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As equipes de vendas não devem ser mais as mesmas
de antigamente. O novo homem de vendas precisa
ter mais conhecimento técnico, trabalhar no foco do
cliente, para entregar mais valor, e acima de tudo ser
um agente de integração. No texto, o autor aprofunda
os conceitos que deveriam nortear a estruturação da
força de vendas nas empresas industriais.

Vendas:
Outra Vez,
Bola da Vez
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Ao longo dos últimos tempos,
vários esforços têm sido empreendidos
pelas empresas para manter ou reduzir
seus custos. A pressão interna para
aumento da eficiência operacional é
permanente. A cada dia que passa,
fica mais difícil diminuir custos
e apresentar melhores resultados
empresariais por esse caminho.

A alternativa do aumento das receitas
e do aumento das margens pela prática
de preços maiores é a preferida de
poucas empresas, apesar da importância
maior que as receitas têm em relação aos
custos - antes de atingir o custo zero, a
empresa já terá atingido a receita zero.

Essas empresas que estão dando
prioridade às receitas elegeram
desenvolver a equipe de Vendas
(e não automatizar a força de vendas)
e têm obtido resultados superiores
e consistentes.

Mesmo sendo uma área diretamente
ligada às receitas, Vendas ainda carrega
diversos preconceitos. Não é comum
ver um estudante falando que vai sair
da faculdade e que pretende juntar-se
a uma equipe de vendas. Também não
se vê alguém dizer que vai fazer um
MBA para aprimorar suas habilidades
de vendas. Aliás, não há muitos cursos
de vendas voltados para uma formação
mais aprofundada e mais consistente de
quem vai atuar nessa área.

O que aparece sempre tem aquele jeito
objetivo: motivar-se, ouvir o cliente,
apresentar sua oferta, contornar as
objeções, tirar o pedido. E tirar o pedido
tem nomes sugestivos: "a patada do
tigre" ou "dar o bote", por exemplo.
Fico imaginando o estado em que fica e
a reação do cliente ao tomar uma patada
de tigre. Depois do bote, ir tomar vacina
contra a cobra que atacou é fundamental
para seguir vivo.

Historicamente, a área de Vendas
exige liberdade de atuação e coopera
pouco para a introdução de novas
soluções e ferramentas de trabalho. Os
processos de vendas nem sempre são
claramente definidos e freqüentemente
não estão integrados aos processos de
Marketing e às propostas estratégicas
da empresa. O problema sério é que a
estratégia verdadeira de uma empresa
não é aquela que a Direção define, mas
sim a praticada pelos vários agentes que
apresentam direta ou indiretamente
a empresa. Em Marketing Industrial,
o time de Vendas é um dos principais
formadores da percepção dos clientes em
relação à estratégia da empresa.

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em
que novas tecnologias buscam reduzir a
dependência de vendas - Electronic Data
Interchange (EDI), portais de vendas
pela internet, e-commerce, leilões
reversos são exemplos disso —, cresce a
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O conhecimento passa a ser
um atributo mais importante

do que a capacidade de
convencimento. Ninguém quer

ouvir "papo de vendedor"

procura por vendedores capazes de
construir relações duradouras com os
clientes. Tem ficado claro que certas
situações exigem a presença de um
vendedor, seja porque é imprescindível
falar com alguém para que o negócio
aconteça, seja pela complexidade
técnica da demanda.

Na verdade, a implantação de
novas ferramentas de apoio a vendas,
quando bem feita, proporciona maior
disponibilidade de informações
confiáveis, libera tempo para tarefas
mais nobres, dá agilidade aos
processos administrativos e permite
ao profissional de vendas oferecer um
serviço de maior qualidade aos seus
clientes, Essas ferramentas também
facilitam, na mesma medida, a vida
dos clientes. Um bom profissional
de vendas sabe como tirar partido
da tecnologia que hoje se coloca
à sua disposição.

A complexidade técnica da demanda
exige que o atendimento ao cliente seja
feito por um profissional preparado,
capaz de construir, com a competência
que sua empresa lhe oferece, soluções
de valor que permitam ao cliente obter
resultados superiores nos seus mercados.
O conhecimento passa a ser um atributo
mais importante do que a capacidade de
convencimento. Ninguém quer ouvir
"papo de vendedor".

A experiência mostra que clientes
diferentes exigem abordagens específicas.
Os critérios de segmentação mais usuais
tinham como objetivo facilitar não o foco
do cliente, e sim o funcionamento do
fornecedor: porte, região, tipo de produto
comprado, volume comprado, processo
industrial, entre outros.

Formavam-se assim as equipes de
venda à indústria automobilística ou
à construção civil, a equipe de venda
de motores e a de transformadores, os
vendedores de São Paulo e os do Rio
Grande do Sul, o atendimento de grandes
e de pequenos clientes, a turma que
atende grandes redes e os representantes
que visitam o pequeno varejista.

Essas já não são as melhores maneiras
de classificar clientes.

Critérios mais atuais permitem dirigir
o esforço comercial de forma muito mais
eficaz: as empresas estão classificando
clientes segundo padrões de conduta,
princípios, cultura, predominância do
modelo de compras quanto a preço ou
valor, tendência a tratar as compras por
transação ou busca de parcerias, imagem
e relevância do cliente, preferências
tecnológicas, capacidade de inovação,
compartilhamento de futuro.

Internamente, as empresas passam a
considerar vários pontos de vista quanto
à qualidade do cliente: a área de vendas
prefere os que compram muito e sempre,
a de finanças recomenda os que pagam
em dia, a produção gosta mais dos que
compram produtos padronizados de alta
produtividade, a turma da tecnologia quer
estar próxima de clientes que exigem as
mais sofisticadas soluções. E todos estão
certos, todos devem mesmo participar da
definição de quem são os clientes ideais.

O que é indiscutível é a necessidade
de classificar os clientes para ter a
abordagem adequada a cada um, no seu
estágio de desenvolvimento. Para os
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principais clientes, Vendas estabelece
o projeto de construção conjunta do
futuro desejado, e os responsáveis por
atendê-los passam a gerenciar projetos
de crescimento. No extremo oposto,
talvez seja interessante promover o
outplacement do cliente; em certos
casos, para o bem da nossa empresa,
é melhor que determinados clientes
comprem dos concorrentes.

Um primeiro papel importante
do vendedor está ligado ao valor
que ele proporciona ao cliente.
Orientações técnicas constituem
a entrega mais comum. Discussões
estratégicas, indicações para solução
de questões ligadas a outros assuntos
empresariais, absorção de tarefas do
comprador ou de outros profissionais
da equipe do cliente, acompanhamento
após o fechamento do negócio até o
uso do produto pelo cliente, são outros
temas que podem ser entendidos
como valor entregue pessoalmente
pelo vendedor.

Os clientes recebem dezenas de
vendedores que oferecem uma
infinidade de produtos e serviços.
O valor pessoal do vendedor pode
transformá-lo num dos interlocutores
preferidos ou escolhidos pelo cliente,
com acesso facilitado e antecipado
aos seus planos de futuro. E por essa
razão que a troca de vendedores pode
provocar perdas sérias na qualidade da
relação com os clientes.

Do ponto de vista do cliente, um
processo de compra começa muito
antes do convite ao vendedor para
apresentar seus produtos e sua
proposta de fornecimento. Os clientes
do cliente podem ser, de forma direta,
os geradores da necessidade de compra.
E preciso entender como o cliente gera
valor nos seus mercados e contribuir
para que esse valor aumente.

A relação fornecedor-cliente tem uma
extensão cada vez maior. Antigamente,
a venda acabava quando o vendedor
tirava o pedido. Com o tempo, o processo
cresceu a ponto de se afirmar que a relação
não acaba nunca, ou só acaba quando a
empresa cliente fecha.

A decisão de compra se dá depois de
definirem a necessidade, estabelecerem a
especificação, estudarem as alternativas
de atendimento e analisarem as propostas.
Aspectos objetivos como características
técnicas, custo, prazo de entrega e
embalagem são acompanhados de outros
pontos mais subjetivos como reputação da
marca, confiança, capacidade de inovação,
risco de continuidade de fornecimento, e
acabam por incluir diversos profissionais
de várias áreas do cliente no processo de
escolha do fornecedor.

Do fechamento do contrato até a entrega,
outras pessoas da estrutura do cliente
entram no processo para acompanhar a
produção, receber o material, acompanhar
montagens, preparar-se para o uso.
Depois da entrega, durante o uso do
que foi fornecido, novos atores do cliente
passam a agir: na linha de produção,
no processamento dos pagamentos,
na manutenção de equipamentos,
trazendo olhares diferenciados sobre
o desempenho do fornecedor.

Vendas:
Outra Vez,

a Bola da Vez

O valor pessoal do vendedor
pode transformá-lo num dos
interlocutores preferidos ou
escolhidos pelo cliente, com

acesso facilitado e antecipado
aos seus planos de futuro
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A integração da equipe
da empresa com a estrutura

do cliente faz parte da
tarefa do vendedor. É o
que alguns chamam de
"regente de orquestra"

Vendas:
Outra Vez,
a Bola da Vez

A decisão de compra e a decisão de
novas compras sofrem a influência
de toda essa estrutura do cliente. Da
mesma forma, a satisfação do cliente
é a resultante da satisfação de todos
esses indivíduos que têm contato com o
fornecedor ou com o produto comprado.

Um segundo papel do profissional
de vendas é integrar todos esses
influenciadores e tomadores de decisão
de forma a obter convergência em torno
das suas ofertas de valor.

Toda essa estrutura do cliente que
participa do processo de fornecimento
fala, por exigência da função, com
diferentes pessoas na empresa
fornecedora - contas a pagar fala
com contas a receber, expedição e
entrega interagem com o recebimento,
manutenção procura a assistência técnica
e assim por diante. Demandas específicas
podem indicar a necessidade de levar
profissionais especializados para atender
o cliente. Gomo exemplos, uma questão
legal pode gerar um encontro das áreas
jurídicas, uma dúvida técnica pode
mobilizar um projetista.

A integração da equipe da empresa
com a estrutura do cliente faz parte
da tarefa do vendedor. E o que alguns
chamam de "regente de orquestra".

A isso se soma a necessidade de fazer
cumprir todas as expectativas que
caracterizam cada fase do atendimento

ao cliente: na pré-venda, facilitar o
processo de tomada de decisão do cliente;
no durante-a-venda, dar o conforto de
que o acertado está sendo providenciado
e as promessas serão cumpridas; no pós-
venda, assegurar que o cliente vai extrair
os benefícios esperados em relação ao
produto adquirido.

Tem sido comum a participação
de empresas aliadas no processo de
atendimento ao cliente: o produto
que a empresa vende é aplicado por
uma empresa credenciada, o projeto
é desenvolvido por um especialista
recomendado, divide-se espaço com
outras empresas, montam-se consórcios,
oferecem-se soluções conjuntas, tudo isso
sob supervisão do vendedor, que também
trabalha para integrar esses parceiros e
fazer com que cumpram sua parte na
entrega de valor ao cliente.

Soma-se a tudo isso a necessidade de
estabelecer sistemas de gestão, sempre
no foco do cliente, que possibilitem um
alinhamento dos esforços de todas as áreas
da empresa à estratégia estabelecida. As
pessoas tendem a fazer apenas aquilo que
se cobra delas. Metas inadequadas ao
esforço pretendido, indicadores que só
cobrem parte da tarefa esperada, produzem
efeitos indesejáveis sobre as pessoas.

Outras questões - como por exemplo a
definição do perfil do profissional que pode
cumprir todas essas novas exigências da
função - ampliam ainda mais o potencial
de resultado que se pode obter com o
aprimoramento da equipe de vendas.

Por essas razões, toda essa
complexidade e esse enorme potencial de
resultados que é possível obter através
de mudanças nos seus processos, a área
de Vendas passará a ter um crescente
destaque nas agendas dos dirigentes das
empresas de sucesso.

Paulo Roberto Sá Grise
Consultor da JCTM Marketing Industrial

Text Box
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