


Nessa busca, a indústria pode ser
uma importante aliada do atacado
distribuidor. Uma das estratégias já
utilizadas por algumas fabricantes,
em parceria com empresas do canal
indireto, consiste em colocar um téc-
nico dentro do centro do distribuidor.
Esse profissional é pago pela indústria
e atuará como um gestor de equipes
com a missão de ajudar a criar estra-
tégias de vendas, o que requer um
grande trabalho de conscientização
por parte de ambos os envolvidos
no processo. "Do lado da indústria,
é importante que ela entenda o perfil
do cliente que o distribuidor atende
para poder ajudá-lo corretamente no
desenvolvimento de estratégias que
lhe permitam melhorar o atendimen-
to ao pequeno varejo", diz Rubens
Sant'Anna, diretor da Santanna ina-
moto, consultoriadeTrade Marketing.

ESTRATÉGIAS E METAS
A indústria também pode estimular
as posítivações por meio de ações e
premiações de incentivos para o dis-
tribuidor por cliente positivado, uma
vez que o profissional de vendas,
principalmente no caso dos Repre-
sentantes Comerciais Autónomos
(RCAs), sai a campo levando uma
pasta com grande linha de produtos,
dispensando atenção na venda para
quem lhe pagar mais. Isso faz com
que, muitas vezes, esse profissional
não esteja preocupado em trabalhar
adequadamente o ponto de venda
(PDV) e não entenda a fundo o ne-
gócio do cliente. Isso acaba dificul-
tando a oferta daquilo que o cliente
realmente necessita para incremen-
tar e desenvolver o seu negócio.

Do lado do atacado distribuidor, as
empresas podem empregar estraté-
gias como meios para estabelecer me-
tas de positivação para cada vende-
dor ou RCA, incluindo esse objetivo
como item de remuneração variável,
que manterá o profissional diaria-
mente informado sobre o andamento
da sua carteira. Somente assim se
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conseguirá chamar a atenção para o
papel que esse processo desempenha
na rentabilidade da empresa, pois a
sua importância poderia passar des-
percebida pela equipe comercial se a
remuneração se baseasse apenas no
faturamento da carteira

Esse foi um dos métodos ado-
tados pela SSrM Distribuidora, da
Bahia. Quando ela alterou o formato
de remuneração da equipe de vendas,
saindo da tradicional comissão de
vendas para um modelo de fixo mais
variável, ela fez com que o vendedor
se aproximasse e entendesse a impor-
tância de consolidar o pedido durante
visita ao cliente. "Não diminuímos o
nosso custo com essa medida. No
entanto, o novo modelo nos permite
direcionar o vendedor, por meio da
remuneração, para os objetivos que
queremos alcançar", diz Sinval Bar-
reto de Souza, diretor da S£rM.

Outra das estratégias adotadas
para envolver a equipe comercial no
processo de positivação consistiu em
segmentar a equipe de vendas por
categorias, que se dividem em tipos
de produtos e linhas, entre outras, e
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essa decisão fez com que a distribui-
dora duplicasse o número de clientes
positivados em 2009 em relação a
2008, obtendo um incremento de
47% no faturamento do período.
A empresa também redirecionou a
área de televendas para clientes que
não foram positivados, a fim de se
aproximar mais efetivamente desses
varejos e, assim, identificar falhas no
atendimento e corrigi-las.

FOCO E REMUNERAÇÃO
Além disso, ela implantou um novo
projeto, denominado foco no PDV
que consiste em realizar uma audi-
toria no ponto de venda tendo como
parâmetros quatro pilares: presença,
posicionamento, promoção e preço.

Os critérios são preestabelecidos
e auditados a intervalos regulares
por um profissional - denominado
inspetor — especificamente desig-
nado para essa tarefa. O resulta-
do da auditoria é transformado em
uma nota para o ponto de venda,
a qual se refíete na remuneração
variável do vendedor.

Na busca pela positivação, os princi-
pais agentes do processo são o vende-
dor e o RCA. Mas para conseguirem
realizar a tarefa com sucesso, eles de-
vem ser profissionais bem preparados,
que conhecem a fundo o negócio do
cliente e, acima de tudo, devem se sentir
motivados com relação à empresa que
representam. "Profissionais da área co-
mercial adoram desafios. Campanhas
de incentivos de fácil entendimento,
com sugestões de metas ousadas, mas
que podem ser efetivamente atingidas,
sempre geram positivação", diz Ronal-
do Saraiva Magalhães, vice-presidente
da Embrasil, de Minas Gerais.

EMPREENDEDORISMO
Quando se trata de metas de positi-
vação, os RCAs tendem a ser mais
empreendedores, e arriscam mais em
razão de sua necessidade de ganhos e
da flexibilidade de seu trabalho, atitu-
de que, na grande maioria das vezes,
faz com que obtenham excelentes re-
sultados. Por outro lado, os vendedo-
res são extremamente disciplinados, e
procuram cumprir com rigor e perfei-
ção as orientações da empresa.

Despreparo profissional, falta de re-
gularidade no atendimento do cliente
e desconhecimento das necessidades
e do negócio do varejista são algumas
barreiras que impedem os profissio-
nais de vendas de atingir suas metas
de positivação.

"O profissional de vendas deve ter
uma percepção rápida da situação, e
também pleno conhecimento do negó-
cio, das necessidades e das dificuldades
do cliente para que seja capaz de anali-
sar a situação e possa recuperá-lo para
sua carteira de ativos. Deve ser esse o
seu maior objetivo", diz Magalhães.

Para capacitar um número cada vez
maior de profissionais da área comercial
e fazer com que cada visita realizada no
ponto de venda se concretize em pedi-
do, é responsabilidade das empresas da
cadeia de abastecimento investir em
treinamento, além de oferecer suporte
total por parte de gestores, que ajudam
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o profissional de vendas a planejar de
modo estruturado as suas visitas.

"Se o profissional de vendas do ata-
cado distribuidor, em conjunto com
seus gestores, fizer um planejamento
de visitas, realizando-as com assidui-
dade e regularidade, cumprindo os
passos básicos da venda, e oferecen-
do para o cliente toda a linha e todo o
suporte, a probabilidade de ele sair do
ponto de venda sem um pedido efeti-
vado é nula", afirma Magalhães.

Em busca da excelência no aten-
dimento no PDV algumas empresas
do setor investem na capacitação do
time comercial. A Embrasil, sexta no
Ranking ABAD/Nielsen 2009 em
número de clientes ativos na cartei-
ra (66.586) e terceira em número de
RCAs (905), dá prioridade à qualifi-
cação do profissional. "Investimos em
treinamento contínuo, com acompa-
nhamento muito próximo do RCA no
campo, sempre agindo para superar
as barreiras e dificuldades do merca-
do" , diz Magalhães.

Na S&M Distribuidora, a equipe
de vendas também realiza treinamen-

tos internos e no ponto de venda para
que as falhas sejam corrigidas e a mo-
tivação permaneça em alta.

"Um dos focos do trabalho dos
nossos supervisores de vendas e da
diretoria comercial é o treinamen-
to. Implantamos uma Academia de
Vendas, que funciona durante o ano
todo, para treinar e reciclar nosso
time de vendedores e promotores de
vendas", afirma Souza. •

Por meio da
remuneração,
direcionamos o
vendedor para
os objetivos que
queremos alcançar
SINVAL BARRETO DE SOUZA
diretor da S&M Distribuidora
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