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manter processos disciplinados de venda — da segmen-
tação de clientes à remuneração do pessoal de vendas.
Dada a complexidade dos processos, até o departamento
de vendas bem tocado teve de se empenhar para que
corressem sem atropelos. Só que muito diretor de ven-
das pára aí — luxo a que não pode se dar. Já que cresceu
a expectativa de clientes, colegas de outras áreas da em-
presa e da própria força de vendas, o chefe de vendas
precisa assumir novas responsabilidades. Em relação ao
que era 20 anos atrás, o cargo está praticamente irreco-
nhecível.

Neste artigo — cuja base é nosso trabalho com um
vasto leque de organizações de vendas de mais de 20 se-
tores, e mais de uma dezena de entrevistas detalhadas
com diretores de vendas, superiores desses executivos e
consultores em liderança de vendas — fazemos primei-
ro uma análise de como o cenário de negócios mudou o
papel do diretor de vendas. Em seguida descrevemos
novos papéis que esse dirigente cada vez mais precisa
exercer. Esse novo perfil do cargo pode servir de modelo
para quem quer ter sucesso na posição e para dirigentes
responsáveis por contratar um profissional de talento
para o posto.

Novo cenário
asta examinar a agenda de um diretor de vendas
bem-sucedido para entender como o posto hoje é
complexo (para um exemplo, veja o quadro "Uma
semana na vida de Ben Bulkley"). Essa complexi-

dade é resultado de mudanças que atingiram a atividade
de vendas da maioria das grandes empresas.

Clientes com mais poder. Não é segredo que, em
muitos setores, a oferta supera a demanda. O cliente
tem mais opção e mais informação — graças em grande
medida à internet — sobre aquilo que pode comprar,
sobre como pode comprar. Essa transferência de poder
do vendedor para o comprador faz o cliente exigir mais
de fornecedores e da experiência de comprar.

Globalização de clientes. A globalização dos negó-
cios tornou a estrutura de muitas organizações de ven-
das (de foco regional ou nacional) anacrônica. Todo
fornecedor deveria se assegurar de que sua organização
condiz com a orientação global e os processos de com-
pra da clientela. "Foi-se o tempo em que podíamos
considerar uma parte do negócio como 'norte-america-
na' ou outra como 'pan-européia'", diz Joe Walker, presi-
dente das divisões de negócios norte-americana e
européia da R.L. Polk, empresa com sede em Michigan
e uma das grandes provedoras de dados de clientes a fa-

bricantes de veículos. "O cliente (...) que toma uma de-
cisão de compra em Detroit está agindo em nome da
organização global."

Proliferação de canais. Em certo momento, a força
de venda direta era a organização de vendas. Hoje, a
maioria das empresas (independentemente do porte)
usa diversos canais para abordar o mercado. O braço de
vendas pode incluir não só gente empregada pela em-
presa — representantes de vendas, pessoal de televen-
das, vendedores online — como gente de fora, incluindo
parceiros e revendedores.

Mais empresas de produtos vendem serviços. O
serviço complementar que cerca um artigo ou a ele é
integrado virou uma maneira de acentuar ou simples-
mente manter a vantagem competitiva do produto.
Para vender um serviço desses é preciso outra menta-
lidade. "A abordagem holística exigida para a perfeita
integração de produtos e serviços é bem distinta da tra-
dicional venda de produtos", explica Greg Shortell, su-
perintendente e presidente da Network Engines,
prestadora de serviços para aparelhos de armazenagem
e segurança de Canton, Massachusetts (até há pouco,
Shortell era vice-presidente sênior de vendas e marke-
ting de soluções empresariais na Nokia). O motivo da
diferença, diz, é que "depois de um certo tempo o clien-
te deixa de comprar seu produto e começa a comprar
sua estratégia".

Fornecedores adotaram estrutura organizacional
unificada. Empresas que vendem produtos e serviços
em diversas categorias a outras empresas disseram
adeus à estrutura na qual cada divisão aborda separada-
mente um mesmo cliente. Agora, recursos de vendas de
toda a empresa trabalham juntos para vender todo e
qualquer produto ao cliente através de um único ponto
de contato. Nesse novo modelo, um especialista em
vendas — responsável, por exemplo, por recursos ou
aplicações do produto, ou especificações técnicas —
em geral dá apoio a gerentes de contas encarregados
de cada cliente isoladamente. Essa fachada unificada
facilita a vida do cliente. Pode, ainda, fortalecer o re-
sultado de vendas graças à venda cruzada e ao foco
maior na oferta de soluções integradas que atendam a
necessidades do cliente. Só que a tática eleva despesas
de venda e pode criar confusão em relação à responsa-
bilidade pelos resultados, trazendo outro desafio para
o diretor de vendas.

Jerome A. Colletti (jerry@collettifiss.com) é sócio-gerente e
MaryS.Fiss (mary@collettifiss.com) é sócia da Colletti-Fiss,
consultoria de Scottsdale, no Arizona, especializada na eficá-
cia do processo de vendas.

Novos papéis
odas essas mudanças no ambiente de negócios
tornaram mais desafiante do que nunca tocar
uma organização de vendas. E a cobrança sobre a
chefia dessa área será sempre máxima. Afinal,

nenhum outro departamento tem uma responsabili-
dade tão clara pelo cumprimento de metas. Só que, nos
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dias atuais, isso é só o começo. Um bom
diretor de vendas precisa, ainda, super-
visionar processos sofisticados em áreas
como segmentação de clientes —
processos que até pouco tempo atrás
eram exclusivos da elite de vendas, mas
hoje são considerados básicos. Como se
não bastasse, o diretor de vendas pre-
cisa assumir outros cinco papéis — dis-
tintos, mas correlates.

L í d e r da empresa. Ao mesmo
tempo em que cumpre metas, o dire-
tor de vendas precisa garantir que os
atos da organização de vendas — em
todo nível e em todo canal — respal-
dem a estratégia da empresa. Para
atingir esse equilíbrio o líder precisa
difundir entre a equipe de vendas as
metas maiores da empresa, para que o
pessoal estabeleça um elo entre suas
atividades diárias e o quadro geral.
Precisa, ainda, colaborar de modo efi-
caz com outras áreas. "Um dirigente
de vendas já não pode encarar seu
trabalho como algo isolado, voltado
apenas à geração de receita e à ges-
tão de relacionamentos", diz Peter
Andruszkiewicz, vice-presidente de
vendas para contas nacionais da ame-
ricana Kaiser Permanent, operadora
de planos de saúde de Oakland, na
Califórnia.

Todo diretor de vendas tem metas
gerais parecidas: promover o cresci-
mento da receita, lançar novos pro-
dutos, angariar clientes, ampliar os
negócios com clientes atuais, aumen-
tar a produtividade da equipe e conter
ou reduzir despesas de venda. É só por meio de uma li-
derança forte que o diretor de vendas pode deixar claro
como a consecução dessas metas promoveria a estraté-
gia da empresa. Aliás, pelo menos 15% do tempo de um
diretor de vendas deveria ser usado para definir e di-
fundir uma rota clara para a execução do plano de ne-
gócios do exercício corrente. "Quem não articula a
direção estratégica da empresa para a força de vendas
- e, indiretamente, para clientes e parceiros de canal
- corre o risco de registrar um desempenho abaixo do

ideal", diz Greg Shortell, da Network Engines. Em gran-
de parte, devido ao surgimento de divergências em re-
lação a prioridades.

Uma multinacional do setor de sofware descobriu,
por exemplo, que seu pessoal de vendas vinha ofere-
cendo, a título de cortesia, serviços da equipe de espe-
cialistas da empresa para fechar novos contratos. À

primeira vista não era má idéia. Só que ia contra a es-
tratégia da firma de promover o crescimento da receita
num momento em que havia pouca oportunidade de
elevar a rentabilidade através do corte de custos. O di-
retor de vendas achava que a seletividade (com base
em critérios definidos) seria uma solução simples para
o problema. Sua hipótese era que, se a concessão fosse
reservada a clientes atuais estrategicamente importan-
tes e dispostos a testar novos aplicativos, os serviços es-
pecializados complementares poderiam gerar uma
receita extra considerável. Depois da instrução do pes-
soal de vendas sobre a nova abordagem e a definição
dos critérios a serem usados para determinar que
clientes deveriam receber a concessão, os resultados de
fato melhoraram. A receita da venda de novos aplicati-
vos a clientes atuais subiu 35%, quase o triplo da taxa
anterior.
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Um grande diretor de vendas é, ao lado do restante
da alta equipe executiva, um líder da empresa como
um todo. Participa ativamente da definição e da exe-
cução da estratégia. Não há presidente esclarecido que
considere a entrada num novo mercado, a expansão da
cesta de produtos ou o uso de um novo canal sem ouvir
a opinião do diretor de vendas — isto é, se tal diretor
de vendas tiver conquistado o respeito e a confiança do
líder. Um executivo de vendas pode, por exemplo, dar
pistas preciosas sobre a clientela da empresa: quem
tem planos de crescer, de onde virá esse crescimento,
quais serão as necessidades específicas. "O presidente
espera de mim informações de mercado sobre aquilo
que a clientela exige de nós para poder triunfar em
seus negócios", dis Mary Delaney, que chefia uma força
de vendas de 600 pessoas na CareerBuilder, corretora
de empregos online.

cesso de vendas, algo até ali inédito, aceleraram, sim, o
crescimento. Antes do investimento no posto de líder
de vendas a taxa era de 5% ao ano. Dois anos depois da
mudança, o crescimento era de mais de 10% ao ano,
tendência que se manteve. Na opinião dos sócios, foi
resultado da adoção do processo formal de vendas,
com liderança própria, e ainda de um cenário de negó-
cios melhor.

Defensor do cliente. Se hoje em dia o cliente é rei,
quem freqüenta seu círculo íntimo? De todos os depar-
tamentos da empresa, é mais provável que seja o de
vendas. Logo, o diretor de vendas é o condutor mais
eficaz de informações ligadas ao cliente para o restan-
te da alta equipe executiva. Atualmente, o grande líder
de vendas passa mais tempo com a clientela não só
porque o cliente tem coisas importantes a dizer, mas
porque exige a atenção de gente graduada dos fornece-

Pelo menos 15% do tempo do diretor de vendas
deveria ser usado para definir e difundir uma rota
clara para execução do plano de negócios corrente.

Como parte integrante da alta equipe executiva, um
diretor de vendas também deve colaborar com todo de-
partamento da empresa para gerar valor ao cliente.
Com efeito, deve promover a criação de um ambiente
no qual gente de toda a organização se considere parte
de uma equipe em contato direto com o cliente.

Um diretor de vendas pode assumir um papel de des-
taque ainda maior em empresas cujo braço de vendas
nunca foi prioridade, como firmas de serviços profissio-
nais ou de investimento imobiliário. Nesses casos, o di-
retor de vendas deve liderar uma revolução cultural,
montando uma organização de vendas que promova o
compromisso da empresa de crescer em parceria com
clientes.

Vejamos o seguinte exemplo. Os sócios de uma gran-
de empresa regional de contabilidade temiam que a
firma não estivesse crescendo com a rapidez de rivais
do setor. Depois de diversas tentativas infrutíferas de
turbinar o crescimento com uma abordagem de meio
período às vendas, resolveram colocar um sócio a
cargo da área em tempo integral. Segundo Ford
Harding, superintendente da consultoria de vendas e
marketing Harding & Company, toda firma de serviços
especializados precisa de "um processo formal de lide-
rança em vendas tanto para aquisição de clientes como
para a gestão do relacionamento nessas contas". Na
consultoria do exemplo, o foco e a consistência do pro-

dores. À medida que altos executivos de outras áreas
da empresa são instados a reagir a essa demanda, o di-
retor de vendas pode servir de exemplo para os colegas
na interação com a clientela.

O cliente quer um contato estreito com altos executi-
vos do fornecedor para poder entender sua estratégia
de produtos, conferir lançamentos de antemão e ajudar
a decidir como um produto futuro atenderá certas ne-
cessidades. Quer o contato, além disso, para ter alguém
a quem recorrer quando algo der errado — o que é ine-
vitável mesmo na melhor das relações entre clientes e
fornecedores. Graças a freqüentes conversas com im-
portantes clientes, a firma de informações financeiras
Dun & Bradstreet (D&B) descobriu que a clientela que-
ria um elo com a organização de vendas da empresa, al-
guém de nível superior ao gerente da conta. "Nossos
clientes buscam uma relação entre seus dirigentes e os
nossos — uma relação que possa servir de rede de pro-
teção caso o pessoal deles e nossa gente atinjam um
impasse ao trabalhar juntos", diz Mike Collins, vice-pre-
sidente da D&B para operações de vendas. "Se surgirem
problemas, a relação já existe."

Relação que nitidamente é boa também para o forne-
cedor, pois abre uma janela sobre os planos de cresci-
mento do cliente — janela que, sem isso, talvez não exis-
tisse. Segundo Shortell, da Network Engines, a maioria
dos clientes, seja qual for o produto, tem um ciclo de

HARVARD BUSINESS REVIEW88



Responsab i l i dade máxima: o novo papel do diretor de vendas

JULHO 2006 89



EDIÇÃO ESPECIAL: VENDAS

compras. "Durante esse período", acrescenta, "o cliente
trabalha a seu lado, lhe dá o privilégio de guiar seu futu-
ro. Findo esse período, quem fez um bom trabalho pro-
vavelmente estará em posição vantajosa para suprir as
necessidades do cliente". O chefe de vendas é a figura
óbvia para estabelecer esse tipo de relação e, ainda, o
mais bem situado para traduzir as necessidades de clien-
tes importantes em informações estratégicas úteis para
altos executivos da empresa.

Naturalmente, nem sempre é fácil para o fornecedor
forjar essas relações de alto nível, sobretudo porque ge-
rentes de compra do cliente (cada vez mais sofisticados
e agressivos, e interessados basicamente em obter o
melhor preço possível) talvez encarem com suspeita
uma relação dessas. Além disso, o uso da internet para
angariar e filtrar propostas iniciais elimina do processo
parte do contato pessoal. "Quando se tira o relaciona-
mento da equação fica muito difícil criar e manter con-
tatos de alto nível", diz Ron Drake, diretor-gerente da
eFunds International, que vende sistemas de pagamen-
to eletrônico e gestão de risco financeiro a instituições
financeiras, varejistas, governos e outras organizações
do mundo todo.

O diretor de vendas precisa, portanto, buscar oportu-
nidades de partilhar aquilo que sabe com altos executi-
vos do cliente para manter o diálogo aberto. Drake,
responsável pelas operações da eFunds na Europa, no
Oriente Médio e na África, diz que a perspectiva global
da empresa (cuja sede é nos EUA) é uma vantagem na
hora de estabelecer tal diálogo. "Podemos falar sobre
aquilo que outras empresas vêm fazendo ao redor do
mundo, algo de interesse para altos executivos". Isso nos
ajuda a enfrentar a tendência a um papel limitado de
vendas nos setores bancário e de telecomunicações, fun-
damentais para a firma", acrescenta.

Guru de processos. Conforme vimos, o diretor de
vendas precisa cada vez mais adotar uma dupla perspec-
tiva: externa, voltada ao cliente, e interna, voltada à or-
ganização. Na última década burilou os processos de
venda de produtos e serviços e de gestão do relaciona-
mento com clientes. Aliás, o diretor de vendas pode
passar entre 10% e 20% de tempo definindo, criando,
administrando e aprimorando esses processos — ou
conferindo pilhas de documentos de consultorias e fir-
mas de treinamento de vendas com ofertas de aplicati-
vos de banco de dados, ferramentas de CRM, mapas de
processos e outras técnicas.

Essa atenção a processos tornou-se particularmente
importante à medida que muitas organizações migra-
ram da venda de produtos ou serviços isolados para a
venda de "soluções", ou pacotes de produtos e serviços
projetados para atender necessidades específicas de
clientes importantes (para um exame dos desafios trazi-
dos, veja o quadro "Vender para solucionar"). Uma rein-
venção e uma supervisão atentas do processo de vendas

também são cruciais em caso de fusão, aquisição ou
lançamento de novos produtos.

Para assumir um verdadeiro papel de liderança em
vendas talvez seja preciso delegar parte das atribuições
ligadas a processos que hoje tomam tanto tempo do di-
retor de vendas. Administrar diretamente a contínua
atualização de processos básicos — segmentação de
clientes, gestão de canais de vendas, suporte tecnológico
— pode ser uma perigosa distração de desafios de lide-
rança mais prementes. "Atingir a excelência é um alvo
em constante movimento, e não há um método certei-
ro", diz Alan Cervasio, vice-presidente de estratégia de
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vendas global da Marriott Vacation Club International,
da Flórida. A busca determinada de um desempenho de
primeira categoria em processos, embora vital, pode
ficar a cargo de outros.

Arquiteto da organização. Um bom diretor de ven-
das deve dedicar, ainda, parte considerável de seu tempo
para avaliar e ocasionalmente reformular a estrutura da
organização de vendas de modo a garantir o suporte a
metas estratégicas da empresa. Em geral, isso envolve
buscar um equilíbrio entre papéis de vendas especializa-
dos e gerais. Na organização generalista, cada represen-
tante ou gerente de conta vende a linha completa (em

zações especializadas. A tendência à especialização
pode ser atribuída a uma combinação de fatores: cres-
cimento da receita, expansão da linha de produtos e
fusões que não são acompanhadas de uma boa racio-
nalização da linha de produtos. Após uma fusão, por
exemplo, é comum o líder da equipe de integração
somar especialistas de vendas por motivos políticos ou
para aplacar ânimos, em vez de projetar a cobertura de
vendas com base num exercício rigoroso de segmen-
tação da clientela.

Seja qual for a mescla de generalistas e especialistas,
sempre haverá protestos. "Sem especialistas minha li-

O diretor de vendas é o condutor mais eficaz
de informações ligadas ao cliente para o restante
da alta equipe executiva.

geral limitada) de produtos a clientes que costumam
pertencer ao mesmo setor, criando assim um ponto
único de contato com clientes. Se a carteira de produtos
cresce em volume e complexidade ou se a clientela é nu-
merosa e de distintos setores, em geral é necessário al-
guma especialização nas vendas. Aliás, quanto mais
abrangente a carteira de produtos e quanto maior o nú-
mero de mercados em que a clientela opera, maior a ne-
cessidade de especialização — necessidade que pode ser
atendida com um grupo de vendedores generalistas am-
parado por especialistas na venda de certos produtos, ou
por forças especializadas dedicadas a um único produto
ou mercado.

Muitas empresas voltadas a mercados empresariais
adotaram o modelo de generalistas amparados por espe-
cialistas à medida que sua cesta de produtos ou serviços
foi crescendo. O resultado foi a migração da sede da ati-
vidade de vendas (até ali a divisão de negócios, com
braços independentes de vendas e serviços) para um
grupo único para toda a empresa, formado por gerentes
de contas e especialistas de vendas a cargo de todos os
clientes e todos os mercados. Já que garante ao cliente
uma transação unificada na hora de comprar, essa abor-
dagem ganha força entre fornecedores.

No entanto, dado o risco de aumento do custo das
vendas e de confusão sobre a responsabilidade por re-
sultados, tudo indica que certos líderes exageraram na
especialização da equipe de vendas. Um estudo recen-
te de 12 empresas de tecnologia — feito por uma par-
ceira nossa, a consultoria Growh Solutions — revelou
que, em todas, a alta direção vinha tentando simpli-
ficar o modelo de vendas, o que poderia significar des-
mantelar ou, no mínimo, enxugar parte dessas organi-

nha de produtos não vai ter o suporte de vendas neces-
sário para cumprir as metas" dirão os gerentes de
contas. "Temos uma relação com os clientes. Se quebra-
rem nossa organização de gestão de contas, o valor
dessa aquisição vai evaporar!", responderão os gerentes
de vendas.

Já que a especialização das vendas virou algo tão co-
mum em empresas dotadas de várias linhas de produ-
tos, o diretor de vendas deve determinar se seu custo
justifica as vendas e margens geradas. Deve examinar
indicadores financeiros (custo de geração da receita
adicional por canal, por novo segmento de mercado,
por novo produto); indicadores de clientes (retenção
de receitas de contas, total de novas contas adquiridas
a um limiar específico de receita, ou acima dele, e pro-
porção de negócios derivados de clientes novos e exis-
tentes); e indicadores de produtividade da venda
(cotas, volume médio de transações de vendas, saldo
de vendas de produtos distintos em contas alvo). Esse
exame detalhado da estrutura da força de vendas de-
verá ser repetido após determinados desdobramentos
na empresa — o lançamento de um produto, por
exemplo.

Corretor de rota. O diretor de vendas deve estar
sempre fitando um ponto no horizonte e estruturando
a organização de vendas para ajudar a empresa a che-
gar lá. Não pode, porém, descuidar do painel de con-
trole da operação, sob risco de ignorar sinais de que é
preciso um rápido ajuste às prioridades de vendas.
Para um bom diretor de vendas, deixar de honrar
metas anuais de receita e margem de lucro simples-
mente não é uma opção. Já que se exige um desempe-
nho uniforme e previsível, é preciso administrar a
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organização de modo a obter resultados, usando para
tanto dados e análises de curto prazo. Investimentos
em equipe, em tecnologia de CRM e em ferramentas
de planejamento de contas, projeção e alocação de
cotas deixaram esses dados de desempenho — orga-
nizados por segmentos, canais e processos de vendas — ao
pronto alcance do executivo de vendas. Naturalmente,
essa informação de pouco vale se não for usada de
modo inteligente.

A Nokia montou uma equipe de apoio (o que a em-
presa chama de equipe de operações de vendas) com
um controller e analistas de vendas para monitorar,
medir e mapear resultados na área. Greg Shortell conta
que, em seus dias na Nokia, essa equipe permitia que
ele delegasse tarefas básicas de navegação e dedicasse
mais tempo a clientes. Mas, quando alertado para um
problema — duas vezes por dia recebia dados de desem-
penho das vendas —, tinha de estar preparado para
mudar de curso rapidamente.

O vendedor em campo às vezes hesita em suprir a
alta gerência de informações assim detalhadas. Bem
administrada, contudo, essa troca de informações pode
ser altamente produtiva para os dois lados. "Embora
nossa força de vendas seja responsável por relaciona-

mentos e pelos resultados de vendas, deixo claro a
todos que a equipe de liderança está à disposição para
ajudar", diz David Prichard, superintendente da di-
visão de ensino superior e bibliotecas da ProQuest, em-
presa americana de gestão de informações. "Ao mesmo
tempo, pedimos que nos avisem quando estamos 'aju-
dando demais', interferindo em sua relação com o
cliente."

• • •

Como sugere o comentário de Prichard, a pressão exer-
cida sobre o diretor de vendas vem de fora e de dentro, de
cima e de baixo. Traçamos aqui o intimidante leque de pa-
péis que o dirigente da área deve exercer para que sua or-
ganização gere o crescimento rentável da receita espe-
rado pela empresa. Com o tempo, a descrição do cargo
deve ficar ainda mais exigente. É como diz Alan Carvasio,
da Marriott Vacation Club International: "O diretor de
vendas precisa ter em mente que a função do braço de
vendas está em constante evolução. Não há um estado
estacionário, apenas a consciência de que é preciso estar
mudando para poder triunfar."
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