
O autor, com longa experiência na direção comercial
de grandes empresas, traz conceitos essenciais para a
montagem - ou para o aperfeiçoamento - de uma equipe
de vendas de alto desempenho, focada nas relações
business-to-business.

Excelência de uma
Equipe de Vendas
na Relação Business-to-Business

Na minha longa vivência na constituição e gestão de
equipes de Vendas, tanto no Marketing de Consumo como
no Industrial, tenho a convicção de que, na relação empresa
a empresa, o papel dos profissionais de Vendas é ainda
mais primordial para a conquista e manutenção de Clientes
Estratégicos. Não estou só falando do Executivo de contato,
que visita o cliente, mas de todo o Time de Atendimento.



Vou relatar minha experiência na formação de equipes que se distinguiram claramente
no mercado e foram reconhecidas pelos Clientes, e até pelos concorrentes, como de
grande valor, contribuindo decisivamente para o sucesso de nossos negócios.

Costumo dizer, e parece óbvio, que precisamos contar com pessoas que, antes de
qualquer coisa, "gostem" de Clientes - e não estou falando do antigo vendedor que,
por suas qualidades de relacionamento, simpatia e atenção, eram muito queridos por
clientes mas que, na verdade, acabavam apenas defendendo seu próprio patrimônio,
"seus clientes", pouco se importando com o que era bom também para a empresa.

A Preparação Necessária

Para se organizar uma Equipe de valor são necessários alguns pré-requisitos básicos,
sem os quais ela não se torna viável.

Segmentação de Clientes
Precisamos reunir os clientes segundo valores comuns a cada agrupamento, fazendo

a "verdadeira" segmentação. Digo verdadeira porque é muito comum as empresas
segmentarem seus clientes segundo sua própria organização ou conveniência de operação.
Por exemplo, por tamanho de cliente, ou pelos que compram determinado produto, não
interessando o uso ou o destino quanto ao produto final. Ou ainda por área geográfica e
tempo de entrega. Não é dessa segmentação que estou falando.

Segmentos por valores comuns são, por exemplo, clientes que focam o sistema
educacional, ou que atuam na área de automação comercial, ou no setor industrial,
consumidores de embalagens, rótulos etc. Cada um com suas peculiaridades e requisitos
de utilidades e facilidades, e suas perspectivas de curto e longo prazo.

Seleção de Clientes
Muito se tem falado sobre seleção de clientes, mas poucas empresas têm a coragem e a

disposição de executá-la.



E um processo cuidadoso, que deve
envolver o maior número possível
de pessoas dentro da empresa, que
tenham algum contato com Clientes
ou o conhecimento de seus requisitos.
Apesar de demandar a mobilização e o
tempo de um número significativo de
pessoas, vale muito a pena e permite a
concentração de esforços nos clientes
estratégicos, pois mesmo em um
cadastro reduzido não é justo, nem
econômico, dispensar a mesma atenção
a todos os clientes do mercado.

Existem ainda outros subprodutos
tão importantes quanto o principal,
tais como aumentar o conhecimento
de toda a organização sobre o que são e
quais são os clientes-chave para o nosso
sucesso presente e futuro. Além disso,
abre a oportunidade de planejarmos o
desenvolvimento que o cliente requer
por fatores objetivos, e qual a melhor
contribuição que podemos dar. As
pessoas vislumbram suas próprias
contribuições, que nós nem podíamos
imaginar. Nascem planos de ação,
com os responsáveis por suas etapas.

Assim, nossa participação nas
compras dos Clientes selecionados
passa a ser um objetivo compartilhado
com as diversas pessoas das várias áreas
de nossa empresa.

Apoio das demais áreas
Não basta que a responsabilidade

dos clientes e, portanto, dos negócios,
fique restrita à área Comercial ou de
Vendas. É preciso que as demais áreas
da empresa (Técnica, Produção,
P&D, Financeira, Administrativa
etc.) estejam totalmente envolvidas e
alinhadas com objetivos comuns que
resultem na atração e retenção
de Clientes Estratégicos.

A Formação da Equipe de
Atendimento ao Cliente

Acredito que, para alcançarmos o
sucesso desejado, devemos fugir das
padronizações e de tudo o que possa,
mesmo de longe, se assemelhar a um
"call center". Pelo contrário, a idéia é nos
orientarmos para a formação de Times
Especializados segundo segmentos de
mercado em que queremos atuar, de tal
maneira que nosso Cliente se sinta o
mais próximo possível, como se fosse o
"único" e muito conhecido de todos nós.

Esses Times devem ser
multidisciplinares e reunir o máximo
possível das competências necessárias
para o pronto atendimento das reais
necessidades do Cliente. Por exemplo,
já trabalhei com Times que, além dos
profissionais de atendimento externo,
administradores dos Clientes, contavam
também com pessoas de atendimento
interno, responsáveis pela prontidão e
acompanhamento do pedido, atuando
no processo de planejamento da produção,
vendas e estoques. Contávamos,
ainda, com um Assistente Técnico,
especializado na aplicação do nosso
produto naquele segmento específico e
que atendia possíveis problemas no uso
do nosso produto e dava rápida solução
ao gargalo na produção do Cliente para,
posteriormente, se fosse o caso, acionar
as demais áreas técnicas e de produção,
sem que o Cliente perdesse tempo no
atendimento ao cliente dele. Note-se
que se o problema é no processo do
cliente, continua sendo para nós um
desafio conjunto e o nosso técnico deve
ajudar a resolvê-lo. Já chegamos até,
em alguns casos, a auxiliar no uso de
um produto concorrente.



Outro profissional de grande
valor é o viabilizador de crédito.
Notem que eu não disse "analista
de crédito", pois o ideal é contar
com um verdadeiro Consultor de
Negócios que, dependendo do
porte do Cliente, vai ajudá-lo na
gestão do caixa, dos estoques,
carteira de clientes, captação etc.,
compartilhando conhecimento e
tornando nosso cliente mais saudável
e competitivo. Deve até ter uma
ligação matricial com o Financeiro,
sendo inclusive um ótimo "step"
para a carreira dos colaboradores
de Finanças, mas está subordinado
e alocado fisicamente no Time
Comercial, que compartilha com
ele as responsabilidades de crédito
e objetivos de faturamento.

Todos deste Time são pessoas
com responsabilidades bem
definidas, o que não os desobriga
de encaminhar a resolução de
qualquer problema ou oportunidade
para o responsável direto. A própria
convivência facilita esse processo.
São muito bem relacionados com
seus pares/interfaces no Cliente,
sendo também sensores da
satisfação do Cliente e da nossa
posição em relação aos concorrentes.

Excelência
de uma

Equipe de
Vendas

O Executivo de Vendas

Ao denominarmos dessa forma o
gestor ou administrador do cliente,
responsável pela aproximação das
nossas pessoas das diversas áreas e pelas
ações conjuntas que tornam ambas as
empresas melhores e mais competitivas,
vale a pena nos determos mais no seu
perfil e no seu desenvolvimento.

Seleção
Devemos buscar pessoas que, além

da identificação educacional e cultural
com nosso cliente (daí, mais uma vez,
a importância do segmento em que vai
atuar) possa ter o respeito e o diálogo
com nossos próprios colaboradores.
Nem sempre é fácil conciliar as duas
coisas. Na impossibilidade, opte
pelo Cliente e crie uma outra base de
diálogo interno ou de desenvolvimento
profissional. Não estou dizendo em
ser um igual ao Cliente, mas de poder
compreender seus valores e conquistar
a imprescindível confiança.

Experiência
Não necessariamente deve ter

experiência prévia na mesma categoria
de produto. Às vezes, dependendo do
estágio do setor em que atuamos, é até



Não basta que a responsabilidade dos clientes e, portanto,
dos negócios, fique restrita à área Comercial ou de Vendas.

E preciso que as demais áreas da empresa (Técnica,
Produção, P&D, Financeira, Administrativa etc.) estejam

totalmente envolvidas e alinhadas com objetivos comuns que
resultem na atração e retenção de Clientes Estratégicos

preferível que não tenha. Ter experiência
em lidar com pessoas e situações de
trabalho em grupo em busca de soluções
conjuntas, nas quais a confiança é
conquistada, pode ser o mais desejável.

Conhecimento técnico
Na maioria das vezes, não é

imprescindível, mesmo porque não é fácil
conciliar a especialização técnica com a
"vocação" para vendas. Mas é preciso ter
facilidade no diálogo técnico e interesse
em aumentar seus conhecimentos,
principalmente de produção e aplicação.
Para isso, convivência com o Assistente
Técnico é muito útil.

Liderança/Motivação/Iniciativa
Deve ser capaz de promover e

administrar alianças com clientes
estratégicos, escolhendo os talentos -
chave no Cliente e aproximando de
suas interfaces na nossa empresa,
motivando e gerenciando esse processo
na busca conjunta de vantagens e
diferenciais competitivos, com constante
compartilhar de conhecimentos e ganhos
reconhecidos para ambas as empresas.

No Cliente, deve rapidamente
ultrapassar o limite do setor de
suprimentos, conhecendo e tendo acesso
do Porteiro ao CEO, quando necessário.
Na nossa empresa, dialogar e ser
considerado por todos os níveis e áreas.

Aliás, um dos indicadores de sua
capacitação é o fato de ser procurado
por ambos os CEOs na tratativa de
qualquer assunto entre as empresas.

Propor, incentivar e liderar as visitas ao
Cliente e do Cliente são parte de suas
responsabilidades.

Promover a mútua confiança entre as
pessoas e possuir bom nível de análise e
decisão são competências necessárias.

O Plano de Carreira

Como todos esses requisitos não
são encontrados prontos, o ideal é ter
um plano de carreira que promova o
conhecimento e torne o colaborador
experiente em todos esses aspectos, com
categorias ascendentes que reflitam a
importância de sua carteira de Clientes
e responsabilidades, incentivando a
busca de níveis mais altos. Porém não se
esqueçam, se forem adotar este caminho,
não importa onde a pessoa vai começar,
ela já deve reunir o perfil e o potencial
esperado para o futuro, pois é muito
comum, na área de Vendas, a pessoa
começar como Assistente Administrativo
e ir subindo só porque conhece o
"caminho das pedras", mas nunca será
o nosso talento desejado.

O esforço a ser despendido é grande,
porém, recompensador. Espero que
algumas dessas experiências sejam úteis
para quem estiver disposto a ter uma
Equipe de Vendas de valor.
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