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quando os indivíduos são capazes de estruturar seus 
relacionamentos a fim de explorar os potenciais be
nefícios. Em vendas, os benefícios podem se concre
tizar por meio do acesso à informação diferenciada 
ou ao conhecimento e emprego de uma capacitação 
diversificada que permitam solucionar um problema 
do cliente. 

Nos últimos cinco anos, estudamos executivos 
de venda com o objetivo de compreender como o 
profissional bem-sucedido estrutura e desenvolve 
sua rede de relacionamentos. Abordamos aproxi
madamente 600 profissionais, cujo principal indi
cador de desempenho é o resultado comercial, com 
a aprovação da direção e a participação do executi
vo de RH de cada empresa. Todos esses executivos 
atuam no mercado brasileiro de serviços e produtos 
manufaturados voltados para clientes empresariais 
(Business to Business, ou B2B), ambiente no qual é 
crucial oferecer ao cliente soluções por vezes com
plexas e que demandam informação específica ou 
mesmo competências que vão além das fronteiras 
da área de vendas. 

A rede de relacionamentos de um executivo de 
vendas é formada de contatos diretos e indiretos. As 
que estudamos vão além de contatos casuais, even
tuais ou acidentais. Encontros desses tipos podem, 
com o tempo, transformar-se em contatos na rede, 
porém nosso foco foi estudar as redes que são cons
truídas e mantidas com propósitos específicos. Nes
te contexto, três aspectos da rede são críticos, como 
mostra o quadro na página ao lado. 

Em primeiro lugar, nota-se que a posição que um 
indivíduo ocupa na rede faz a diferença. O professor 
Joel Podolny, da Universidade de Yale, identifica que 
a centralidade numa rede se traduz no controle de 
informações e recursos. Executivos de venda em tal 
posição podem exercer o poder de receber ou trans
ferir informações às quais outros não tiveram acesso. 
Através de contatos diretos é possível certificar a va
lidade da informação e, em decorrência, difundi-la 
de maneira eficiente. 

O segundo aspecto se refere à posição que per
mite acesso a contatos indiretos que acabam por 

estabelecer a densidade da rede. Por exemplo, se o 
executivo de vendas se mantém próximo a um cole
ga que conhece alguém na área de pesquisa e desen
volvimento, poderá saber antecipadamente sobre o 
desenvolvimento de um novo produto ou mesmo 
sobre o calendário de lançamentos de produtos. 

Um terceiro ponto importante, extensivamente 
estudado pelo professor Ronald Burt, da Universida
de de Chicago, são os buracos na estrutura da rede de 
relacionamentos. É comum considerar o número de 
contatos que um indivíduo possui para definir sua 
popularidade. Porém, isto não garante necessaria
mente todos os benefícios. Os buracos na estrutura 
da rede permitem que o executivo de vendas possua 
um contato que nenhum outro colega possui. Por 
exemplo, se tem acesso ao departamento de crédito 
e cobrança — quando esse tem o poder de bloquear 
negócios fechados pelo pessoal de vendas —, poderá 
exercer o papel de corretor de informação, orientan
do o cliente para os procedimentos necessários para 
agilizar a aprovação de seu crédito. Outro exemplo: 
as empresas que estudamos possuem escritórios e 
filiais espalhados pelo território nacional e alguns 
executivos acabam transferidos de uma para outra 
região; se não cortam o contato com colegas dos 
quais se afastaram, conseguem manter uma fluida 
troca de experiências. 

Estudos recentes têm enfatizado a combinação 
de contatos com diferentes propósitos. Christophe 
van den Bulte, da Wharton School (Universidade 
da Pensilvânia), estudou a forma pela qual a sobre
posição de contatos intensifica a troca de informa
ções. Não raro executivos de vendas acabam crian
do laços de amizade com colegas de trabalho, com 
o que ganham suporte social e motivação em uma 
dimensão inalcançável em um contato meramente 
profissional. 

Em nossos estudos, a descoberta mais marcan
te foi justamente o papel dos amigos nas redes for
madas entre executivos de uma empresa. No setor 
de bens, a centralidade dos executivos de vendas 
impacta significativamente as vendas anuais, bem 
como o crescimento das mesmas no horizonte 
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estudado, de três anos. Se o executivo incorporar até 
seis novos contatos diretos na rede, ele pode obter 
um aumento de 37% em vendas anuais. Analisan
do o impacto da rede no longo prazo, os contatos 
diretos resultam em um aumento de vendas ainda 
maior. Ou seja, quando considerados os resultados 
acumulados de três anos de vendas, aqueles seis no
vos contatos diretos podem gerar 43% de aumento 
anual nas vendas. 

Já em empresas de serviços, os executivos de 
venda que foram capazes de combinar colegas de 
trabalho e amigos se saíram melhor. Interessante 
notar que, em serviços, os vendedores precisaram 
acessar contatos indiretos ou pessoas de fora de seu 
time de trabalho, os chamados buracos estruturais. 
Para cada contato indireto ou de fora do time pode 
haver um aumento de 15% nas vendas. Aqueles que 
combinaram contatos diretos e profissionais com 
amigos de trabalho conseguiram inclusive melhor 
desempenho em vendas de lançamentos, isto é, pro
dutos que acabaram de ser desenvolvidos, cuja saída 
é mais difícil que a dos já consagrados. Nesse caso, 
para cada dois contatos que se sobrepuseram, houve 
aumento de 48% nas vendas. 

Nossa pesquisa conclui que é importante para o 
executivo de vendas se inserir em redes de relacio
namentos. No setor B2B de produtos, a centralidade 
parece ter um papel importante, enquanto no B2B de 
serviços sobressaem os laços indiretos e de fora dos 
times de venda. A sinergia da sobreposição de laços 
profissionais com amigos da empresa, assim como a 
diversidade de contatos, é crucial para o desempe
nho. Portanto, os executivos devem procurar parti
cipar ativamente de equipes multifuncionais e mes
mo de eventos sociais e profissionais promovidos pe
la empresa. As empresas, por sua vez, devem buscar 
desenvolver atividades e incentivos que promovam 
o estabelecimento destas redes. Os efeitos da coope
ração com outros membros da equipe ou mesmo da 
empresa podem oferecer benefícios que superam os 
custos de tempo e dinheiro de se manter uma rede 
de 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil Especial Marketing & Vendas, São Paulo, v. 89, n. 8, p. 62-65, 8 ago. 2011. 
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