


Ter uma equipe de vendas bem gerenciada, treinada e

motivada é o melhor combustível para o aumento das en-

tregas. Tal mandamento é conhecido por todos e defendi-

do por dez entre dez especia l is tas de gestão e marketing.

E o segredo para fechar um bom negócio começa na cabe-

ça do líder da área comercial . Du seja, sem um bom ges-

tor, dif ici lmente a equipe dará passos certeiros. Por outro

lado, nem um ótimo gerente de vendas pode ajudar uma

empresa a lucrar mais se os vendedores da linha de frente

não apresentam requisitos básicos, como perseverança e

conhecimento do portfól io ofer tado.

Outro ingrediente importante que define o bom geren-

ciamento das equipes é o suporte dado pela própria or-

ganização. Muitas revendas já utilizam sistemas de CRM

(Costumer Relationship Management), com informações

sobre o histórico dos clientes, para apoiar as negociações

- muitas vezes, indicadas pela área de marketing. Prémios

de estímulo, como viagens e comissões, também não sa-

íram de moda: vale tudo para fazer do vendedor o grande

herói do canal.

Dagoberto Hajjar, diretor da Advance Marketing, em-

presa de treinamento e consultoria em gestão, co r robora

a af i rmação de que a equipe comercia l precisa de um bom

gestor. "Esse prof iss ional desempenha o papel de líder,

deve contratar as pessoas adequadas para as funções e

estimular a t roca de exper iênc ias entre os vendedores",

destaca. Segundo ele, o gestor de pessoas ainda é figura

rara no mercado brasi le i ro. "Com a evolução dos negócios,

tanto do ponto de vista da demanda dos clientes, quanto

da complexidade das ofertas, é necessário um elemento

que sirva de elo entre o time de vendas e a presidência da

empresa", explica o especialista.

D fato é que, do ponto de vista de Hajjar, a direção da

companhia sempre enxerga a área de vendas com algum

descrédito: acha que ela poderia gerar mais do que produz

e reclama da fal ta de previsibi l idade nas negociações. "D

gestor deve identificar as necessidades da equipe, lim-

par obstáculos corporat ivos internos e fazer com que a

empresa se movimente em torno de um objetivo "comum:

vender", alerta o diretor. Além disso, esse supergerente

precisa dar visibil idade ao pré-venda e apoiar o time co-

mercial em todos os momentos.

De acordo com o professor Charles John Szulcsewski,

coordenador do curso de pós-graduação em vendas da ES PM

(Escola Superior de Propaganda e Marketing), o líder comer-

cial deve conhecer o mercado tão bem quanto o seu ven-

dedor. "Além disso, precisa ter uma boa capacidade de co-

municação e visitar clientes com ou sem os subordinados",



aconselha o académico. Na outra ponta da

corda, Hajjar afirma que o gerente não pode

fazer milagres sozinho: ele precisa estar cer-

cado de bons valetes. "D vendedor de sucesso

deve ser agressivo, tratar bem os clientes e

entender dos produtos de seu catálogo.

O consultor lembra que nenhum bom

vendedor nasce com talento. "Se os profis-

sionais nascessem prontos, seriam contra-

tados na maternidade", brinca. "Um vendedor

chega a um bom patamar operacional depois

de receber alguma metodologia de venda,

angariar prática e investir em estudos de

tecnologia, psicologia e administração".

Para minimizar os custos da qualifica-

ção de pessoal, bem salgados hoje em dia,

a saída é observar o perf i l do vendedor an-

tes de contratá- lo - suas qual i f icações não

devem ser vol tadas somente a produtos e

serviços da área de atuação, mas no desen-

volvimento como profissional de vendas.

"Os treinamentos podem ser atrelados às

metas individuais, promovendo a retenção

de talentos, um incremento real das vendas

e uma maior capacidade de reação às inicia-

tivas dos concorrentes", avalia Guto Paniza,

diretor de desenvolvimento de negócios da

Visual Presence, espec ia l izada em marke-

ting de varejo.

Na opinião do especialista, o maior de-

safio das empresas ainda é a gestão de pes-

soas. "Apesar da pressão por resultados, na-

t u r a l n o d i a - a - d i a d e u m a f o r ç a d e vendas,as

companhias devem promover o crescimento

profissional dos colaboradores, individual-

mente e como grupo", expl ica Paniza.

Conforme o professor Szulcsewski, da

ESPM, vale bancar cursos de técnicas de ne-

gociação, comunicação verbal e corporal e até

uma pós-graduação para desenvolver o lado

empreendedor dos funcionários, "Além do trei-

namento, um bom estímulo é a remuneração

variável, atrelada a resultados difíceis, mas

tangíveis. As empresas não podem esquecer

que o vendedora o melhorcartão de visitas que

elas possuem", avisa o especialista.

CONTRATO ASSINADO
Mesmo com muito treinamento, a tão

sonhada boa venda só acontecerá se o ven-

dedor tiver conhecimento do mercado, da

atuação do cl iente e dos produtos e serviços

que a empresa oferece. "Com isso na mão,

ele ainda precisa extrair do cliente os seus

verdadeiros problemas e propor uma solu-

ção baseada no catálogo de mercadorias",

ensina Hajjar, da Advance Marketing, que

acrescenta : "Depois disso, deve gerar valor

agregado para o cliente e fidelizá-lo".

De acordo com Paniza, hoje, as empre-

sas estão voltadas para a captação e re-

tenção de clientes por meio dos chamados

serv iços de valor agregado. "A maioria das

companhias está mudando seu foco dos

bons resultados de vendas em volume para

se concentrar em serv iços. Dessa forma, os

promotores podem cruzar pacotes de servi-

ços com vendas de produtos e acessór ios" ,

detalha o especia l is ta.

Para ajudar o vendedor na empreitada,

a revenda pode disponibilizar ferramentas

de mobil idade, metodologias de venda e

até sistemas especiais, como CRM ou ERP,

que analisam os cl ientes e seus históricos

de pedidos. "Automatizar a equipe de ven-

das também é primordial. Notebooks, ce-

lulares e pagers são essenciais para que

o time possa ter in formações disponíveis,

a qualquer hora e lugar. Isso vai melhorar

consideravelmente o relacionamento com o

cliente", diz Szulcsewski.



NA PRÁTICA
Na Braso f tware , revenda de marcas

como Microsoft, Symantec e Citrix, o bom

gerenciamento das equipes passa por uma

polít ica de estímulos - e o re lac ionamento

com os c l ientes vai bem, obr igado. A empre-

sa tem três d iv isões comerc ia is e a princi-

pal delas, que atua de forma ver t ica l izada,

representa mais de 80% do faturamento.

"Temos, ao todo, 40 vendedores", conta o

gerente-comerc ia l A lexandre Cicconi .

Para motivartanta gente, a empresa usa

vár ias f rentes: faz promoções em conjunto

com os principais d is t r ibu idores e fabr i -

cantes, além de campanhas desenvo lv idas

internamente. As recompensas incluem via-

gens para o Brasi l e Amér ica do Sul. "Temos

ainda uma polít ica interna de ava l iação de

desempenho para premiar os co laboradores

com as melhores atuações, não só pelo fa-

turamento, mas levando em conta as métri-

cas acordadas com a c o r p o r a ç ã o no início

do ano", detalha o execut ivo.

Em 2007, a ação de mot ivação de maior

sucesso envolveu resultados junto a um dos

fo rnecedores al iados da companhia. Os dois

melhore s colabora do rés durante a campanha

ganharam uma viagem com acompanhante

para um país da Amér ica do Sul e para uma

capital do Nordeste. "As promoções que en-

volvem viagens são as mais compensadoras,

porque o funcionár io poderá descansar al-

guns dias e, dessa forma, o valor do prémio

acaba sendo maior", conta Cicconi .

Para o execut ivo, todo gerente de ven-

das prec isa , antes de mais nada, ser um

gestor de ta lentos. "Na área comercial , há

pessoas com di ferentes necess idades e

aspirações. É preciso conhecer cada cola-

borador o máximo possível para que possa-

mos administrar conf l i tos e ext ra ir o melhor

de cada um", af i rma. E, de olho no time que

ganha as ruas, a B raso f twa re mantém uma

ferramenta de CRM que gera parâmetros

importantes dos p r o c e s s o s comerc ia is .

"Isso dá visibil idade às pessoas envolv idas

na negoc iação e, muitas vezes , ace lera al-

guns aco rdos , pois cada um sabe o momen-

to em que deve entrar no circuito para fe-

char a venda", diz o execut ivo.

Todos os gerentes de conta possuem

notebooks e, agora , a B raso f tware o fe rece

smartphones para os func ionár ios. A ideia é

gerar maior d isponibi l idade para os cl ientes

e ace lerar a leitura de e-mails. Além disso,

todos os movimentos da equipe de vendas

estão al inhados com a área de marketing.

"Assim, conseguimos ser mais efetivos nas

ações rea l i zadas e geramos um aumento no

nível de re lac ionamento com os clientes". D

Braso f tware Execut ive Meeting, fer ramenta

uti l izada pela empresa há sete anos, é prova

disso. Aqui, os pr incipais c l ientes são con-

v idados a passar um final de semana com

a famíl ia, em um evento que inclui também

uma agenda de conteúdo dos pr incipais par-

ceiros da revenda.

Toda essa estratégia de apoio às ven-

das tem gerado bons resu l tados. Em 2007,

a companhia registrou um cresc imento de

26% em re lação ao ano anter ior .

VALOR HUMANO
Na M13 International, in tegradora de

soluções de rede, a receita para motivar

os c inco vendedores espec ia l i zados na

pré-venda é oferecer um bom ambiente de

trabalho, perspec t i vas de crescimento e re-

muneração var iáve l por objet ivos at ingidos.

Mas, o gestor também prec isa fazer a sua

parte. "D cabeça da equipe é um fac i l i ta-

dor para o time ter sucesso, deve garant i r

as conquistas do grupo em detr imento do

indivíduo e, ainda, respeitar a diferença en-

tre as pessoas . Devemos enxergar os seres

humanos atrás do vendedor", ensina Josep

Zabulon, geren te-comerc ia l , há mais de 10

anos na empresa.

No quesito de processos de venda, Za-

bulon afirma que o l íder também prec isa ser

capaz de ger i r as d i ferentes etapas do ci-

clo de negócios, como fo rmação de preço,

planejamento e gerenciamento de projetos,

além da administ ração de contratos, o uso

de fer ramentas de cont ro le e anál ises eco-

nâmico- f inance i ras . "E se empenhar para

que o f luxo de comunicação seja sempre o



mais transparente e ágil possível entre as

áreas envolvidas e o setor de vendas", com-

plementa o prof issional.

Neste departamento, o executivo costu-

ma escolher profissionais que ultrapassem

as fronteiras do conhecimento dos produtos

e serviços que comercial izam. "É necessário

que o vendedor se aprimore na melhor com-

preensão dos cl ientes, na análise do merca-

do e nos movimentos da concorrência".

Além disso, Zabulon acredi ta que o ven-

dedor nota TO deve ter a habilidade de ge-

renciar confl i tos, l idar com adversidades

e, ao mesmo tempo, empregar técnicas de

negoc iação e ações est ra tég icas vindas da

área de marketing. O gerente lembra que o

mercado tem sinal izado que deposi ta maior

conf iança em empresas que contam com

vendedores com mais de cinco anos de casa

- na M13, dos 70 funcionár ios, mais de 20%

estão há mais de dez anos na integradora.

Para dar suporte à linha de f ren te .acom-

panhia oferece webmail com acesso remoto

à base de e-mails e notebooks para ações de

campo. "Já o marketing atua na geração de

leads e auxi l ia a área comercial a fazer abor-

dagens de mercado", adiciona o executivo.

Mesmo com todo esse suporte, o geren-

te lembra que fechar um bom contrato exige

esforço e perseverança. A venda mais curiosa

da M13, porexemplo, envolveu uma solução de

gerenciamento de banda. "Após realizarmos o

ciclo completo de pré-venda e convencer o

cliente quanto aos benefícios do produto, só

viemos a receber o pedido de compra depois

de um ano. Se não acreditássemos que bons

negócios podem demandar tempo para ama-

durecer, talvez tivéssemos desistido logo no

segundo mês", comenta Zabulon.

CAPACIDADE
PARA OUVIR

Na Triscal, que pi lota projetos de busi-

ness intell igence, internet, BPM/SDA e im-

plementação de apl icat ivos de ERP e CRM,

o segredo dos vendedores fe l izes é baseado

em comissões e prémios. "Já chegamos a

visi tar um cliente para vender um produto

que não atendia à necessidade dele e con-

seguimos reverter a s i tuação, mudando a

solução e a expecta t iva do comprador",

lembra o diretor da integradora, André Por-

tella, ex-consultor da Pricewaterhouse.

A empresa, parce i ra IBM e Orac le , man-

tém seisvendedores no Rio deJaneiro e em

São Paulo. "Apostamos em prof issionais

com capacidade para ouvir e habilidade

para bons re lac ionamentos pessoais", men-

ciona o executivo. Para deixar a equipe mais

segura nos negócios, os leads gerados por

campanhas de marketing também são dire-

c ionados aos vendedores.

Já na cap ixaba Brasp Informát ica,

que vende so luções de in f ra-est rutura de

fab r i can tes como HP, M ic roso f t e CA, os

negócios são personalizados: os vende-

dores são os própr ios donos da empresa.

A companhia foi formada por quatro em-

preendedores - todos or ig inados na área

comercial da Sisco Computadores no Es-

pírito Santo. "Não temos vendedores e a

car te i ra de cl ientes é dividida entre os

quat ro sóc ios" , exp l i ca o d i re tor -comer-

cial, Marcus Brum.

A estratégia deu certo. Com mais de dez

anos de atuação, a empresa laçou cl ientes

no Espír i to Santo, Rio de Janeiro, Minas Ge-

rais, Brasíl ia e São Paulo. "A mot ivação dos

sócios é o próprio crescimento da empre-

sa e, por consequência, o aumento dos lu-

cros", diz Brum. Segundo ele, para efet ivar

um bom negócio, a dica é básica: as o fer tas

devem incluir soluções e não apenas produ-

tos. "Para conquistar o comprador, deve-se

agir com honestidade, ter um conhecimento

profundo do por t fó l io e conhecer o negócio

do cliente", re força o execut ivo.

No f inal do ano passado, a Brasp parti-

cipou de uma disputa acirrada para o forne-

cimento de serv idores e infra-estrutura de

vir tual ização para a Rede Gazeta de Comuni-

cação, concessionár ia da Rede Globo no Es-

pírito Santo. "Conseguimos reverter a nego-

ciação, mostrando, graças a conhecimentos

técnicos e just i f icat ivas de custo-benef íc io,

que a implementação em sistema blade era

melhor para o cliente", recorda o diretor.

Dutra venda de sucesso envolveu um

projeto de 252 serv idores em um BladeCen-

ter da IBM na Petrobras do Espírito Santo,

em 2004. A máquina é usada para cálculos

de perfuração e funciona como um super-

computador. "D contrato foi importante

para a Brasp e para a IBM porque não havia

instalações do tipo fora das grandes capi-

tais, até o momento", lembra Brum
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