercado, a empresa deve cogi-
tar cortes pequenos e isolados na força de vendas.

Aumentar a eficiência da força de vendas e buscar ca-
nais de venda de menor custo são medidas cruciais para
uma empresa em declínio. Com recursos de vendas mais
económicos, é possível seguir vendendo para certos seg-

mentos. Isso implica transferir alguns clientes então aten-
didos por vendedores especializados a generalistas e re-
passar ao pessoal de televendas contas até ali a cargo de
representantes em campo. Assim como na fase de maturi-
dade, é possível transferir a venda de produtos de fácil
promoção e a execução de tarefas administrativas a recur-
sos menos onerosos como auxiliares de vendas, equipes de
televendas, vendedores em meio período e internet.

Embora não seja fácil, a redução sistemática de custos
pode ajudar a empresa a recuperar o fôlego. Vejamos o
caso de uma fabricante americana de lubrificantes que no
começo de 2005 precisava cortar custos radicalmente para
manter a rentabilidade. A empresa reformulou a estratégia
de canais de venda e transferiu o atendimento de milhares
de clientes a parceiros de vendas. Esses parceiros tinham
despesas fixas menores (como instalações e benefícios ao
pessoal) e, portanto, custos inferiores aos da fabricante. A
empresa enxugou a força de vendas e focou o pessoal que
sobrou no atendimento a grandes clientes. No final do ano,
tinha virado o jogo.

O dirigente de vendas que tenta casar a estrutura da força de
vendas ao ciclo de vida da empresa enfrenta um desafio dis-
tinto a cada etapa. Em cada uma, o desafio recorrente é a ne-
cessidade de derrubar a resistência organizacional e sacrificar
o ganho imediato para garantir o sucesso da empresa a longo
prazo.
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Fonte: Harvard Business Review, v. 84, n. 7, p. 54-63, jul. 2006.  




