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Dados, ferramentas e análises usados por empresas para

melhorar a força de vendas vão ajudar não só quem tem

excelente desempenho a brilhar, mas também a colocar

o pessoal mais fraco em rota de ascensão.

A nova ciência da
produtividade da
força de vendas
Dianne Ledingham, Mark Kovac e Heidi Locke Simon

O ob Brody recostou-se na cadeira, car-
D rancudo. A matriz queria mais 8%
de aumento nas vendas da sua divisão
nesse ano. Adivinhe quem iria arcar
com a meta? Ah, que saudades do tem-
po em que bastava anunciar uma meta
de 10%, espalhá-la por todos os territó-
rios e, depois, esperar que os represen-
tantes de vendas de cada região ou li-
nha de produtos a cumprissem. Claro,
alguns não conseguiam, mas sempre
havia uma turma de mágicos que com-
pensava a diferença. Hoje em dia, o de-
partamento de compras dos clientes de
Bob usa algoritmos para escolher forne-
cedores, até para compras de rotina; nú-
meros valem mais que relações pessoais.
Em vendas mais complexas, o setor de
compras queria soluções integrais, per-
sonalizadas. Não havia como alguém
fechar um acordo sozinho, por mais gol-
fe que jogasse. Em geral, era preciso
uma equipe de especialistas no produto

e no setor, sem falar em polpudos incen-
tivos e no pesado apoio do pessoal ad-
ministrativo.

O fato era que Bob estava desnorteado
— cedo ou tarde, sabia que teria de en-

carar essa realidade. Nada no processo
de vendas era simples ou previsível como
no passado. Um crescimento de 8%?
Nem sabia ao certo por onde começar.

Se essa pequena fábula soa familiar, é
porque muitos gerentes enfrentam um
problema parecido. Nos últimos anos,
trabalhamos com desafios do gênero
com dezenas de executivos na posição
de Brody. Ainda que o mundo a sua
volta estivesse mudando, continuavam
recebendo metas da alta cúpula e reli-
giosamente pondo mais gente na rua na
esperança de que, uma vez mais, um des-
ses novos representantes salvasse a pá-
tria. Até celeiros de melhores práticas
como a General Electric lembram do es-
tilo esperançoso que, até recentemente,
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caracterizava suas iniciativas de vendas.
A empresa informava a cada indivíduo
sua cota e dizia: "Mãos à obra — e boa
sorte", diz Michael Pilot, da GE, que ini-
ciou a carreira 22 anos atrás como ven-
dedor na empresa e hoje preside a U.S.
Equipment Financing, divisão da GE
Commercial Finance.

Hoje, a elite dos dirigentes de ven-
das está mudando drasticamente o
modo como lidera a equipe. Está rein-
ventando a abordagem de vendas para
responder a novos ambientes de mer-
cado. Está expandindo a lista de possí-
veis clientes muito além do que seria
possível imaginar. Está elevando a pro-
dutividade do pessoal — não com a
contratação dos indivíduos mais dota-
dos, mas ajudando a equipe atual a
vender mais (veja o quadro "Mais ven-
dedores ou mais produtividade?").
Com isso, suas empresas crescem a ta-
xas às vezes espantosas. A divisão de

Pilot — um grande grupo em um setor
maduro — somou US$ 300 milhões
em novos negócios (um crescimento
orgânico de cerca de 10%) só em 2005,
avanço que Pilot atribui especifica-
mente à reinvenção do processo de
vendas. A SAP Américas, sob o coman-
do do presidente e gerente-geral Bill
McDermott, mais do que dobrou o vo-
lume de licenciamento de software em
três anos, com alta de 17 pontos na
fatia de mercado.

O que esses líderes têm em comum
poderia ser chamado de abordagem
científica à eficácia da força de vendas.
É um método que cerca de sistemas a
arte de vender, apostando não só no
faro e no talento natural para a venda
— atributos tradicionais de quem faz
milagres —, mas também em dados,
análise, processos e ferramentas para
alterar as fronteiras do mercado e au-
mentar a produtividade da forca de

vendas. O objetivo não é substituir o
vendedor milagroso, o rainmaker, mas
estreitar o vão entre os 15% ou 20% do
topo e o restante da força de vendas.
Quem adota bem a tática descobre
que, embora até a nata dos vendedores
se saia melhor, o pessoal de quartis in-
feriores apresenta dramática melhora,
com saltos de produtividade de 200%.
Isso reforça o desempenho de toda a
equipe e reduz a despesa da empresa
com a contratação de vendedores no-
vos. Certas defensoras da abordagem
viram as vendas médias por represen-
tante subirem até 50% em dois ou três
anos, embora a maioria dos ganhos se
concentre na casa dos 30%.

Dificilmente um novo Arthur Miller
escreveria uma peça sobre os pratican-
tes do novo método; o drama está nos
resultados, não nos detalhes. Mas, se "o
futuro da atividade empresarial é fa-
zer as coisas intencionalmente, e não
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por acaso", como disse um dirigente de
vendas, a nova ciência talvez seja o
novo requisito para homens e mulhe-
res incumbidos de gerar a receita da
empresa.

A ciência chega às vendas
Pilot, da GE, sabe o quão radical pode ser
uma reinvenção. Até meados de 1990 a
empresa ainda esperava que cada equipe
de vendas montasse e priorizasse o pró-
prio banco de dados de clientes poten-
ciais em seu territórios. Os gerentes de
vendas em campo da empresa chegavam
a dividir manualmente todos os nomes
no banco da divisão entre alta prioridade
e baixa prioridade. "Usávamos a lista te-

lefônica", lembra Pilot. "E jornais. E letrei-
ros em caminhões que passavam, ou em
prédios." Em 2004, diz Pilot, era óbvio
que a GE Commercial Finance teria de
"tornar a coisa mais científica".

O primeiro passo de Pilot foi rever o
modo de segmentar a clientela —
usando dados que incluíam registros
de transações anteriores da empresa.
O novo banco de dados trazia infor-
mações como o código padrão de clas-
sificação industrial (quatro dígitos), o
tipo de equipamento sendo alugado, e
por aí vai. Pilot pediu, então, que os
gerentes em campo fizessem uma lista
de características de potenciais clien-
tes, critérios que, no seu entender, te-

Dianne Ledingham (dianne.ledingham@bain.com) é sócia da Bain & Company em
Boston. Mark Kovac (mark.kovac@bain.com) é sócio em Dallas e Heidi Locke Simon
(heidi.lockesimon@bain.com) é sócia em San Francisco. Os três são líderes no braço
mundial de Performance Improvement da Bain.

riam correlação com a probabilidade
do cliente de fazer negócios com a GE.
Com os 14 atributos listados, Pilot com-
parou equações de regressão com o re-
gistro de transações e identificou seis
critérios de alta correlação. Se um
cliente potencial se saísse bem nesses
seis critérios — como despesas de capi-
tal previstas e número de solicitações
para novas transações —, a probabili-
dade de que fizesse negócios com a GE
era alta.

A divisão classificou a lista de poten-
ciais clientes segundo os seis atributos
e trabalhou com base nela por um
tempo. Algo interessante ocorreu.
"Descobrimos que os 30% de clientes
potenciais no topo eram três vezes
mais inclinados a fazer negócios conos-
co do que os 70% na base", diz Pilot. Ou
seja, o grupo do topo trazia novos
clientes potenciais de máxima priorida-
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de — e apenas metade deles, mais ou
menos, fora previamente classificada
como de alta prioridade por gerentes
de vendas. A empresa achara 10 mil po-
tenciais clientes de alta prioridade que,
sem isso, poderia ter ignorado.

Mas não foi só o aumento quantita-
tivo das vendas que fez diferença; a
nova informação também permitiu que
Pilot reformulasse a força de vendas.
Pôde, por exemplo, enfrentar a difícil
tarefa de reestruturar territórios, garan-
tindo que cada um encerrasse boas
oportunidades. Em certos casos, isso
significou enxugar áreas demarcadas
com base no calibre dos leads, reava-

tes como uma taxa de conversão, ou
fechamento de negócios, 19% mais
alta, em um mercado que a empresa
julgava em maturação. Tal receita, diz
Pilot, "vem de clientes a quem sequer
estaríamos vendendo" sem a nova
abordagem. "No final das contas", diz,
"trata-se de construir o crescimento
em torno dos clientes e de achar meios
de ajudá-los a crescer."

Definindo metas
Definir metas anuais de vendas é o pri-
meiro passo de qualquer empresa para
montar um plano de vendas. Tal como
nosso fictício Bob Brody, o dirigente de

semana geram novas projeções. Em se-
guida convertem os números em pro-
jeções semanais, mensais e trimestrais.
"A margem de erro das projeções tri-
mestrais tende a ser de 1% a 2% para
cima ou para baixo", diz Inder Sidhu,
vice-presidente de planejamento e es-
tratégia de vendas mundial da Cisco.

Assim como outras empresas de me-
lhores práticas, a Cisco não está para-
da. Ano passado, equipou os represen-
tantes com PDAs de última geração e
agora cria aplicativos especiais para os
aparelhos para poder turbinar a pro-
dutividade. Um aplicativo acelera o re-
gistro de dados; outro permite ao

Em empresas que adotam uma abordagem científica à eficácia da força de
vendas o pessoal de quartis inferiores apresenta dramática melhora,
com saltos de produtividade de 200%.

liar territórios ou criar outros totalmen-
te novos. "Quando se analisa o merca-
do com uma abordagem científica
dessas", diz Pilot, "não há (....) territó-
rios intrinsecamente fadados a gerar
aquém do esperado."

Na arena da gestão do desempenho
os dados permitiram a Pilot acelerar a
formação de vendedores novos, menos
experientes. "Grande parte do proces-
so de otimizar o pessoal de vendas se
resume a fazer a equipe mirar o alvo
certo", diz. "Se isso for possível há um
grande salto de produtividade."

Pilot também usou a informação
para munir a equipe de novas ferra-
mentas e processos de uso em campo,
como campanhas de marketing dire-
cionadas a certos segmentos de alto
potencial. Agora, cada lead e cada ne-
gócio gerado é atrelado a uma deter-
minada campanha. "Isso ajuda a pes-
soa a pensar no que deu certo, no que
não deu, e onde dobrar a aposta e in-
vestir mais para o retorno ainda maior
do marketing", diz Pilot.

Os US$ 300 milhões de novos negó-
cios da divisão em 2005 refletem tanto
o manancial maior de potenciais clien-

vendas em geral fixa metas com base na-
quilo que a cúpula espera da empresa. Já
que essa ambição costuma refletir as ex-
pectativas de acionistas, não pode ser ig-
norada. Só que o líder de vendas muitas
vezes aplica as metas a toda região e seg-
mento, sem reunir os dados do mercado
e da concorrência que tornariam suas
metas mais realistas. Como é provável
haver variação entre regiões e segmen-
tos, os vendedores acabam com cotas
(altas ou baixas) irreais, o que pode des-
moralizar e desmotivar a força de vendas.

Para saber como funciona a nova
ciência da definição de metas, vejamos
como a Cisco Systems usa a tecnologia
para projetar vendas. A empresa criou
um site que todo gerente pode visitar
para checar o desempenho de vendas
em tempo real — por região, linha de
produto e outros quesitos — até o ní-
vel de executivos de contas específicas.
O site também traz dados sobre opipe-
line dos representantes de vendas, in-
clusive o porte de oportunidades, o
tipo de tecnologia que o cliente requer
e quem são os concorrentes. Gerentes
checam regularmente o estado do pi-
peline e, com base nesses dados, toda

vendedor checar a atividade recente
do cliente (se pediu peças ou enviou
faturas, por exemplo). E a Cisco reno-
vou a motivação da equipe com um
aplicativo online de cálculo da taxa de
remuneração. "É possível entrar [no si-
te] e dizer, 'ah, é aqui que estou nesta
altura do trimestre'", diz Sidhu. O siste-
ma "diz exatamente que transação vai
representar para a pessoa [em termos,
financeiros]."

Há dois anos, a Aggreko North Ame-
rica, divisão da empresa de locação de
equipamentos do Reino Unido Aggre-
ko, adotou a abordagem científica para
definir metas, com resultados dramáti-
cos: em 2005, as vendas subiram 29% e
a produtividade da forca de vendas,
90%. Presidente da empresa, George
Walker diz que o processo começa de
cima. Executivos compilam dados re-
gionais sobre fatores cruciais de impac-
to no setor em cada um dos mercados
verticais da empresa — refino de petró-
leo, construção civil e outros —, e daí
calculam a participação da empresa
em cada mercado para definir metas de
crescimento. Depois, entra em cena o
escalão inferior: munidos dos dados,

SETEMBRO 2006 81



F E R R A M E N T A S * A nova c i ê n c i a da p rodu t i v idade da forca de v e n d a s

gerentes de vendas de área traçam um
panorama de territórios, contas e cotas
para cada vendedor, multiplicando o
tamanho potencial do mercado pela
fatia desejada em cada mercado. O pro-
cesso iterativo entre representantes lo-

representante para poder começar a
gerar receita.

Quem adota uma abordagem científi-
ca segue um caminho bastante distinto.
Seu foco é, acima de tudo, aumentar a
produtividade de cada vendedor. Isso é

Dificilmente um novo Arthur Müler escreveria uma
peça sobre os praticantes desse método. É que o
drama está nos resultados, não nos detalhes.

cais e a alta cúpula garante a sintonia
das expectativas de cada um dos vende-
dores com as metas gerais da empresa.

Aumentando a produtividade
Em geral, um gerente de venda partia
do princípio de que para obter um cres-
cimento considerável era preciso pegar
o desempenho do ano anterior e tentar
calcular quantos vendedores novos se-
ria preciso acrescentar, dado o mercado
potencial e o tempo exigido pelo novo

possível porque saber como aumentar a
produtividade deixa de ser um mistério
(veja o quadro "TOPSales: abordagem
movida a ciência"). Essas empresas
aprenderam a usar quatro alavancas que
tornam o aumento de produtividade a
um só tempo previsível e controlável.

Ofertas direcionadas. A maioria das
empresas sabe como obter os dados
que permitem que sua base de clientes
seja segmentada. Mas quem adota
uma abordagem científica leva a seg-

mentação um passo adiante para tur-
binar a produtividade. Essas empresas
dividem sistematicamente seus clien-
tes segundo fatores como valor poten-
cial da conta, share of wallet, mercado
vertical, tipo de produto e tipo de ven-
da. Definem papéis e alinham incenti-
vos para ajudar o pessoal de vendas a
posicionar e vender o produto mais
adequado a cada segmento de clientes.
Nelas, o representante de vendas pre-
cisa entender a fundo os segmentos
que atende: não há pacote de produ-
tos e serviços que sirva para todos. E
como hoje muitas vendas não podem
ser fechadas por um único indivíduo,
estas empresas sabem apoiar o esforço
coletivo com uma arquitetura esmera-
da e uma gestão hábil.

Ofertas direcionadas a indivíduos
com patrimônio líquido superior a US$
25 milhões fizeram uma grande dife-
rença no braço de private banking do
Citigroup, cujos clientes são donos de
empresas, incorporadores imobiliários,
advogados, atletas profissionais e ou-
tros segmentos específicos, cada qual
com desafios e necessidades próprios.
"O setor mudou muito em 15 anos", diz
Todd Thomson, presidente-executivo e
do conselho da divisão Global Wealth
Management do banco. "Antes, vendía-
mos ações e títulos, e depois fundos
mútuos e outras coisas. Lidávamos, em
geral, com transações." Hoje, o Citi-
group se concentra menos na venda de
produtos de investimento — commodi-
ties compradas e vendidas em qualquer
parte — e mais em serviços de gestão
de patrimônio e conselhos sobre como
atingir metas de curto, médio e longo
prazos. Os produtos, embora ainda im-
portantes, são secundários.

Para a transição, o Citigroup fechou
o foco em duas coisas. Primeiro, em vez
de simplesmente ampliar a equipe de
consultores e executivos de investimen-
to, investiu na formação profissional do
pessoal e de plataformas. O pessoal de
private banking, por exemplo, passou
por treinamento em finanças e admi-
nistração ministrado por destacados
professores de escolas de gestão. Se-
gundo, o banco segmentou os clientes
por tipo e montou equipes voltadas às
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necessidades de cada grupo de clientes.
"Temos uma série de produtos, incluin-
do ferramentas de gestão de risco,
[criadas] e direcionadas a incorporado-
res imobiliários", diz Thomson. "Quan-
do nosso pessoal de private banking vai
com a equipe conversar com um incor-
porador, sabemos melhor do que a con-
corrência o que ele precisa e como
atendê-lo." Esse pessoal — coordenado-
res de equipes — é incentivado a am-
pliar a penetração da tarimba gerencial
do Citigroup, o que inclui transações
com ações, renda fixa, gestão de fundos
fiduciários e até gestão financeira para
novos empreendimentos.

"No ultimo ano, incentivamos o nosso
pessoal a pensar em como solucionar
os problemas [de clientes] e tivemos
um aumento espetacular em ativos
desses clientes", diz Thomson. Resul-
tado: o braço de private banking do
Citigroup nos EUA gera em média US$
5,5 milhões em receita por represen-
tante, ante a média de receita por re-
presentante de US$ 4 milhões no resto
do setor.

Automação, ferramentas e procedi-
mentos otimizados. A "automação da
força de vendas" virou expressão em
voga nos últimos anos e muitas empre-
sas passaram a adotar ferramentas de
TI para elevar a produtividade da forca
de vendas. A Aggreko North America
usa um software de CRM com um "pro-

sos disciplinados de gestão de vendas
(como discussões rotineiras e detalha-
das sobre o pipeline baleadas na carac-
terização clara dos vários estágios desse
pipeline e na canalização sistemática de
leads aos representantes de vendas).

A dramática transformação da SAP
Américas mostra, particularmente, .a

Apostar no poder de persuadir ou de forjar
relações de um pequeno grupo de indivíduos
talentosos simplesmente não basta.

jetor de rentabilidade" que permite aos
vendedores ajustarem a oferta se as
margens não estiverem corretas. Na GE
Commercial Finance há reuniões de
vendas toda segunda-feira de manhã fa-
cilitadas por um certo "painel digital"
que permite a gerentes conferir os pipe-
lines dos vendedores. A Cisco, notória
por ferramentas de vendas baseadas na
web, sabe que a tecnologia só é eficaz
se suplementar e complementar proces-

importância que pode ter um processo
sistemático. Quando McDermott assu-
miu em 2002, uma das primeiras pro-
vidências foi definir padrões para cada
representante de vendas que refletis-
sem o potencial de mercado: US$ 500
mil para o primeiro trimestre do ano
seguinte, US$ 750 mil para o segundo
trimestre, e assim por diante. Em si,
tais metas trimestrais mudaram radi-
calmente o modo de pensar de muita
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gente; era comum os representantes
da SAP contarem com um polpudo
quarto trimestre para garantir seu ren-
dimento no ano. Em vez de deixar que
o pessoal corresse para cumprir metas
de vendas anuais só no final do ano,
McDermott definiu um padrão de pi-
peline. Passou a exigir que o represen-
tante tivesse o equivalente a três vezes
sua cota anual de vendas num pipeline
de clientes potenciais em caráter per-
manente, trimestre a trimestre. Para
assegurar que parceiros comerciais (a
IBM Global Services e a Accenture,
que implementam sistemas vendidos
pela SAP) entrassem na campanha de
vendas, McDermott decidiu que pelo
menos metade do pipeline de cada in-
divíduo deveria ser atribuída a um par-
ceiro destes, que se juntaria à SAP
para fechar os acordos.

Não basta, porém, definir esse tipo de
meta. Ampará-las com processos admi-

nistrativos, material de vendas e ferra-
mentas automatizadas para medir os
principais indicadores e resultados é o
que torna o desfecho mais previsível. Os
vendedores da SAP, por exemplo, rece-
bem informações a toda hora sobre as
principais tendências do setor e sobre
quais dos pacotes de produtos da SAP
serão mais relevantes e úteis naquele
ano para um segmento visado. Quando
o vendedor identifica um cliente que
poderia fazer um uso melhor de um
produto da SAP para reagir a uma
tendência do setor, "todo o esforço no
marketing e no pipeline são concentra-
dos em mostrar àquele cliente que ele
está deixando de ganhar centenas de
milhões de dólares", diz McDermott.

Gestão do desempenho. A maioria
das empresas já calcula uma taxa de ro-
tatividade do pessoal de vendas com
base no cumprimento de cotas ao longo
do tempo. Algumas estão adotando

uma análise mais profunda do desem-
penho para tornar a produtividade de
vendas mais previsível e, logo, mais con-
trolável. Para cada segmento de clientes
(como contas globais, contas de grandes
empresas e por aí vai) a SAP analisou,
por exemplo, o tempo levado para que
um representante novo se torne produ-
tivos e como sua produtividade aumen-
ta a partir dali. Pode, ainda, calcular a
média de produtividade de vendedores
tarimbados. Isso ajuda os gerentes a
alocar gente de modo mais eficaz em
seu plano territorial por segmento. E
faz com que percebam mais depressa se
um novo contratado não está se desen-
volvendo. "Em geral a pessoa chega ao
platô de produtividade em 12 meses",
explica McDermott. "Se não chegou
[nesse prazo], não vai chegar. Isso vale
para cerca de 10% do pessoal novo que
contratamos."

O segredo da retenção é ajudar a
pessoal a ter sucesso — o que não de-
veria ser questão de sorte, e sim o re-
sultado de um planejamento à base de
dados. Toda empresa bem-sucedida
que estudamos mede os subsídios -
pipeline do representante, tempo gasto
em prospecção ou as visitas de venda
realizadas —, bem como os resultados,
ajudando o vendedor a manter contro-
le sobre o processo. "Quem não analisa
medidas internas do processo, mas
simplesmente os resultados", diz
McDermott, "está ignorando o elemen-
to mais importante, que é o futuro."

As melhores empresas dão oportuni-
dades de desenvolvimento aos bons re-
presentantes. Thomson, do Citigroup,
que supervisiona ainda a gestão de pa-
trimônio de outra divisão do grupo, a
Smith Barney, observa que um consultor
financeiro de sucesso na empresa não só
fica com uma parcela maior da receita
por ele gerada, como também é premia-
do com um desenvolvimento profissio-
nal que lhe permite ampliar e aperfei-
çoar seu know-how na gestão de capital.

Empresas movidas a dados também
alinham incentivos com o comporta-
mento vital para o sucesso financeiro
de um representante. Isso pode signifi-
car ajustar métricas e comissões de
modo que um veterano não possa sim-
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plesmente colher os frutos de vendas
passadas. Ou, então, adaptar sistemas
de remuneração ao tipo de venda. Um
braço comercial da Aggreko North
America, a Aggreko Process Services,
presta serviços de engenharia que com-
plementam o equipamento de controle
de temperatura que a empresa aluga a
refinarias de petróleo (entre outros
clientes). Quem vende esse tipo de ser-
viço — em geral em um ciclo de vendas
longo e complexo — não trabalha só
por comissão: recebe um salário relati-
vamente alto, mais um bônus pelo
cumprimento de metas. Já quem lida
com contratos de locação menos com-
plexos, como para empresas de cons-
trução, tem uma parcela relativamente
maior da remuneração em comissões.

Mobilização da força de vendas. O
modo como a empresa vai ao mercado
— como organiza e mobiliza não só
seus representantes, mas os recursos
de vendas, apoio, marketing e serviço
— é parte crucial do processo de ven-
das. Toda empresa que tenha visto
seus representantes de vendas territo-
rialmente organizados rumar para
vendas fáceis em vez das rentáveis en-
frenta um problema de mobilização.
Seus recursos simplesmente não estão
sendo utilizados onde gerariam o má-
ximo retorno.

Um jeito simples de resolver um pro-
blema de mobilização é criar um mapa
de demanda do mercado com infor-
mações de segmentação e compará-lo
com seu mapa de mobilização. O obje-
tivo é substituir o instinto por dados
para identificar onde está o maior po-
tencial e alinhar essa informação com
as empresas efetivamente visitadas
pelos representantes de vendas.

Mas a abordagem analítica à mobili-
zação vai muito além do mero alinha-
mento de representantes com certos
clientes potenciais. Em geral, empresas
de melhores práticas também confron-
tam seu desempenho com um referen-
cial para saber se as abordagens de
vendas são casadas com clientes certos.

A maioria das empresas, por exem-
plo, usa uma série de canais de vendas:
enterprise ou outras vendas diretas, ven-
das internas, internet, revendas (inclusi-

ve de valor agregado), e por aí vai. O
acesso a informações detalhadas sobre
o comportamento e a rentabilidade de
segmentos e micro-segmentos de clien-
tes permite a executivos de vendas deci-
dir o melhor modo de mobilizar esses
recursos. Na Aggreko North America,
pedidos de informação sobre locação
de equipamentos comoditizados são di-
recionados para a internet, o canal de
televendas; pedidos de informação
sobre grandes projetos de consultoria
vão para representantes especializados.
O vendedor ideal para a área de cons-
trução civil, diz Walker, o presidente da
empresa, não é necessariamente um es-
pecialista em construção, mas alguém
que "sabe fazer 50 contatos de vendas
na semana" e fecha acordos depressa.
"O representante perfeito para o braço
de refinarias da Aggreko", continua,
"é alguém à vontade com ciclos de ven-
da longos e soluções complexas, de uso
intenso de tecnologia."

Outra pergunta que um grande de-
partamento de vendas se faz é se os re-
presentantes passam o máximo de
tempo possível vendendo. Quando
computámos o tempo que um vende-
dor passa longe do cliente, constatamos
que é, muitas vezes, mais de metade do
total de horas. Se um executivo de ven-
das enfrenta tal problema, há uma sé-
rie de ferramentas a seu dispor. Talvez
seja possível repassar parte das funções
administrativas para uma equipe de
apoio. Quem sabe reorganizar territó-
rios para minimizar o tempo gasto no
trânsito. Ou, ainda, simplificar sistemas
usados pelos representantes. Anos
atrás, executivos de vendas da Cisco fi-
xaram a meta de reduzir em algumas
horas por semana o tempo gasto pelos
vendedores com outras coisas que não
a venda, e incumbiram o departamen-
to de TI de tornar a meta realidade. O
avanço gerou milhões de dólares em
receita adicional.

Todas as quatro alavancas ajudam a
aumentar a produtividade da força de
vendas. O mais interessante, porém, é
que parecem ter o maior efeito em
gente de desempenho inferior, estrei-
tando o vão entre os de melhor desem-
penho e os demais. Quando estudamos

os resultados de um programa sistemá-
tico de eficácia da força de vendas
lançado em várias filiais de um grande
grupo coreano de serviços financeiros,
constatamos que as filiais apresenta-
ram um aumento de 44% no volume
de vendas semanal, comparado com
uma queda de 6% em outras filiais. No
quartil superior do pessoal de atendi-
mento ao cliente, a venda de produtos
subiu 6%. No segundo quartil, 59%. No
terceiro quartil, 77%. E no último quar-
til, o da base, subiu incríveis 149%. Um
estudo de um programa comparável
em filiais coreanas de outra firma glo-
bal de serviços financeiros mostrou re-
sultados semelhantes, embora não
idênticos. A alta de ativos sob gestão
da empresa oscilou de 2% no quartil
superior a 33% no segundo quartil e
54% no terceiro quartil. Já no quartil
inferior, o aumento foi de 44%.

Além da melhor prática
Descobrir, atrair e reter vendedores de
talento está mais difícil do que nunca. E
a empresa já não pode se dar ao luxo de
depender deles como no passado. "É ca-
ríssimo contratar astros da equipe de
concorrentes", reconhece Thomson, do
Citigroup. Confiar no poder de persua-
dir ou de forjar relacionamentos de um
pequeno grupo de indivíduos talento-
sos é simplesmente insuficiente para um
crescimento previsível e sustentável
(veja o quadro "O novo papel de quem
faz milagres").

Por sorte, executivos de vendas co-
mo Bob Brody não precisam depender
exclusivamente de um santo milagroso
para atingir suas metas. Podem tirar
muito mais de toda a equipe de ven-
das com uma abordagem empírica e
científica à eficácia da força de vendas.
Como qualquer ciência, esta está em
evolução. Ferramentas e processos que
descrevemos aqui são a melhor prática
hoje, mas, em alguns anos, é quase cer-
to que serão procedimentos operacio-
nais de rotina em toda empresa que
queira competir de modo eficaz no
mercado global.
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Text Box
Fonte: Harvard Business review: ed. em português, v.84, n.9, p.78-83, set. 2006.




