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Convite à leitura

Neste tema você irá aprender que as empresas existem para atender aos desejos 
e às necessidades dos consumidores. São elas as responsáveis por oferecer os 
produtos e serviços consumidos pelas pessoas. Também irá aprender suas diversas 
classificações, que podem variar de acordo com o que produzem (sendo extrativas, 
transformadoras ou prestadoras de serviços) e de acordo com a sua propriedade 
(sendo públicas, privadas ou organizações não governamentais).

Você também irá aprender a importância da missão e os recursos básicos que 
as organizações utilizam para desempenhar suas atividades. Em seguida, verá que 
determinadas competências auxiliam as empresas a alcançar melhores resultados.

Por fim, você irá conhecer os primeiros conceitos sobre a gestão de vendas, sua 
abrangência, o papel do gestor de vendas, a estrutura organizacional dessa área e os 
tipos possíveis de departamentalização usados.





Tema 1

Gestão de vendas: conceitos e 
amplitude

As Empresas

O mundo está repleto de organizações, que são responsáveis por atender a todas 
as necessidades das pessoas. Os recursos e as pessoas que formam as empresas 
interagem para criar, produzir e entregar bens e serviços no mercado de maneira a 
atingir determinados objetivos. Aaker (2012, p. 4) observa ainda que empresa é “uma 
unidade organizacional que tem (ou deveria ter) uma estratégia definida e um gestor 
responsável pelas vendas e pelos lucros”.

As empresas podem ser de diversos tamanhos, possuir diversas estruturas, culturas, 
características, funcionários, produtos, finalidades e objetivos e, assim, diferentes 
resultados. Em relação ao tipo de bem que produzem, elas podem ser primárias ou 
extrativas, que retiram da natureza os recursos que serão usados por outras empresas 
(agricultura, mineração, etc.); secundárias (ou transformadoras), que processam e 
transformam as matérias-primas em produtos para consumo ou ainda em outros 
insumos para outras empresas; e terciárias (ou prestadoras de serviços), que incluem 
diversas atividades realizadas por bancos, escolas, etc.

Em relação à sua propriedade, as empresas podem ser públicas (pertencentes 
ao Estado, como, por exemplo, a Petrobrás), privadas (Anhanguera Educacional, por 
exemplo) ou organizações não governamentais, conhecidas também como ONGs 
(fazendo parte do terceiro setor, como o Greenpeace). As ONGs são diversos tipos de 
organizações que trabalham com interesses públicos, ou seja, para a sociedade, e que 
não possuem fins lucrativos (GWERCMAN, 2004).

POR DENTRO DO TEMA
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Fonte: Chiavenato (2014, p. 5).

Quadro 1.1 Classificação das empresas.

Tipos de empresa Empresas públicas Empresas privadas

Primárias ou extrativas
Prospecção e extração de 

petróleo

Agricultura em geral

Mineração em geral

Secundárias ou transformadoras Refinação de petróleo Indústrias em geral

Terciárias ou prestadoras de 

serviços

Distribuição de combustível 

(postos de gasolina)

Petrobrás

Bancos estatais

Escolas públicas

Comércio em geral

Empresas de propaganda

Consultorias em geral

Bancos particulares

Escolas particulares

Entender essas classificações envolve conhecer as características das empresas, 
suas similaridades e diferenças, um conhecimento que irá auxiliar a organização a 
determinar qual será a estrutura mais eficiente e eficaz para o departamento de vendas.

É fundamental que toda empresa saiba o que é o seu negócio, qual sua razão de 
existir, e determine também quem são os seus clientes, suas características, o que 
eles valorizam e como irá criar e agregar valor ao que será entregue aos clientes. 
Essa definição é conhecida como missão, que “é o propósito ou a razão de existir 
da organização. Ela indica qual direção a empresa deve seguir, os princípios a serem 
utilizados nas tomadas de decisão, orientando todas as atividades da organização” 
(GOBE, 2010, p. 5).

Além de um propósito, as empresas possuem objetivos e metas a serem 
alcançados no futuro. Nesse sentido, elas podem ser lucrativas (quando seu objetivo 
final é o lucro) e não lucrativas (quando prestam serviços de utilidade pública). Além 
desse objetivo final, elas também definem outros objetivos segundo seu grau de 
imediatismo (para curto, médio e longo prazo) e de acordo com as estratégias 
necessárias para alcançá-los.

A primeira coisa que um profissional de vendas faz quando 
ingressa em uma empresa é entender qual a classe da 
empresa em que vai trabalhar e como ela está estruturada para 
atender ao mercado por meio de seus produtos e serviços. 
Somente depois dessa tomada de conhecimento é que ele 
estará em condições de realizar um bom trabalho de vendas. 
(CHIAVENATO, 2014, p. 6)
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Os objetivos determinam o que a empresa procura atingir, 
respondendo à questão “O que queremos?”. A estratégia, por 
outro lado, é a ação necessária para se alcançar o objetivo, 
respondendo à questão “Como?”. Em face das diversas 
maneiras para a consecução dos diferentes objetivos, a 
empresa deve escolher a melhor alternativa, que se caracteriza 
pela maior eficiência no aproveitamento dos recursos 
humanos e materiais. (GOBE, 2010, p. 24)

Para atingir seus objetivos, as organizações utilizam recursos administrados por 
diferentes áreas para realizar suas operações: materiais (recursos para produção dos 
bens e serviços); financeiros (meios para aquisição dos demais recursos); humanos 
(manipulam e utilizam os recursos empresariais); mercadológicos (ferramentas para 
localizar, contatar e influenciar seus clientes); e administrativos (administração dos 
recursos, tomadas de decisão e coordenação da empresa). 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014).

Quadro 1.2 Recursos empresariais.

Recursos empresariais Exemplo
Área de especialização 

da empresa

Físicos ou materiais
Instalações em geral, máquinas e 

equipamentos, insumos, materiais diversos.
Produção ou operações

Financeiros
Capital, crédito, financiamentos, receitas, 

etc.
Finanças

Humanos Todos os funcionários da organização. Recursos humanos

Mercadológicos
Pesquisa de mercado, organização de 

vendas, promoção e propaganda, recursos 
comerciais.

Marketing

Administrativos
Processos de tomada de decisão e 

coordenação das atividades da empresa.
Presidência ou 
diretoria-geral

Mais do que ter recursos, as empresas precisam aplicá-los de maneira eficiente 
e rentável, e isso depende de suas competências que “representam aquilo que 
a empresa sabe fazer melhor do que os concorrentes [...], constituem a vantagem 
competitiva que faz com que a empresa seja líder no mercado” (CHIAVENATO, 2014, 
p. 11-2). Existem quatro níveis de competências: organizacionais, funcionais, gerenciais 
e individuais. 

As competências organizacionais (ou core competences), que são aquelas 
consideradas essenciais, têm características que diferem uma empresa da outra. De 
acordo com Gobe (2010), elas possuem três características fundamentais: são fontes 
de vantagem competitiva e ampliam os benefícios percebidos pelos clientes, são 
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possíveis de serem aplicadas a diferentes mercados e são difíceis de serem adotadas 
pelos concorrentes.

As competências funcionais são as competências próprias dos diferentes 
departamentos (de marketing, finanças, etc.) enquanto as competências gerenciais 
pertencem aos cargos de gestão e liderança. Por fim, as competências individuais 
são as dos demais colaboradores. Todas essas competências juntas formam o que é 
conhecido como sinergia.

Conceito de Gestão de Vendas

A gestão de vendas (GV) envolve o planejamento, a 
organização, a direção e o controle das atividades de vendas, 
incluindo recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, 
previsão de vendas, definição de cotas e definição de zonas 
de vendas, na medida em que essas atividades se aplicam 
diretamente ao pessoal de vendas. (CHIAVENATO, 2014, p. 13)

As atividades da gestão de vendas variam conforme as características de 
cada empresa (tamanho, tipos de produtos e serviços comercializados, mercado 
consumidor, etc.) e também podem incluir a promoção de vendas, propaganda, 
distribuição e logística.

A gestão de vendas é um processo sistêmico. Esse pensamento, originado da teoria 
de sistemas, considera que as empresas são como um sistema, um todo, mantido 
e alimentado pelas interações que acontecem entre suas partes (KRALJ, 2009 apud 
SILVA, 2012). Essa teoria defende a visão do todo, e não das partes isoladas, e entende 
que os padrões de relacionamento podem ser observados e reestruturados buscando 
maior harmonia e, consequentemente, melhores resultados para a empresa. 
Organizações que possuem um desempenho superior são aquelas que aprendem e 
melhor se adaptam às mudanças de mercado, mantendo-se flexíveis e competitivas. 

As empresas necessitam obter das pessoas o 
comprometimento, desenvolver a capacidade dos grupos a 
aprenderem continuamente em todos os níveis da empresa, 
ou seja, de modo sistêmico e integrado. O pensamento 
sistêmico visa auxiliar para que as pessoas possam enxergar 
as coisas como parte de um todo e não como peças isoladas, 
bem como, criar e mudar a realidade, de acordo com a 
necessidade. (SENGE, 2004 apud COUTINHO et al., 2009, p. 5)
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A gestão de vendas integra diversas atividades, que incluem a previsão das vendas 
que se espera fazer, a organização do setor para atender a essa previsão (considerando 
a demanda e as características do mercado consumidor) e o pós-venda. Para cumprir 
suas funções, ela depende do envolvimento e do relacionamento dos departamentos 
da empresa, tornando-se, assim, exemplo prático da visão sistêmica aplicada às 
organizações.

Segundo Chiavenato (2104, p. 15) “na prática, vender é entregar valor e fazer 
valer a pena o investimento feito pelo comprador, tornando a compra algo que ele 
pretenda realizar novamente”. Nesse sentido, a promoção de vendas e a propaganda 
são ferramentas que ajudam e incentivam as vendas, comunicando ao mercado as 
características, informações e vantagens dos bens que estão sendo vendidos. Já a 
distribuição e a logística são responsáveis por fazer com que esses bens cheguem até 
os consumidores. 

O responsável por colocar as ofertas da empresa no mercado é o gestor de vendas, 
“ele é o responsável pelo sucesso na entrega ao cliente daquilo que faz sentido para 
o negócio: seu produto ou serviço” (CHIAVENATO 2014, p. 16). Sua posição pode ser 
de diretor de vendas (responsável pela empresa como um todo), gerente de vendas 
(responsável por um departamento específico) ou supervisor de vendas (responde 
pelas atividades de uma equipe de vendedores de um ou mais produtos e responde 
ao gerente).

A estrutura organizacional do departamento de vendas irá determinar quais divisões 
ou departamentos irão existir e como os cargos serão alocados dentro desses órgãos 
para que trabalhem em conjunto a fim de atingir os objetivos propostos pela empresa. 
Normalmente, a área de gestão de vendas está subordinada à área de marketing, que 
é estruturada de acordo com as características de cada empresa, considerando seus 
produtos e serviços, objetivos e os mercados que atendem.

Fonte: Chiavenato (2014, p. 17).

Figura 1.1 Estrutura tradicional da área de marketing.
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Segundo Chiavenato (2014), os departamentos que pertencem à gestão de vendas 
podem ser determinados de diversas formas:

1. Departamentalização funcional: é um tipo de divisão feita por funções ou 
atividades, em que a empresa se preocupa mais com seu próprio funcionamento. É 
um modelo simples e de fácil implantação, no qual as funções de cada órgão ficam 
claramente determinadas. Porém, como cada área foca apenas em seu trabalho, os 
objetivos da organização como um todo acabam sendo negligenciados.

2. Departamentalização por produtos (ou serviços): característica de empresas que 
possuem diversas linhas de produtos, exige uma administração específica de acordo 
com os mercados que atende, garantindo a identificação dos resultados de vendas 
e tornando mais fácil a designação das responsabilidades. Neste caso, a atuação 
independente por produto também prejudica a visão da empresa como um todo e 
gera duplicidade de departamentos.

3. Departamentalização regional: ou por localização geográfica, usada quando 
há grande cobertura territorial. Neste caso, as regiões são administradas de maneira 
individual, consideradas como mercados com clientes e necessidades próprias. Essa 
divisão pode ocorrer em diversos níveis: por bairros, cidades, estados ou mesmo países. 
A ideia é que a área de vendas se molde de acordo com as características de cada 
mercado, garantindo uma maior proximidade da empresa com seus consumidores 
de cada área para que assim tenha a possibilidade de atender melhor às necessidades 
específicas desses clientes, além de garantir uma operação descentralizada. Como 
desvantagem, esse tipo de departamentalização gera duplicação de órgãos, elevando 
o custo operacional das áreas e os entraves de fluxos de comunicação.

4. Departamentalização por clientela: orientada pelos diferentes perfis de clientes, 
estrutura a empresa de acordo com cada mercado consumidor, permitindo que 
cada um seja atendido de maneira diferenciada e individual. Para fazer essa divisão, 
os clientes são separados por sexo, idade, poder aquisitivo, estilo de vida, etc. A maior 
vantagem desse sistema é que ele permite uma melhor adequação das ofertas da 
empresa às necessidades dos seus clientes, mas ele também gera órgãos duplicados, 
o que aumenta o custo de operação.

Nem sempre escolher apenas um tipo de departamentalização atende ao que a 
empresa precisa, por isso, podem ser escolhidas formas mistas. É importante ressaltar 
que o departamento de vendas deve ser estruturado de maneira eficiente, considerando 
as características e mudanças do mercado, dos produtos, das estratégias e dos 
objetivos traçados pela organização. É essa estrutura do departamento de vendas que 
irá sustentar todas as outras atividades da empresa.
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A GV é a área que faz a intermediação entre a empresa e o 
cliente. É a área que entrega valor [...], que encanta e fideliza 
o cliente quando este se sente plenamente satisfeito com a 
compra que decidiu fazer [...], proporciona sucesso ao negócio 
na medida em que promove as saídas de seus produtos ou 
serviços e garante as respectivas entradas de faturamento e de 
fundos provenientes das vendas. (CHIAVENATO, 2014, p. 25)

ACOMPANHE NA WEB

Para que servem as ONGs?

Aprenda mais sobre o conceito e como funcionam as ONGs nesta matéria da revista 
Super Interessante.

Disponível em: <http://super.abril.com.br/cotidiano/servem-ongs-444432.shtml>. 
Acesso em: 20 nov. 2014.

Veja dicas para empresa não perder a cara do dono

Muito importante para o crescimento das empresas, os conceitos de missão, visão 
e valores também ajudam a melhorar os resultados. Veja nesta matéria do site UOL 
os principais conceitos e como definir essas ferramentas tão importantes para as 
organizações.

Disponível em: <http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/02/14/
missao-visao-e-valores-ajudam-a-planejar-futuro-do-negocio-veja-como-definir.
htm>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Diferencial como recurso competitivo

Veja este vídeo em que o consultor Waldez Ludwig aponta a importância da 
diferenciação das empresas por meio de vantagens competitivas.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dF6hEg2WxdQ>. Acesso 
em: 20 nov. 2014.

Tempo: 02:24.

Gestão de Vendas - Programa Talentos em Foco - 31/07/14
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Assista a este vídeo do programa Talentos em Foco, no qual Paulo Queija 
entrevista o consultor André Ganzelevitch, que fala sobre os principais aspectos da 
gestão de vendas, suas atividades, as principais dificuldades e desafios da área e as 
características dos profissionais e gestores de venda.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gLxbDUqYviw>. Acesso em: 
18 dez. 2014.

Tempo 30:12.

Gestão Eficaz - Gestão por valores

Veja este vídeo que apresenta o conceito do modelo da gestão de valores, a 
importância da definição adequada dos valores e da vivência na prática daquilo 
que a organização acredita, como é feito o processo da implantação do modelo 
e como são definidos os aspectos motivacionais e de liderança para que os 
funcionários participem efetivamente desse tipo de gestão.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kjlCoM9TbrE>. Acesso em: 
18 dez. 2014.

Tempo: 29:00.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

A missão de uma empresa é sua razão de existir. De acordo com Peter Drucker 
(1987, p.37): 

AGORA É A SUA VEZ

“Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou 
produto que faz; ela se define pela sua missão. Somente uma 
definição clara da missão é razão de existir da organização e 
torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa.”
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Considerando a definição de Peter Drucker e seu conhecimento sobre as empresas 
em geral, responda: qual é a importância da missão para as pessoas? Por que elas 
precisam ter diferentes missões?

Questão 2

Relacione os tipos de empresa listados na primeira coluna com as suas características 
dispostas na segunda coluna.

1. Primárias.

2. Secundárias.

3. Terciárias.

4. Públicas.

5. Privadas.

6. ONGs.

a) (  ) Prestam os mais variados tipos de serviços.

b) (  ) Produzem bens ou prestam serviços visando o lucro para os proprietários ou 
acionistas.

c) (  ) Extraem matérias-primas básicas da natureza.

d) (  ) Prestam serviços públicos como fornecimento de água, energia, transporte, 
etc.

e) (  ) Produzem bens ou mercadorias.

f) (  ) Pertencem ao terceiro setor.

Questão 3

Defina as principais características da departamentalização funcional e da 
departamentalização por clientes. No atual cenário de alta competitividade entre 
as empresas, você acha que a departamentalização por clientes pode ser um 
diferencial? Por quê?

Questão 4

Leia as seguintes afirmações:

I. A gestão de vendas envolve toda a administração das atividades da área de 
vendas (recrutamento, seleção e treinamento de vendedores, previsão de vendas, 
definição de cotas e zonas de vendas) e varia conforme as características de cada 
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empresa. Porém, ela não inclui atividades que estejam relacionadas à promoção 
de vendas, propaganda, distribuição e logística.

II. A departamentalização da área de vendas deve considerar, além das necessidades 
e objetivos da empresa, as características e mudanças do mercado no qual ela está 
inserida.

III. A localização geográfica é usada em empresas que possuem uma grande 
cobertura territorial. Neste caso, a área de vendas se adapta de acordo com as 
características de cada mercado, atendendo melhor às necessidades específicas 
desses clientes.

Sobre as afirmativas acima, é possível afirmar que:

a) Somente a afirmativa I está correta.

b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

c) Somente a afirmativa II está correta.

d) As afirmativas I, II e III estão corretas.

e) Somente a afirmativa III está correta.

Questão 5

Por que a área de vendas é tão importante para as empresas?

FINALIZANDO

Neste tema, você aprendeu um pouco sobre o universo das empresas, suas 
funções na sociedade, seus tipos e recursos que fazem parte de suas atividades. 
Aprendeu também os conceitos iniciais de gestão de vendas e como sua estrutura 
organizacional define a maneira como a empresa irá atuar no mercado.
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Core competences: competências consideradas principais ou essenciais de uma 
organização.

Lucro: tipo de retorno positivo esperado após a realização de investimentos feitos 
por pessoas, empresas, etc.

Missão: é a razão de existir de uma organização.

Organizações não governamentais: grupos organizados de maneira autônoma 
que buscam objetivos (não lucrativos) em prol da sociedade.

Sinergia: somatório de forças, atuação em conjunto das partes em busca de 
melhores resultados.

GLOSSÁRIO



Tema 2

Marketing e vendas e o 
relacionamento com clientes

Vender é uma atividade de extrema importância, e a área de vendas é uma das 
responsáveis pela manutenção e ampliação do relacionamento entre a empresa 
e seus clientes, satisfazendo suas necessidades e encantando-os. Para que todo 
esse processo ocorra de maneira eficaz, é necessário o apoio de todos os outros 
departamentos da empresa.

Para que uma venda seja realizada, é preciso que a oferta (de um produto ou 
serviço) tenha valor, uma utilidade para o cliente. Essa proposta de valor inclui todos os 
benefícios prometidos para a satisfação de uma necessidade, materializada em forma 
de produtos, serviços ou experiências, e se for entregue com um valor superior, fará 
com que a oferta tenha sucesso (KOTLER e KELLER, 2013). Por isso, é imprescindível 
que as organizações conheçam os consumidores para os quais irão desenvolver essas 
ofertas.

POR DENTRO DO TEMA

Vender é um intricado processo de localizar o cliente, 
conhecê-lo bem, abordá-lo, servi-lo e persuadi-lo a fechar um 
negócio. Para tanto, é necessário saber quem é esse cliente, 
onde ele está, do que ele necessita e quanto está disposto a 
pagar pelo que pretende adquirir. (CHIAVENATO, 2014, p.30)

O cliente precisa se sentir confortável e seguro em sua decisão de compra para 
que saia satisfeito da experiência e com intenção de repeti-la outras vezes. Para 
isso acontecer, o vendedor precisa realizar uma série de esforços de marketing: 
determinando preços atrativos e comunicando os benefícios e informações sobre 
a oferta, usando propaganda, promoções, cuidando da distribuição dos produtos 
nos pontos de venda, entre outras atividades. Um bom desempenho nas vendas é o 
resultado direto de um bom planejamento de marketing.

Segundo Schewe e Smith (apud CHIAVENATO 2014, p. 33), marketing “é uma 
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filosofia de gestão que reconhece que o ponto focal de toda a atividade da empresa 
está no consumidor: aquele que compra os produtos e serviços da empresa”. Ele é 
um conjunto integrado de diversas atividades como venda, divulgação, propaganda, 
promoção, precificação, movimentação, distribuição, construção de marca e 
atendimento aos clientes com o objetivo de encantá-los e fidelizá-los. 

O processo de marketing sempre deve começar pela pesquisa e análise do 
comportamento de consumo dos clientes e do mercado para que os produtos e 
serviços sejam criados a partir dessa ótica. Em seguida, precisam ser definidas as 
estratégias. Quando a empresa consegue colocar uma oferta que atenda seus 
consumidores a um preço adequado e nos locais apropriados, a venda se torna muito 
mais fácil. Kotler e Keller (2013, p. 3) definem administração de marketing como: 

[...] a arte e a ciência da escolha de mercados-alvo e da 
captação, manutenção e fidelização de clientes por meio da 
criação, da entrega e da comunicação de um valor superior 
para eles. [...]. O objetivo do marketing é conhecer e entender 
o cliente tão bem que o produto seja adequado a ele e se 
venda por si só. (KOTLER; KELLER, 2013, p. 3)

O marketing também é responsável pela análise da oferta e procura, procurando 
colocar a empresa em uma situação favorável nesta relação. Desta forma, a empresa 
consegue balancear os interesses relacionados a produtos, clientes, mercado e 
concorrência.

O composto de marketing (ou marketing mix) “é a combinação específica e única 
de atividades que uma determinada empresa utiliza para proporcionar satisfação 
ao mercado em geral e ao cliente em particular” (CHIAVENATO, 2014, p. 39). Ele é 
determinado a partir dos objetivos estratégicos da organização, do marketing, e 
depende do tipo de produto ou serviço que é oferecido pela empresa, assim como 
dos tipos de clientes que são atendidos e do mercado. 

[...] marketing mix é o conjunto de estratégias usadas [...] 
para criar valor e propiciar ao cliente atingir os objetivos de 
marketing da organização. Os quatro elementos básicos 
do composto de marketing são: produto, preço, praça 
(distribuição ou ponto de venda) e promoção. (GOBE, 2010, 
p. 39) 
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Um aspecto extremamente importante do composto de marketing e do processo 
de vendas é o preço, uma quantidade monetária usada para realizar um tipo de troca, 
que envolve dar algo (dinheiro, por exemplo) para receber algum benefício em retorno 
(satisfação com a aquisição do produto). Um ponto fundamental é entender que o 
preço é determinado não apenas pelo mercado e por fatores internos da empresa, 
mas também pela percepção de valor que os clientes têm da oferta.

O preço precisa ser condizente com as percepções de utilidade ou com o valor 
percebido pelo cliente, que, segundo Kotler e Keller (2013, p. 74) “é a diferença 
entre a avaliação que o cliente potencial faz de todos os benefícios e os custos de 
uma oferta e das alternativas percebidas”. Ele deve considerar justa a quantidade de 
dinheiro cobrada para obter os benefícios que o produto propõe entregar. Se achar o 
preço caro, ficará inibido em comprar. Se achar muito barato pode acreditar que falta 
qualidade na mercadoria. Na Figura 2.1 você pode observar melhor os benefícios e 
custos que são considerados na decisão de compra dos consumidores.

A chave determinante do preço de um produto reside na 
compreensão do valor que o consumidor percebe no produto 
e quanto lhe é favorável pagar por ele. E esse valor resulta 
de suas percepções da satisfação total proporcionada pelo 
produto e do pacote total de utilidades que ele lhe parece 
oferecer. (CHIAVENATO, 2014, p. 41)

Fonte: Kotler e Keller (2013, p. 75).

Figura 2.1 Determinantes do valor percebido pelo cliente.

O preço também possui uma importante função econômica na medida em que 
ajuda a regular a distribuição dos recursos no mercado. Ele também influencia no 
balanço entre despesas e receitas das organizações já que possui forte efeito sobre 
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as vendas.

A definição do preço para o consumidor final é uma tarefa bastante complexa, 
que envolve os mais variados fatores, como o preço praticado pelos concorrentes, 
o retorno de investimento esperado pelos acionistas, as condições econômicas, a 
procura pelo produto, a localização da empresa, fatores de mercado, de produto 
e sazonais, entre outros. Além de compensar os gastos da organização com o 
desenvolvimento e produção de seus produtos e serviços, o preço precisa trazer um 
retorno em forma de lucratividade para esses investimentos, de modo a manter a 
empresa viva e crescendo. 

Em relação à determinação de preços, pode-se ter como objetivo final as vendas 
(aumentando-as ou reduzindo-as), objetivos de lucro (aumentando ou reduzindo 
a margem de lucro) e objetivos competitivos (aumentando a competitividade da 
empresa, ganhando maior fatia do mercado).

Os objetivos da empresa irão determinar quais políticas de preços serão usadas 
para orientar suas decisões. Essas regras podem mudar e serem ajustadas ao longo 
do tempo, acompanhando alterações nos produtos, na demanda, no mercado, etc. A 
gestão de preços também pode ser alterada de acordo com a quantidade da compra, 
da forma de pagamento, do tipo de intermediário envolvido e de acordo com o local 
de compra. Descontos podem ser oferecidos em razão do total de itens adquiridos, 
quando o pagamento for à vista, em compensações, promoções e no caso de 
produtos sazonais.

Uma outra forma de gestão de preço é o leasing, um tipo de arrendamento ou aluguel 
em que o usuário não é proprietário do produto. Essa prática normalmente envolve 
itens altamente técnicos, de alta tecnologia, que são atualizados constantemente e 
caros para serem adquiridos (como equipamentos industriais). 

Produtos e serviços podem ser classificados como genéricos, aqueles que não 
possuem diferença em qualidade, características e preço em relação às ofertas 
concorrentes, ou como diferenciados, aqueles que possuem essas diferenças 
perceptíveis e se tornam mais desejados. Produtos que não possuem diferenciação 
normalmente entram em batalhas de preços, nas quais o consumidor acaba 
escolhendo o mais barato. A diferenciação, por ser mais valorizada pelos clientes, 
permite às empresas cobrar mais por isso e, assim, aumentar sua lucratividade.

Nem sempre o que a organização acredita ter como diferencial será percebido 
dessa forma pelo mercado. Segundo Kotler (1996 apud CHIAVENATO, 2014) para que 
essa diferença seja realmente notada, é preciso que ela seja considerada importante 
e que seja percebida como distinta, superior, comunicável, difícil de ser copiada pelos 
concorrentes, rentável e com um preço acessível aos clientes. A oferta pode ser 
diferenciada como algo melhor, mais novo, mais rápido ou mais barato.
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Tracy e Wiersema (2001 apud CHIAVENATO, 2014) apontam outras estratégias que 
também podem levar à diferenciação e à aquisição de vantagens competitivas, como 
a excelência operacional, o ganho de intimidade com o consumidor e a liderança em 
termos de produto.

A questão da diferenciação também diz respeito ao posicionamento que a empresa 
ou o produto têm na mente do consumidor. De acordo com Kotler e Armstrong 
(2007), posicionamento é fazer com que uma marca, um produto ou uma empresa 
ocupem um lugar que seja claro, diferenciado e desejável na mente dos clientes em 
comparação aos concorrentes.

A tarefa de diferenciação e posicionamento consiste em três 
etapas: identificação de um conjunto de possíveis diferenças 
de valor para o cliente que ofereçam vantagens competitivas 
sobre as quais construir uma posição, escolha das vantagens 
competitivas corretas e seleção de uma estratégia de 
posicionamento geral. A empresa deve então comunicar e 
entregar de maneira eficiente a posição escolhida para o 
mercado. (KOTLER; ARMSTONG, 2007, p. 181)

Wind (1982 apud CHIAVENATO, 2014) elenca seis possíveis estratégias de 
posicionamento: posicionamento por atributo, por benefício, por uso ou aplicação, por 
usuário, por concorrente e por preço ou qualidade. Na medida em que as estratégias 
de diferenciação e posicionamento criam uma imagem da empresa na mente dos 
seus consumidores-alvo, elas também se tornam fundamentais para tornar as vendas 
não só possíveis como mais lucrativas e eficientes.

Além da diferenciação, outra questão importante para as empresas e principalmente 
para o setor de vendas é o relacionamento com o cliente. Mais importante que realizar 
apenas uma venda é ter a possibilidade de realizar muitas outras e, para isso acontecer, 
é necessário conquistar e fidelizar os clientes. Nesse sentido, torna-se fundamental 
que as pessoas da organização que fazem o contato direto com os consumidores 
(como os vendedores) sejam treinadas e valorizadas, pois elas que serão responsáveis 
por criar um relacionamento de longo prazo com eles.

A venda é considerada uma parte decisiva nesse sentido, uma vez que “a satisfação 
do cliente não se limita apenas à venda, mas deve estar presente antes, durante e a 
após a venda, para garantir o pleno atendimento às suas expectativas” (CHIAVENATO, 
2014, p. 37). 

O gerenciamento do relacionamento com os consumidores implica em integração 
e uso dos diversos canais de comunicação existentes entre a empresa e seus clientes, 
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devendo sempre buscar um atendimento eficiente e eficaz, interativo e dinâmico, 
procurando tornar a organização uma parceira, alguém que está próxima de seus 
clientes. Uma área que merece atenção especial é o Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC), que possui um contato direto com os clientes, sendo fundamental 
para a manutenção do relacionamento com eles.

O pós-venda é responsável por diversas atividades que ocorrem após a venda 
e também é um canal fundamental para a construção do relacionamento com 
os consumidores. Dentre suas atividades, estão a responsabilidade pela entrega 
de produtos, serviços de assistência técnica, resolução de problemas no pedido, 
treinamentos, etc. Ou seja, é ela a responsável pela entrega do que foi prometido 
durante a venda e, portanto, ela deve garantir que as expectativas do cliente sejam 
cumpridas para que ele saia satisfeito com todo o processo de compra. 

É essencial que a empresa cumpra exatamente tudo aquilo que prometeu no 
momento da venda, garantindo confiabilidade em suas ofertas. “Confiança é a 
base indispensável de qualquer negócio. Ela envolve a crença de que determinada 
oferta é válida e segura. É a confiabilidade que leva o consumidor a fazer outras 
compras com o mesmo vendedor” (CHIAVENATO, 2014, p. 245). Além de confiável, 
a empresa precisa garantir que o atendimento seja feito de maneira rápida, precisa 
e eficaz, evitando antecipadamente possíveis problemas e dificuldades que o 
cliente possa ter.

Todo relacionamento necessita de uma boa comunicação, e as novas 
tecnologias têm ajudado as empresas a se tornarem cada vez mais próximas de seus 
clientes, utilizando canais interativos, de resposta em tempo real, comunicando-
se ao longo do processo de decisão de seus consumidores, captando dados, 
melhorando o atendimento e entregando novas experiências de compra.

A internet e as mídias sociais mudaram para sempre a relação entre as empresas 
e seus clientes. Por meio delas as organizações podem proteger sua reputação, 
tendo canais de comunicação adequados e monitorando o sentimento das pessoas 
em relação a ela; aumentar suas vendas por meio de campanhas específicas 
ou melhorando seu serviço de atendimento; fazer gestão do conhecimento e 
inovação, usando as diversas informações capturadas para criar novos produtos, 
para conhecer melhor seus consumidores, para treinamento e para gerar novos 
conhecimentos.

Outra ferramenta importante na gestão do relacionamento com clientes é 
o Customer Relationship Management (CRM) que contempla metodologias, 
softwares e processos para que a empresa gerencie as interações com seus 
clientes, automatizando sua gestão de marketing, sua gestão comercial, dos 
canais e da força de vendas, e a gestão dos serviços ao cliente. Fazer a gestão do 
relacionamento com o consumidor significa na prática “gerenciar cuidadosamente 
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informações detalhadas sobre cada cliente e de todos os pontos de contato com 
ele, a fim de maximizar a fidelidade” (KOTLER; KELLER, 2013, p. 81).

 O CRM, utilizando todo esse banco de dados em tempo real, permite que 
a empresa conheça e fidelize seus consumidores, oferecendo um excelente 
atendimento e, assim, um melhor nível de experiência; reduza custos na gestão 
deles; atraia novos clientes e aumente sua lucratividade. Todos esses processos 
visam o relacionamento com clientes atuais e potenciais, bem como com os 
parceiros do negócio, como intermediários, fornecedores, distribuidores, etc.

Tudo isso integrado em um modelo de gestão de negócios 
capaz de transformar dados espalhados e disseminados 
na organização em informações relevantes, que permitem 
identificar o cliente e definir mais claramente qual é o seu 
perfil e como proporcionar eficácia para ele. Assim, o CRM 
permite perceber qual modelo de relacionamento com o 
cliente a empresa deve adotar, ou redesenhar os processos 
atuais de atendimento [...]. (CHIAVENATO, 2014, p. 253)

Todas essas informações armazenadas pelo CRM podem e devem ser usadas 
pela área de Business Inteligence (BI - inteligência de negócios ou inteligência 
empresarial). Esse processo envolve coletar, organizar, analisar, compartilhar e 
monitorar diversas informações, vindas de fontes primárias e secundárias e que 
darão suporte às decisões da empresa (CHIAVENATO, 2014). Neste ponto, a 
gestão de vendas também tem uma importância fundamental, pois é capaz de 
coletar diversas informações essenciais para serem usadas na tomada de decisão, 
como o conhecimento dos clientes, e de seus hábitos de consumo, do mercado 
e dos concorrentes.

ACOMPANHE NA WEB

Se Marketing não é propaganda, o que é então?

Leia este artigo da Endeavour Brasil que trata do conceito de marketing considerando 
sua aplicação na prática.

Disponível em: <https://endeavor.org.br/se-marketing-nao-e-propaganda-o-que-
e-entao/>. Acesso em: 20 nov. 2014.
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Modelo Oceano Azul

Leia esta matéria do Jornal do Brasil em que se evidencia a importância do 
posicionamento, da criação de valor e da diferenciação das empresas frente a 
um mercado cada vez mais competitivo. Também é explicada a teoria do oceano 
azul, que defende que a melhor forma de competir é tornar os competidores 
irrelevantes, por meio da criação de valor superior em mercados inexplorados.

Disponível em: <http://www.jb.com.br/sociedade-aberta/noticias/2013/09/15/
modelo-oceano-azul/>. Acesso em: 28 nov. 2014.

Conquistar mercados através das redes sociais

Assista a este vídeo do canal HSM Inspiring Ideas, no qual se entrevista a especialista 
em mídias sociais Charlene Li que apresenta algumas estratégias e práticas para as 
empresas usarem as novas tecnologias a fim de ampliarem o relacionamento com 
seus clientes. Ela fala sobre como dialogar com os clientes e inovar com a ajuda 
deles.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7EDLD2LTXIs>. Acesso em: 
28 nov. 2014. Tempo: 06:19.

Conversas de Valor - Gestão do Cliente e Relacionamento

Veja este vídeo em que o professor José Henrique Jamur explica os principais 
conceitos da gestão de clientes, comenta sobre a importância de se realizar um 
bom atendimento aos clientes e sobre as vantagens e métodos do gerenciamento 
do relacionamento com o consumidor. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ns-_VTHz76M>. Acesso em: 
18 dez. 2014. Tempo: 07:47.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Leia o trecho a seguir:
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“Assim, o marketing começa com a pesquisa e análise do 
mercado e do comportamento do consumidor, para definir 
a estratégia competitiva dos produtos, sua distribuição, sua 
promoção e seu preço, para conquistar o mercado a partir da 
conquista do consumidor. E a venda é parte fundamental desse 
esforço integrado e conjugado.” (CHIAVENATO, 2014, p.34)

A partir dessa leitura e considerando seus conhecimentos, de que forma a área de 
vendas se relaciona com o marketing?

Questão 2

Classifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações:

I. ( ) A proposta de valor pode ser entendida como o conjunto de promessas de 
benefícios e satisfação feitas pelas empresas em forma de produtos, serviços e 
experiências.

II. ( ) O valor percebido pelo cliente considera apenas sua percepção de benefícios 
que terá com a aquisição da oferta de uma organização.

III. (  ) Os objetivos da determinação de preços podem ser: aumentar ou  reduzir 
as vendas, as margens de lucros e ampliar a participação de mercado da empresa.

IV. ( ) O CRM pode ser usado tanto para gerenciar o relacionamento com os 
consumidores atuais de uma organização quanto para conseguir novos clientes.

V. (  ) O pós-venda é apenas mais uma função dentro das empresas, podendo fazer 
parte das atribuições do pessoal de vendas ou não.

Questão 3

O preço de uma oferta precisa ser compatível com a percepção de valor que 
o cliente possui daquele produto ou serviço. Explique melhor essa relação entre 
preço e percepção de valor.

Questão 4

Leia as seguintes afirmações:

É fundamental que todas as áreas da empresa se envolvam com a gestão do 
relacionamento com o cliente, principalmente a área de vendas, responsável por 
grande parte do contato direto da organização com seus clientes.
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Gerenciar o relacionamento com o consumidor depende da coleta sistemática 
de informações, da análise e melhoramento constante do atendimento e do 
relacionamento com ele, buscando, assim, sua fidelização. 

A administração de marketing depende do planejamento estratégico, que envolve 
a definição do mercado-alvo e do posicionamento da empresa, o desenvolvimento 
dos produtos, a definição de preços, os canais de distribuição e logística, a 
comunicação, a promoção e as estratégias de venda.

Sobre as afirmativas acima, é possível afirmar que:

a) Somente a I está correta.

b) Somente a II e a III estão corretas.

c) Somente a II está correta.

d) As afirmativas I, II e III estão corretas.

e) Somente a III está correta.

Questão 5

O posicionamento das empresas está muito mais ligado à percepção dos 
consumidores sobre elas do que ao que elas definem sobre si mesmas. Explique 
esta afirmação.

FINALIZANDO

Neste tema você aprendeu como o marketing se relaciona com a área de vendas e a 
importância do conceito de criação de valor. Conheceu um pouco sobre os integrantes 
do composto de marketing e a influência do preço sobre a percepção de valor dos 
consumidores. Aprendeu também sobre o gerenciamento do relacionamento com o 
cliente, bem como a importância do CRM e da coleta de informações no processo de 
fidelização dos consumidores.
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REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO

Composto de marketing: ou mix de marketing. É o conjunto de ferramentas de 
marketing (como produto, preço, praça/distribuição e promoção) usado para 
formatar as ofertas de uma empresa.

Customer Relationship Management (CRM): ou gerenciamento do relacionamento 
com o consumidor, é uma estratégia de negócios que contempla métodos, 
softwares, atividades e processos que envolvem a interação e a coleta sistemática 
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de informações dos consumidores da organização em um banco de dados, 
visando melhorias no relacionamento e atendimento dos consumidores, munindo 
a empresa de conhecimento para a tomada de decisão.

Leasing: tipo de aluguel em que o usuário paga pela utilização de um produto ou 
serviço; é muito usado para máquinas e equipamentos de alto custo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): é formado pelos canais de 
comunicação abertos pela empresa para atendimento, apoio e assistência a seus 
clientes.

Valor percebido pelo cliente: é a percepção do conjunto de benefícios entregues 
aos consumidores, materializados na forma de produtos e serviços.



Tema 3

Vendas e o mercado 
consumidor

Vender é um conceito que está presente na sociedade desde a antiguidade e que 
existe nas mais diversas situações. Segundo Chiavenato (2014, p. 59) “a venda é o 
ato pessoal ou impessoal de ajudar ou persuadir um cliente potencial a respeito da 
compra de um dado produto ou serviço”.

Essa atividade é fundamentada na interação entre entidades e indivíduos criando 
relações de dependência, em que as necessidades de todos são atendidas por meio 
da aquisição de bens que não se consegue produzir das entidades que os fabricam. 
Dessas relações surge o que é conhecido como comércio.

POR DENTRO DO TEMA

“Ele consiste nas trocas entre as entidades, em que umas 
vendem e outras compram bens e serviços. Essas trocas são 
dinâmicas e constantes, pois dependem de mecanismos de 
mercado como a oferta e a procura e, principalmente, da 
concorrência” (CHIAVENATO, 2014, p. 56).

O comércio surge então a partir da necessidade das pessoas de realizar trocas, 
oferecendo aquilo que possuíam de excedente em troca de outro item que desejam. 
Neste caso, as trocas eram feitas apenas entre mercadorias, um item por algum outro. 
Com o passar do tempo, começaram a utilizar diferentes bens como padrão de troca 
até inventarem a moeda como um padrão oficial, o que permitiu o desenvolvimento 
do comércio, que se expandiu ainda mais posteriormente graças ao desenvolvimento 
dos transportes, da comunicação e, principalmente, da tecnologia.

O comércio possui quatro funções principais: utilidade local, sendo responsável por 
fazer com que produtos e serviços cheguem até os consumidores; utilidade de tempo, 
armazenando mercadorias para que estejam disponíveis para os clientes quando eles 
quiserem; utilidade de quantidade, dispondo do número de itens necessários para 
atender o mercado; e utilidade de qualidade, adequando os produtos às preferências 
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de seus consumidores. Envolvendo atividades produtivas e comerciais, o comércio 
é a ligação entre os que produzem e os que consomem e é por meio dele que se 
realizam as vendas.

As empresas fazem parte e dependem do ambiente que as cerca. É de onde elas 
retiram seus recursos para produzir bens e serviços e onde disponibilizam aquilo que 
produziram e é nesse ambiente que estão inseridos os mercados, que podem ter 
diversas dimensões (comunidades, bairros, países, etc.). Entende-se por mercado “um 
local em que compradores (o lado da procura) e vendedores (o lado da oferta) de uma 
mercadoria estabelecem contato e realizam transações” (PASSOS e NOGAMI, 1994, 
p.10). Os mesmos autores definem demanda ou procura como a quantidade de bens 
e serviços que um indivíduo está disposto a comprar e oferta como a quantidade que 
os fabricantes ou produtores de um bem estão dispostos a vender no mercado. 

As relações entre vendedores e compradores podem gerar diferentes situações 
de mercado. Essas relações são baseadas na Lei Geral da Demanda, fundamental 
em Economia, que determina que “a quantidade demandada de determinado bem 
ou serviço varia na razão inversa da variação dos seus respectivos preços, coeteris 
paribus” - uma expressão em latim que significa ‘tudo o mais permanecendo 
constante’ (PASSOS e NOGAMI, 1994, p.48 e p.41, grifo nosso), ou seja, considera 
que outras variáveis (como o gosto do consumidor, sua renda ou o preço de outros 
bens) não sofrerão alterações. Sendo assim, a lei afirma que quando diminuem-se os 
preços, aumenta-se a procura por um bem; e toda vez que os preços aumentam, a 
quantidade demandada (ou procurada) diminui.

Dessa forma, o mercado pode apresentar três situações: oferta, em que a oferta de 
mercadorias é maior do que a procura; equilíbrio, em que oferta e procura estão em um 
mesmo nível; e procura, onde existe um maior número de compradores demandando 
um item do que mercadorias para serem vendidas. Essa relação entre oferta e procura 
irá influenciar diretamente o preço dos itens em questão e o nível de concorrência entre 
compradores e vendedores, como pode ser observado na figura 3.1.

Fonte: CHIAVENATO (2014, p. 60)

Figura 3.1 – Situações de mercado
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No mercado, além de compradores (clientes) e vendedores (empresas) existem os 
concorrentes, aqueles que oferecem os mesmos bens aos compradores, disputando 
a preferência deles com outras organizações.

O mercado também pode ser classificado de acordo com seu dinamismo. 
Mercados estáveis são aqueles que sofrem poucas variações, considerados mais 
conservadores, em que há pouca mudança em seus produtos e serviços nos hábitos 
de seus consumidores e pouca atividade dos concorrentes. Ao contrário, mercados 
instáveis são extremamente mutáveis, com alterações rápidas e constantes de produtos 
e preferências dos clientes e concorrentes agressivos, exigindo respostas imediatas e 
inovações frequentes. Essas duas situações são extremos de um intervalo contínuo e 
assim podem-se ter diversas situações de mercado entre elas.

Da mesma forma, os mercados podem estar em uma situação intermediária 
entre serem classificados como homogêneos e heterogêneos. No primeiro caso, as 
empresas possuem produtos, clientes e concorrentes similares. Segundo Chiavenato 
(2014, p. 64), “a homogeneidade do mercado permite que a empresa adote uma única 
postura com relação a todos os seus clientes e a todos os seus concorrentes”. Já no 
caso de mercados heterogêneos, as ofertas, consumidores e concorrentes exigem 
diferentes estratégias.

Os mercados são complexos sistemas abertos que sofrem interferência de 
diversas forças competitivas. Michel Porter criou um modelo considerando cinco 
forças que afetam e modificam o ambiente das empresas, denominado por ele como 
“indústria”. Essas forças, que influenciam a capacidade das organizações de atender 
seus consumidores e consequentemente sua lucratividade devem ser analisadas 
e estudadas para que sejam adotadas as melhores estratégias para a sobrevivência 
da empresa. As cinco forças de Porter são (PORTER, 1997 e PORTER, 1996 apud 
CHIAVENATO, 2014):

1. Ameaça de Novos Concorrentes/Potenciais Entrantes: empresas que querem 
entrar no mercado são uma ameaça, pois possuem capacidade de produção 
adicional. A entrada será fácil ou não dependendo de fatores como o tamanho e 
natureza das barreiras de entrada, que determinam a intensidade competitiva e os 
níveis de lucratividade futuros. Essas barreiras envolvem economias de escala, nível de 
diferenciação do produto, requisitos de capital, nível dos custos de mudança e acesso 
aos canais de distribuição.

2. Intensidade da Rivalidade entre os Concorrentes: ou intensidade da competição. 
São fatores que influenciam o nível de rivalidade – o número de concorrentes, seu 
tamanho e comprometimento; o crescimento do setor; a existência de ofertas 
similares; a estrutura de custos fixos e o tamanho das barreiras de saída (ativos 
especializados, custos fixos de saída, barreiras emocionais, etc.).

3. Ameaça de Produtos ou Serviços Substitutos: são ofertas que possuem as 
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mesmas funções dos itens fabricados no setor e que podem influenciar a lucratividade.

4. Poder de Barganha dos Clientes/Compradores: quanto mais poder tiverem, 
mais forçam a redução de preços ou exigem um maior nível de serviço, podendo 
diminuir consideravelmente a rentabilidade da indústria.

5. Poder de Negociação dos Fornecedores: um grupo é caracterizado como forte 
quando são concentrados e em pequeno número, quando não há produtos substitutos, 
quando os itens que fornecem são considerados essenciais, etc. Fornecedores 
influentes podem elevar os preços, diminuindo a lucratividade das empresas.

O diagnóstico externo, feito a partir da análise das cinco forças ambientais, é 
fundamental para o sucesso das empresas e da gestão de vendas. Essas forças 
podem atuar de maneira positiva ou negativa sobre as atividades organizacionais e 
o modelo de Porter oferece um retrato da atual situação da empresa e do nível de 
competitividade dela em ambiente. Desta forma, “compreendendo as forças que 
determinam a competitividade dentro de uma indústria, o gestor pode desenvolver 
estratégias que tornem a sua empresa mais competitiva” (CHIAVENATO, 2014, p. 69).

Ainda segundo Porter (1996 apud CHIAVENATO, 2014), existem três estratégias 
genéricas que ajudam uma organização a se tornar mais competitiva: a estratégia 
de diferenciação (em a empresa desenvolve ofertas que entregam mais valor e são 
percebidas pelos clientes como diferentes das dos concorrentes), liderança em custos 
(em que os produtos e serviços são produzidos com menos recursos, possibilitando 
uma redução de preços e uma maior participação de mercado) e foco (ou focalização, 
que direciona a empresa para atender especificamente um nicho de mercado).

Além da avaliação de competitividade de uma empresa e das forças que impactam 
uma indústria, as organizações também precisam conhecer e analisar o mercado 
na qual estão inseridas, para que possam usar sua inteligência de negócio e tomar 
decisões, o que pode ser feito por meio de análises ambientais e pesquisas de 
marketing. 

A análise ambiental ou situacional considera uma visão ampla e abrangente do 
entorno da empresa. Essa análise envolve o macroambiente e o microambiente. O 
macroambiente diz respeito ao ambiente geral no qual a organização está inserida 
e considera variáveis econômicas (indicadores econômicos em geral), legais (leis e 
regulamentações), políticas (tendências governamentais), sociais (hábitos de consumo), 
culturais (tradições, por exemplo), tecnológicas e demográficas (expectativa de vida 
da população, estado civil). Já o microambiente contempla o ambiente que está 
mais próximo da empresa, considerando seus fornecedores, clientes, distribuidores, 
concorrentes, entre outros.
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Fonte: CHIAVENATO (2014, p. 71)

Figura 3.2 – Ambientes da empresa

Após fazer essa análise externa, as empresas costumam conduzir uma outra, 
conhecida como análise SWOT ou PFOA (do inglês strengths - forças, weakenesses 
- fraquezas, opportunities - oportunidades e threats - ameaças). Essa análise tem 
como objetivo identificar as principais forças e fraquezas da empresa assim como as 
oportunidades e ameaças do ambiente externo. 

“O propósito é identificar seus pontos fortes (forças que precisam 
ser alavancadas) e fracos (fragilidades que precisam ser corrigidas 
e melhoradas), e ao mesmo tempo identificar as oportunidades 
ambientais (que precisam ser rapidamente aproveitadas) e as 
ameaças provindas do ambiente (que precisam ser minimizadas 
ou neutralizadas)” (CHIAVENATO, 2014, p. 71).

As definições das dimensões dessa análise podem ser observadas na tabela 3.1.

Fonte: KOTLER e ARMSTRONG (2007, p. 44)

Tabela 3.1 – Análise Swot

In
te

rn
o

Pontos fortes
Habilidades internas 
que podem ajudar a 

empresa a atingir seus 
objetivos.

Pontos fracos
Limitações internas 
que podem afetar a 

capacidade da empresa 
de atingir seus objetivos.

E
xt

e
rn

o Oportunidades
Fatores externos que a 

empresa pode ser capaz 
de explorar a seu favor.

Ameaças
Tendências ou fatores 
externos desfavoráveis 
que podem apresentar 

desafios ao desempenho 
da empresa.

Negativo Positivo
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Todas essas informações fazem com que as empresas tenham melhores condições 
para definir suas estratégias competitivas e suas previsões de vendas, garantindo 
resultados positivos e duradouros.

Para lidar com as mudanças constantes do mercado, as empresas também utilizam 
a técnica de construção de cenários para tentar prever acontecimentos e tomar 
decisões baseadas nessas previsões. É um tipo de simulação, uma forma encontrada 
“para ordenar a percepção sobre ambientes alternativos futuros, nos quais as decisões 
de hoje serão cumpridas” (CHIAVENATO, 2014, p. 73).  

A gestão de todo esse conhecimento tem como objetivos: apoiar o processo de 
tomada de decisão, fornecendo informações de qualidade ou seja, íntegras, acuradas 
e completas; facilitar que a empresa visualize oportunidades e ameaças, assim 
como possíveis fontes de problemas; e proporcionar inteligência competitiva para a 
organização, ou seja, fazer com que ela tenha condições de transformar todos esses 
dados em informações úteis, que agreguem valor ao negócio e orientem as decisões. 
Essa avaliação contínua do ambiente que cerca a empresa faz parte da inteligência do 
negócio ou Business Intelligence, que você aprendeu no tema anterior.

Para obter informações mais detalhadas, principalmente sobre seus clientes e para 
fundamentar as escolhas estratégicas e tomadas de decisão, as empresas também 
usam a pesquisa de mercado ou de marketing, que

“é a identificação, coleta, análise e disseminação de 
informações de forma sistemática e objetiva e o uso de 
informações para melhorar a tomada de decisões relacionada 
com a identificação e soluções de problemas e oportunidades 
em marketing” (MALHOTRA, 2006, p. 36).

É importante que a busca por dados relacionados ao mercado consumidor seja 
um processo constante, planejado e organizado, com os métodos e objetivos muito 
bem definidos. O processo que envolve a pesquisa de mercado possui quatro etapas: 
a definição do problema e dos objetivos, o desenvolvimento do plano de pesquisa, 
coleta de dados e a interpretação/apresentação dos resultados.

Os projetos de pesquisa de marketing podem ter uma abordagem exploratória, 
que coleta informações iniciais, auxiliando na definição do problema e na sugestão 
de hipóteses. As pesquisas descritivas são usadas quando é preciso descrever 
características ou funções de mercado, e a pesquisa causal realiza o teste de hipóteses, 
usando para isso um sistema de relações de causa e efeito (KOTLER e ARMSTRONG, 
2007). 
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Essas informações coletadas permitem a configuração do 
produto ou serviço mais adequado para o cliente, e que esteja 
acima das características oferecidas pelos concorrentes. 
A busca de vantagem competitiva - aquilo que pode 
colocar o produto/serviço/ideia além daqueles oferecidos 
pelos concorrentes – está na base dessas informações. 
(CHIAVENATO, 2014, p.79)

Essas informações colhidas no ambiente externo e por meio de pesquisas também 
trazem mais consciência para as empresas que os consumidores não são iguais, 
que possuem hábitos de consumo e necessidades muito diferentes. Por isso, para 
melhor atendê-los, é preciso dividir o mercado em grupos menores, realizando uma 
segmentação de mercado, agrupando clientes que sejam semelhantes. A segmentação 
pode ser feita a partir de suas características (demográficas, geográficas, estilo de vida), 
dos benefícios procurados, sua sensibilidade aos preços, nível de fidelidade e usos que 
fazem das ofertas da empresa. 

Depois de identificados os segmentos para os quais a empresa pode direcionar 
suas ofertas, é necessário avaliá-los conforme seu potencial e a capacidade da 
organização em atendê-los de maneira lucrativa. A partir disso, programas de marketing 
são desenvolvidos para cada segmento, adaptando-os conforme as necessidades e 
características de cada um. A segmentação ajuda a orientar a empresa para que ela 
saiba para quem está direcionando suas ofertas e a melhor forma de fazer isso.

Fazem parte da clientela todos aqueles que são consumidores (consomem 
os produtos) ou usuários (utilizam serviços prestados) das ofertas de uma empresa 
no mercado e eles podem ser industriais (quando são empresas) ou clientes ou 
consumidores finais (pessoas, indivíduos ou núcleos familiares). Os clientes também 
podem ser classificados como reais, aqueles que já são consumidores da empresa, e 
como potenciais, aqueles que podem se tornar no futuro. Faz parte do crescimento 
da empresa manter os clientes atuais ao mesmo tempo em que se procura conquistar 
novos clientes, aumentando assim sua participação de mercado.

Consumidores também podem ser classificados de outras formas, considerando 
as necessidades das empresas, principalmente na adequação do nível de atendimento 
que devem receber. Clientes mais rentáveis precisam receber mais atenção, pois o 
relacionamento a longo prazo com eles pode ser bastante rentável para a organização. 

Cada vez mais as empresas têm valorizado seu mercado consumidor, trabalhando 
para conquistá-lo e fidelizá-lo. Você já aprendeu que é importante conhecê-lo, criando 
e mantendo um banco de dados atualizados com suas informações, preferências 
e registros de suas interações com a empresa, usando a tecnologia da informação 
e o CRM para gerenciar esse relacionamento. O banco de dados ajuda a empresa 
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a conhecer os hábitos de consumo de seus clientes, suas características e suas 
necessidades; a definir as ferramentas do composto de marketing adequadas para seu 
mercado; fazer planejamentos, cronogramas e previsões de vendas; definir políticas 
de vendas e de cobrança. 

Um ponto importante da gestão do relacionamento com clientes é a necessidade 
de monitoramento constante do nível de satisfação deles em relação às atividades da 
organização, pois quanto mais estiverem satisfeitos, mais serão fiéis à empresa. 

Outra ferramenta que pode ser usada para manter e incrementar o relacionamento 
com os clientes são as relações públicas, que criam um ambiente favorável para isso, 
mantendo um equilíbrio entre a empresa e seus públicos. Para isso, ela se utiliza de 
comunicações diversas, eventos, publicações e notícias, investimentos sociais, etc.

ACOMPANHE NA WEB

Seu potencial cliente é diferente. E suas estratégias?

A matéria da Revista Exame fala da importância de criar estratégias segmentadas 
para atingir os consumidores, de como isso pode ser extremamente rentável para as 
empresas, ao invés de tratar os consumidores de maneira massificada. Ela também 
apresenta exemplos de empresas brasileiras que desenvolveram ofertas direcionadas 
para mercados consumidores específicos.

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/seu-potencial-cliente-
diferente-suas-estrategias-558802>. Acesso em: 08 dez. 2014.

MG Inter TV: Oferta e demanda do mercado afetam variação no preço dos alimentos

A matéria mostra um exemplo real da relação econômica entre oferta, demanda e 
preços, mostrando o caso da variação de preços nos alimentos em Minas Gerais.

Disponível em: <http://globotv.globo.com/inter-tv-mg/mg-inter-tv-1a-edicao-
vales-mg/v/oferta-e-demanda-do-mercado-afetam-variacao-no-preco-dos-
alimentos/2625788/>. Acesso em: 08 dez. 2014. Tempo: 02:53.

Tutorial para a ferramenta do modelo das cincos forças de Porter

Elaborado pela Revista PEGN, o vídeo explica quais são essas forças e de que formas 
elas impactam o ambiente das empresas.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8mgMTWgybgU>. Acesso em: 
08 dez. 2014. Tempo: 02:13.



T3

39Vendas e o mercado consumidor

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Pense um pouco sobre as atividades das empresas em geral. Que fatores do 
ambiente que as cerca ou dentro dela mesma você acredita que influenciam em 
sua capacidade de atender seus clientes?

Questão 2

Relacione os termos listados na primeira coluna com as definições segundo o 
Novíssimo Dicionário de Economia, de Sandroni (1999).

1. Demanda.

2. Comercialização.

3. Mercado.

4. Oferta.

5. Segmentação de mercado.

a) (__) Divisão de um mercado em subconjuntos homogêneos de consumidores, 
de tal forma que qualquer das divisões pode ser selecionada (por faixas etárias, de 
sexo, raça, renda, etc.) como público-alvo.

b) (__) É a quantidade de um bem ou serviço que um consumidor deseja e está 
disposto a adquirir por determinado preço e em determinado momento.

c) (__) Processo intermediário entre o produtor e o consumidor. Consiste em 
colocar os bens e serviços produzidos à disposição do consumidor, na forma, 
tempo e local em que ele esteja disposto a adquiri-los. 

d) (__) Quantidade de bens ou serviços que se produz e se oferece no mercado, 
por determinado preço e em determinado período de tempo. 

e) (__) Existe quando compradores que pretendem trocar dinheiro por bens e 
serviços estão em contato com vendedores desses mesmos bens e serviços.

AGORA É A SUA VEZ
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Questão 3

Com qual finalidade as empresas utilizam a análise SWOT?

Questão 4

Leia as seguintes afirmações:

Concorrente é qualquer empresa que seja capaz de oferecer, no presente ou no 
futuro, bens que atendam às mesmas necessidades (atuais ou futuras) dos clientes 
de uma organização.

Microambiente é ambiente geral no qual a organização está inserida, são as forças 
externas que atuam sobre ela e o macroambiente considera o ambiente que está 
mais próximo da empresa, que ela é capaz de influenciar.

Um mercado somente pode ser segmentado considerando as necessidades 
e capacidades da empresa, não considerando para isso as características e 
necessidades de seus clientes-alvo. 

Sobre as afirmativas acima é possível afirmar que:

a) Somente a I está correta.

b) Somente a II e a III estão corretas.

c) Somente a II está correta.

d) As definições I, II e III estão corretas.

e) Somente a III está correta.

Questão 5

Sandroni (1989, p.65 apud CHIAVENATO, 2014, p. 59) define mercado como “um 
grupo de compradores e vendedores que estão em contato para que as trocas 
entre eles afetem as condições de compra e venda dos demais”. Essas condições 
de compra geram diferentes situações de mercado: oferta, procura e equilíbrio. 
Conceitue cada uma delas.

FINALIZANDO

Neste tema você aprendeu mais sobre as relações da empresa com o mercado 
e as influências que ela sofre do ambiente externo e interno. Aprendeu sobre as 
situações de mercado e de que forma a oferta e procura influenciam na rentabilidade 
da organização. Aprendeu também sobre ferramentas estratégicas importantes para 
as empresas como análise SWOT e pesquisa de mercado.
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Coeteris paribus: (ou ceteris paribus) é expressão em latim usada em Economia que 
significa ‘manter outras variáveis que poderiam influenciar uma questão’, constantes. 

Hipótese: alguma afirmação sobre algo de interesse que ainda não foi comprovada. 

Macroambiente: um conjunto de variáveis ou forças externas à empresa, que ela não 
pode controlar.

Mercado: local onde compradores e vendedores se relacionam para realizar transações 
de compra e venda de bens e serviços.

Microambiente: um conjunto de variáveis ou forças internas próximas à empresa e 
mais fáceis de controlar.

Pesquisa de marketing: processo sistemático – elaboração, coleta, análise e registro 
de informações situações de interesse de uma organização.

Segmentação de mercado: processo de identificar e selecionar no universo total de 
consumidores qual ou quais grupos são mais propensos a consumir as ofertas da 
empresa.

GLOSSÁRIO
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Processo de compra e 
comunicação em vendas

O que motiva o consumidor a comprar? Essa é uma pergunta bastante estudada 
pelas empresas que procuram entender por que e como as pessoas fazem suas 
escolhas por produtos e serviços. Compreender esse processo exige o conhecimento 
de princípios comportamentais que guiam os hábitos de consumo, uma área de 
estudos denominada comportamento do consumidor, que é:

A partir do conhecimento desse comportamento, as empresas se tornam capazes 
de desenvolver estratégias de negócios mais eficazes e influenciar seus clientes a 
comprarem seus produtos.

Existem dois grupos principais de compradores, os individuais (mercado B2C) e 
os organizacionais (mercado B2B). Como você já viu, os consumidores finais são 
aqueles que adquirem produtos e serviços para consumo próprio ou da família, 
adquirindo itens em menor quantidade. Já os compradores organizacionais ou 
empresariais representam as compras feitas por pessoas jurídicas, ou seja, empresas 
que compram de empresas itens que serão utilizados como insumos no processo 
produtivo ou que serão revendidos para terceiros. O volume desse tipo de compra 
é muito maior e possui características próprias, que serão estudadas mais à frente. 

A todo momento os consumidores recebem estímulos que procuram influenciar 
suas decisões de compras. Essa decisão normalmente tem algumas etapas, e o 

POR DENTRO DO TEMA

o estudo de indivíduos, grupos ou organizações e o processo 
que eles usam para selecionar, obter, usar e dispor de produtos 
e serviços, experiências ou ideias para satisfazer necessidades 
e o impacto que esses processos têm sobre o consumidor e 
a sociedade (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p. 4).
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conhecimento delas permite que o profissional de vendas adapte sua estratégia de 
abordagem de acordo com o momento em que o cliente se encontra.

As cinco fases do processo de decisão de compra não são necessariamente 
dependentes e sequenciais, mas são complementares.  Normalmente o processo 
começa por meio de estímulos, que podem ser espontâneos (internos) – que são 
as necessidades básicas ou vontades do indivíduo – ou provocados por alguma 
fonte externa – como os esforços de marketing e propaganda. Esses estímulos 
desencadeiam o reconhecimento de um problema ou necessidade, cuja solução 
poderá envolver a aquisição de um produto ou serviço.

A segunda etapa é a busca de informações, em que o consumidor procura por 
dados e informações para auxiliar sua decisão de compra. Essa fase pode envolver 
uma atenção elevada, em que o comprador dá mais atenção às informações que 
já estão disponíveis sobre aquilo que deseja adquirir, ou uma busca ativa de dados, 
em que ele procura se informar por meio de fontes sociais como amigos e família; 
com seu próprio repertório de experiências; em fontes públicas (jornais, revistas 
etc.); fontes de marketing (propagandas, vendedores); e fontes de experimentação 
(teste de produtos, por exemplo).

A terceira etapa envolve a avaliação de alternativas, relacionando avaliações 
racionais e emocionais, que são particulares a cada consumidor. A única regra 
geral que se aplica neste caso é a avaliação perante o valor e risco da compra.

Em casos em que o valor do produto é menor ou há pouco risco em adquiri-
lo, normalmente os métodos de avaliação usados pelos consumidores são mais 
simples. Já nos casos de compra mais complexa, em que o valor do bem é 
considerado alto ou onde haja maiores riscos, as avaliações são mais demoradas, 
criteriosas e se consideram mais itens a serem comparados (GOBE, 2007). 

 Assael (apud Kotler; Armstrong, 2007) propõe uma divisão dos consumidores 
conforme seu grau de envolvimento (alto ou baixo) com a compra e a diferenciação 
entre as marcas que estão disponíveis no momento da escolha (poucas ou muitas 
diferenças entre as marcas). Segundo ele, existem quatro tipos de compra: 

a) Complexo: o consumidor tem um alto envolvimento no processo, o produto 
possui alto valor ou ele não o conhece bem e existe uma grande diferença entre 
as marcas. 

b) Dissonância cognitiva reduzida (efeito que aparece quando há diferença 
entre os resultados esperados e os obtidos com uma compra): existem poucas 
diferenças entre as marcas, mas é uma compra de grande envolvimento, alto valor, 
incomum ou que envolve alto risco.

c) Compra habitual: quando há um baixo envolvimento e poucas diferenças 
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entre as marcas.

d) Compra em busca de variedade: situação de baixo envolvimento e baixo 
custo, mas com diferenças significativas entre as marcas. 

Após a avaliação, ocorre efetivamente a fase de decisão de compra, que é 
influenciada por diversos fatores, que você irá conhecer logo em seguida. A última 
etapa do processo é a avaliação da compra, que reflete um sentimento positivo ou 
negativo de acordo com a satisfação obtida pelo consumidor. Em casos negativos, 
surge a dissonância cognitiva.

Influências no Processo de Compra do Consumidor

Compreender os fatores que podem influenciar o comportamento dos 
consumidores é imprescindível para o profissional de vendas. A vivência, 
experiências passadas, as informações que possuem e como foram armazenadas 
na mente influenciam e orientam a forma como os consumidores consomem. As 
principais influências desse comportamento são as sociais, pessoais e de marketing 
(GOBE, 2007).

Fatores sociais têm uma grande influência sobre o comportamento do 
consumidor. Os padrões de consumo não se encontram somente no indivíduo, mas 
também nos grupos dos quais ele faz parte ou gostaria de fazer. As escolhas seriam 
influenciadas pela história, meio social e cultura das pessoas. São considerados 
fatores sociais:

a) Cultura: dita regras e comportamentos dos indivíduos que seguem valores e 
crenças similares, obedecendo ao padrão cultural ao qual pertencem.

Cultura é um conjunto complexo que inclui o conhecimento, 
as crenças, as artes, as leis, a moral, os costumes e quaisquer 
outros hábitos adquiridos pelos seres humanos como 
integrantes da sociedade (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 
2007, p. 32).

b) Subcultura: “[...] são as divisões naturais que ocorrem na cultura, 
proporcionando uma identidade às pessoas que delas fazem parte” (GOBE, 2007, 
p. 146). São exemplos de subcultura nacionalidade, religiões etc.

c) Classe, papéis e posições sociais: renda, ocupação, grau de escolaridade e 
moradia são atributos que fazem parte do conceito de classe social e determinam 
preferências e formas de utilização de produtos e serviços entre seus semelhantes. 
Outra influência importante são os papéis que as pessoas desempenham dentro 
dos grupos aos quais fazem parte e o status que isso representa. Segundo Kotler e 
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Armstrong (2007, p. 119), “um papel consiste nas atividades que se espera que uma 
pessoa desempenhe de acordo com as outras ao seu redor”, ou seja, os diferentes 
papéis que as pessoas assumem determinam suas escolhas de consumo. Por 
exemplo, uma mãe que trabalha. Para trabalhar, ela irá fazer escolhas de compras 
que reflitam seu status, sua posição dentro da empresa como uma gerente de 
vendas. Já em casa, como mãe e esposa, fará opções de consumo levando em 
consideração a vida familiar, questões econômicas etc.

d) Grupos de referência: 

Os grupos podem ser primários, que são aqueles em que se tem maior contato 
e proximidade, como família, amigos e colegas de trabalho. Grupos secundários 
envolvem laços mais fracos e menor interação, como associações e clubes 
atividades sociais. Existem também os grupos de comparação, que são aqueles 
em que o indivíduo se espelha.

e) Família: exerce grande influência nos consumidores, possui dinâmica, papéis 
específicos e deve ser considerada pelos profissionais de vendas.

As decisões de consumo também são influenciadas pelas características 
pessoais das pessoas, como idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, situação 
financeira, nível de estudo, personalidade e estilo de vida. O estilo de vida vai além 
da classe social e personalidade do indivíduo. 

Um grupo de referencia é um grupo cujas perspectivas ou 
valores presumidos são utilizados por um individuo como 
base para seu comportamento atual. Assim, um grupo de 
referência é simplesmente um grupo que um indivíduo 
usa como guia para seu comportamento em uma situação 
especifica (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p. 72).

Ele envolve a avaliação das principais dimensões do 
consumidor – atividades (trabalhos, hobbies, compras, 
esportes, compromissos sociais), interesses (comida, moda, 
família, lazer) e opiniões (acerca de si mesmo, das questões 
sociais, das empresas e dos produtos). [...] Ela descreve todo 
um padrão de ação e interação com o mundo (KOTLER; 
ARMSTRONG, 2007, p. 120).

Outra área que merece destaque são os fatores psicológicos: motivação, 
percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. Motivação está relacionada à 
intensidade do impulso para satisfazer uma necessidade. Percepção é o que 
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influencia a forma como a pessoa irá agir, é “o processo pelo qual o indivíduo 
seleciona, organiza e interpreta as informações para criar um quadro significativo 
o mundo” (GOBE, 2007, p. 148). A aprendizagem considera as mudanças de 
comportamento do consumidor a partir de suas experiências e as crenças e 
atitudes que influenciam os pensamentos, sentimentos e ações das pessoas em 
relação a algo.

Processo de Compra do Comprador Organizacional (B2B)

Agora você vai conhecer como é o comportamento do comprador 
organizacional, que é bem diferente do processo do consumidor. Diferente do 
consumidor final, que busca atender a suas necessidades e desejos individuais, as 
compras organizacionais são feitas para adquirir insumos e matérias-primas para 
produção de produtos e serviços, para a operação das empresas ou para revenda 
a outros clientes, finais ou organizacionais.

Como objetivo final, a compra B2B busca condições específicas de qualidade, 
prazo de entrega, preços e condições de pagamento, serviços ao cliente, 
disponibilidade dos produtos e relacionamento com o vendedor.

Mas, assim como o consumidor, o comprador organizacional também sofre 
influências de compra:

a) Influências ambientais: estão ligadas diretamente ao macroambiente e à 
mudança em suas variáveis (demográficas, políticas, ambientais, tecnológicas etc.), 
impactam o processo de decisão das empresas.

b) Influências organizacionais: são relacionadas ao ambiente interno, ou seja, 
são as diretrizes internas, missão, visão, valores, políticas e procedimentos da 
organização que devem ser respeitados e conciliados com a situação externa que 
se apresenta.

c) Influências interpessoais: surgem do contato e relacionamento do comprador 
em seu trabalho (interesse, autoridade, posição social, grau de persuasão).

d) Influências individuais: como as compras organizacionais são feitas por 
pessoas, as motivações, percepções e preferências individuais influenciam no 
processo.

Os tipos de decisão tomadas nas organizações estão relacionados com as 
situações de compra, que podem ser: 

• Recompra direta – é a mais simples e rotineira, sendo apenas a compra de 
produtos de forma contínua, sem alteração em relação a pedidos passados, o 
que garante economia de tempo na pesquisa de fornecedores e informações e 
cotação de produtos. Desta forma, são puladas algumas etapas do processo de 
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decisão, como o reconhecimento do problema, avaliação de alternativas etc.

• Recompra modificada – ocorre quando há alguma mudança em relação às 
compras, gerando um pouco mais de complexidade ao processo, já que é preciso 
buscar novas soluções para o problema. As modificações envolvem um contato 
maior com o fornecedor para alinhamento de expectativas e novas condições para 
efetuar o negócio.

• Compra nova – é quando o processo de compra se inicia do zero, com a 
busca de informações e a necessidade de um processo de decisão mais longo e 
complexo. Pode envolver a pesquisa com vários fornecedores diferentes, análise de 
propostas, negociação de preços, prazos e condições gerais e acompanhamento 
das entregas.

É importante que toda empresa se organize de acordo com os processos de 
compras de seus clientes. A teoria dos 7 Os traz algumas diretrizes que auxiliam nesta 
tarefa. O primeiro O é o de Objeto, que identifica o que o mercado consumidor 
quer comprar, quais necessidades e desejos precisam ser atendidos. A empresa 
também precisa saber os Objetivos, que são determinantes na tomada de decisão 
dos consumidores com as compras, são os motivos pelos quais eles adquirem um 
produto. Organização determina quem é o comprador, como o processo de compra 
se organiza e seus participantes. Operação envolve o entendimento de como ocorre 
a aquisição dos produtos. Também devem ser analisados os Ocupantes, ou seja, 
quem são os clientes atuais e potenciais da empresa. A partir desta análise, é possível 
identificar a Ocasião de compra, que trará informações ricas sobre os momentos 
que as compras são realizadas. E, por último, os Outlets (pontos de venda), que 
determinam quais são os locais onde o comprador pode ter acesso ao produto, 
local onde ocorre o maior índice de concretização de vendas. As novas modalidades 
de ponto de venda, como venda on-line e mala direta, por exemplo, permitem uma 
maior rentabilidade dos canais de venda da empresa, oferecendo um maior valor 
para o consumidor e oportunidades de fidelização dos clientes. 

Comunicação em Vendas

A comunicação é fundamental para a atividade de vendas. Sem ela, é 
praticamente impossível criar um relacionamento entre a equipe comercial e o 
mercado-alvo. 

O profissional de vendas desenvolve um papel fundamental 
no processo de comunicação. Por meio de sua atuação e 
postura diante dos clientes atuais e potenciais, ele funciona 
como um dos meios mais eficazes de comunicação (GOBE, 
2007, p. 166). 
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A comunicação é capaz de gerar credibilidade, estimular o desejo no consumo 
e ajudar na decisão de compra. 

É importante relembrar alguns conceitos. Por comunicação entende-se 
a “transmissão de informação, a troca de ideias e o processo de estabelecer o 
compartilhamento e a unicidade do pensamento entre um receptor e um emissor” 
(BELCH; BELCH, 2008, p. 137). Emissor é o responsável pelo envio da mensagem, 
utilizando um canal e um código compartilhado entre as partes. Já o receptor é 
aquele que recebe e decodifica a mensagem transmitida pelo emissor.

Na área comercial, o vendedor se torna um facilitador da comunicação e da 
emissão das mensagens de uma empresa, garantindo velocidade na transmissão 
das informações e vantagens dos produtos e serviços para seus potenciais 
consumidores. Ele deve ter uma postura padrão, pois representa a imagem da 
organização perante os clientes.

Como um veículo de comunicação entre empresa e consumidor, o vendedor 
precisa entender as necessidades do mercado, ter conhecimento para esclarecer 
dúvidas e propor soluções capazes de motivar a aquisição de produtos e serviços 
pelos clientes. Ele se torna essencial no processo de encantamento, convencimento 
e conquista do potencial comprador. 

Mecanismos podem ser usados para incrementar as vendas. A promoção de 
vendas pode ser útil para incentivar o consumo ou reforçar a preferência por uma 
marca. Outro mecanismo é a promoção de vendas ao varejo, que cria incentivos 
para as vendas diretamente no varejo (ou revendedores), para que aumentem o 
volume de compras ou adquiram outros produtos da empresa. 

Já a promoção de vendas dirigida à força de vendas estimula o aumento 
de resultados da equipe de vendas. Não confunda promoção de vendas com 
promoção, que faz parte do mix de marketing, é a forma como as empresas se 
comunicam com seus clientes.

A equipe de vendas, por ser o elo do relacionamento da empresa com seus 
clientes, também se torna responsável pelo trabalho de relações públicas, trabalho 
que busca melhorar ou manter a imagem institucional. 

ACOMPANHE NA WEB

Leia a matéria “Pesquisa: empresas que acompanharem mudanças do 
comportamento do consumidor terão crescimento significativo”, do Portal 
Administradores.com.
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A matéria comenta as principais mudanças no comportamento do consumidor 
apontadas por pesquisa mundial realizada pela Accenture. 

Link: <http://www.administradores.com.br/noticias/administracao-e-negocios/
pesquisa-empresas-que-acompanharem-mudancas-do-comportamento-do-
consumidor-terao-crescimento-significativo/78011/>. Acesso em: 24 de março de 
2014. 

Veja o artigo “O comportamento de consumo e a influência dos grupos de 
referência”, do Portal Comunicação & Tendências.

O artigo fala do conceito de grupos de referência e caracteriza os tipos de influência 
que os consumidores podem sofrer.

Link: <http://www.comunicacaoetendencias.com.br/o-comportamento-de-
consumo-e-a-influencia-dos-grupos-de-referencia>. Acesso em: 24 de março de 
2014. 

Assista à reportagem “As donas da casa: empregadas domésticas ganham espaço 
do programa Jornal Hoje”. 

A reportagem mostra um ótimo exemplo do comportamento de consumo sendo 
influenciado por fatores externos; neste caso, as empregadas domésticas escolhem 
os produtos de limpeza que serão usados na casa. 

Link: <http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-hoje/v/as-donas-da-casa-
empregadas-domesticas-ganham-espaco/824194/>. Acesso em: 18 de março de 
2014.

Tempo: 04:01.

Veja o vídeo “Comportamento de consumo das mulheres da classe C”.

A entrevista com Renato Meirelles, do Instituto Data Popular, fala sobre o 
comportamento e as influências de consumo das mulheres da classe C.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=KonZaRmp-XI>. Acesso em: 24 de 
março de 2014.

Tempo: 05:18.
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Com base em seu conhecimento sobre marketing até agora, por que você 
considera importante que as empresas conheçam o processo de compra dos 
consumidores?

Questão 2

Leia as informações sobre as etapas do processo de decisão:

A segunda etapa do processo de tomada de decisão é a busca de informações, 
e a terceira é fazer uma avaliação das alternativas encontradas, relacionando 
avaliações racionais e emocionais.

O processo da decisão de compra só pode ser desencadeado a partir do 
reconhecimento das vontades internas do consumidor, quando ele reconhece 
um problema ou necessidade cuja solução poderá envolver a aquisição de um 
produto ou serviço.

Depois de reconhecer uma necessidade, buscar informações e avaliá-las, a última 
etapa do processo é a compra em si.

Sobre as afirmativas é possível afirmar que:

a) Somente a I está correta.

b) Somente a I e a III estão corretas.

c) Somente a II e a III estão corretas.

d) Somente a II está correta.

e) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 3

Comente as principais diferenças entre compradores individuais (consumidor 
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final) e organizacionais (mercado B2B) em suas características, objetivos e tipos de 
influências que sofrem.

Questão 4

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) sobre os fatores sociais que influenciam as 
decisões de compra dos consumidores finais:

1. ( ) A classe social de um indivíduo possui muita influência, pois determina 
preferências e formas de utilização de produtos e serviços entre seus semelhantes.

2. (  ) O comportamento de compra dos indivíduos não se altera de acordo com as 
pessoas e situações ao seu redor.

3. (  ) A família é um dos principais grupos de referência de uma pessoa e exerce 
grande influência nos consumidores.

4. (  ) O conjunto de regras, padrões de comportamento, valores e crenças de uma 
sociedade é conhecido como cultura.

5. (  ) Subcultura envolve as atividades, os interesses, as opiniões e o padrão de 
ação e interação de um indivíduo com o mundo.

Questão 5

Qual é o papel da comunicação na área de vendas? E o do vendedor?

FINALIZANDO

Neste tema, você conheceu mais sobre o comportamento do consumidor, 
as principais influências dos compradores e o processo de decisão de compra. 
Aprendeu sobre os tipos de compras, as características do comprador 
organizacional e os principais conceitos de comunicação e suas ferramentas que 
auxiliam o departamento de vendas.  
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Comportamento do consumidor: é o estudo dos motivos, locais, preferências, 
influência, momentos, enfim, das escolhas que os consumidores fazem para 
adquirir produtos e serviços.

Dissonância cognitiva: desconforto gerado (tensão) após ou durante o processo 
de compra, quando se percebe que o que se obteve como benefício não é o que 
se esperava.

Emissor: responsável pela emissão da mensagem, pela transformação dela em 
código.

Grupos: conjunto de pessoas que conhecem, compartilham e disseminam regras 
com fins específicos.

Receptor: quem recebe e decodifica a mensagem transmitida pelo emissor.

Sociedade: conjunto de regras rege as relações entre as pessoas para garantir 
bem-estar e segurança.

GLOSSÁRIO



Tema 5

Previsão e planejamento de 
vendas

Um dos grandes desafios da gestão de vendas é saber o quanto a empresa 
conseguirá vender no mercado. Além do planejamento e da previsão de vendas, a área 
de vendas é responsável pela criação, entrega e captura do valor para os clientes no 
médio e longo prazo, bem como pelo estabelecimento de condições propícias para 
aproveitar as oportunidades de mercado, ao mesmo tempo que reduz as ameaças do 
ambiente do qual faz parte.

Você já aprendeu que as organizações dependem de fatores internos e externos 
para alcançar seus objetivos, o que impacta diretamente na capacidade de venda dos 
seus produtos e serviços. Os fatores internos são aqueles que a empresa consegue 
controlar e para os quais pode estabelecer um planejamento, como métodos de 
trabalho, cultura da empresa, estilo de gestão e estratégias adotadas para aumentar 
sua competitividade. Já os fatores externos fazem parte do contexto, do ambiente 
da organização, e estão fora do controle da empresa, como o comportamento e 
as decisões de compra dos seus clientes, movimentos dos concorrentes, condições 
econômicas do país, etc. São aspectos que precisam ser previstos com antecedência 
para que seja possível responder a tempo e diminuir os impactos dessas mudanças em 
suas estratégias (CHIAVENATO, 2014).

Todas as empresas fazem o planejamento e previsão de suas vendas, mesmo que 
elas não possam determinar com certeza a quantidade de produtos e serviços que irão 
vender em determinado período. Os clientes que definem essas quantidades, por isso, 
para que haja sucesso nas vendas, é fundamental conhecer o mercado consumidor 
e suas tendências.

POR DENTRO DO TEMA

A empresa não pode ignorar o que se passa ao seu redor 
nem o que ocorre na mente dos clientes, e muito menos 
as estratégias de vendas de seus concorrentes. O gestor de 
vendas deve ter uma visão ao mesmo tempo antecipatória 
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e periférica, para prever possíveis movimentos estratégicos dos 
concorrentes e preparar-se para enfrentá-los da melhor maneira 
possível. (CHIAVENATO, 2014, p. 142)

Conhecer o mercado significa conseguir reconhecer mudanças e tendências 
futuras do cenário de operações da empresa, do seu ambiente externo, e, assim, ajustar 
as atividades, alinhando-as com essa nova realidade. Para isso, é preciso conseguir 
informações, que podem vir de fontes primárias e secundárias.

As fontes primárias ou originais são formadas por entidades (indivíduos, grupos de 
pessoas, organizações) relevantes para a empresa. Os dados primários são aqueles 
obtidos diretamente nessas fontes para fins específicos, por meio da observação, 
levantamento (questionar diretamente o objeto de estudo) e pesquisas experimentais 
(que tentam explicar relações de causa e efeito). De maneira geral eles são colhidos 
com o uso de entrevistas e questionários aplicados em amostras. Uma amostra “é um 
segmento da população selecionado para representar a população como um todo 
em pesquisas de marketing” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 94).

Fontes secundárias ou indiretas obtêm os dados das fontes primárias e fornecem 
essas informações para entidades que possam ter interesse nelas. São dados 
normalmente colhidos e registrados para outros propósitos, mas que podem ser 
úteis para a tomada de decisão nas empresas. Eles são encontrados em publicações 
em geral, jornais e revistas, relatórios, anuários, entre outros, e podem ser internos 
(relatórios departamentais, banco de dados dos clientes, informações de crédito e 
cobrança, etc.) ou externos (publicações especializadas, anuários) à organização. 

Essas fontes de informação ajudam a fomentar as análises de mercado, uma 
atividade feita continuamente pelas empresas. São elas que “proporcionam condições 
para se analisar o mercado e verificar quais as posições mais adequadas para a empresa 
conseguir obter melhores condições e aumentar suas vendas” (CHIAVENATO, 2014, 
p. 136). As análises de mercado ajudam a empresa a entender os movimentos dos 
concorrentes e dos seus clientes, apontando tendências futuras que podem impactar 
seu negócio.

Mas nem sempre essas fontes são suficientes. Neste caso, as empresas realizam 
pesquisas de mercado (ou de marketing) para obter mais informações do mercado 
como a situação da comercialização de seus produtos e serviços, dos hábitos e 
comportamentos dos seus clientes, etc. para assim tomarem decisões com um grau 
menor de incerteza. As pesquisas podem ser desenvolvidas pela própria organização 
ou podem ser encomendadas a empresas especializadas. Ao contrário das análises de 
mercado, as pesquisas de marketing são feitas pontualmente para resolver questões 
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específicas e dependem da coleta de informações específicas (dados primários) para 
o problema de pesquisa.

Uma questão essencial da pesquisa de marketing é o seu plano de amostragem. 
De acordo com Kotler e Armstrong (2007), ele envolve a definição da unidade de 
amostragem - quem será entrevistado, o tamanho da amostra (quantas pessoas) - dos 
procedimentos de amostragem - como devem ser escolhidos os participantes. Neste 
caso, pode-se ter amostras probabilísticas (em que os membros de uma população 
têm a mesma chance de serem escolhidos como participantes e assim a pesquisa 
pode receber um tratamento estatístico) e amostras não probabilísticas (não permitem 
o cálculo da margem de erro pois as pessoas são escolhidas convenientemente ou 
intencionalmente pelos pesquisadores).

As pesquisas de mercado podem envolver diversas técnicas, mas geralmente 
utilizam entrevistas - coleta pessoal ou por telefone de dados usando perguntas e 
respostas diretas e objetivas - ou questionários - coletando informações por meio de 
perguntas de múltipla escolha. Uma abordagem muito utilizada, principalmente em 
pesquisas com consumidores, é o grupo de foco, um tipo de entrevista com grupos 
de até oito pessoas mediadas por um profissional utilizada para discutir e avaliar ideias, 
conceitos, produtos, etc.

Os métodos de pesquisa para conseguir dados podem envolver pesquisas 
qualitativas e quantitativas. Pesquisas quantitativas utilizam questionários estruturados 
para obter resultados em dados numéricos, porcentagens e médias, podendo ser 
generalizados, já que vieram de grandes amostras e podem receber análises estatísticas. 
Pesquisas qualitativas usam entrevistas em profundidade, estudos de caso e os grupos 
de foco com amostras pequenas para conseguir dados que descrevam características, 
motivações, e que tragam a percepção e a compreensão de uma questão. 

As pesquisas quantitativas variam conforme seu tipo ou finalidade. Chiavenato 
(2014) aponta cinco tipos principais:

a) Pesquisa de vendas: avalia a situação de vendas da empresa verificando o 
desempenho do varejo e do atacado, possíveis entraves de distribuição, níveis de 
estoques dos produtos, necessidades de ajustes de produção e vendas, entre outros 
aspectos. Pode ser feita usando painel de consumidores (com indivíduos, famílias ou 
segmentos), painel de varejistas (unidades ou valor monetário de compras, estoques e 
saídas) e estudos de distribuição (níveis de estoque, cobertura promocional, situação 
dos pontos de venda, concorrência, etc.)

b) Pesquisa de consumidor: usada para compreender melhor as características, 
os hábitos de compra e as preferências dos clientes, e, assim, adequar os produtos 
e serviços da organização às necessidades deles. Utiliza painéis de consumidores, 
estudos de comportamento (com o uso de amostras ao acaso e são variáveis entre os 
estudos) e mercado de prova, usado para reduzir os riscos no lançamento de novos 
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produtos no mercado.

c) Pesquisa de produto/serviço: verifica a aceitação das ofertas da empresa 
no mercado e se é necessário modificá-las para que se tornem adequadas. Testes 
de conceito avaliam ideias de produtos e serviços enquanto os testes de produtos 
avaliam quais deles são mais indicados para determinados mercados, verificando sua 
aceitação e fazendo análises comparativas com itens concorrentes. Existe ainda o teste 
que considera apenas as características das embalagens das mercadorias da empresa.

d) Pesquisa de propaganda: analisa os efeitos, a influência e a percepção da 
propaganda, bem como seu impacto nas vendas, ajudando a direcioná-la para atingir 
seus objetivos. Podem ser feitos pesquisas de audiência dos meios de comunicação, 
pré-testes publicitários (avaliando níveis de compreensão, aceitação e credibilidade 
das peças antes de serem veiculadas) e pós-testes publicitários (verificando a eficácia 
da campanha no público-alvo que recebeu a mensagem).

e) Pesquisa de concorrência: usada para levantar informações como qualidade, 
preço, volume de vendas, aceitação dos consumidores, etc. em relação aos produtos 
e serviços concorrentes. Neste caso pode-se usar o barômetro de marcas (evolução 
do market share das marcas), o teste de produto e de embalagem, comparando as 
ofertas da empresa com as dos concorrentes.

As pesquisas qualitativas são usadas com menor frequência que as quantitativas, pois 
são mais complexas e demoradas de realizar, além de exigirem um grande tratamento 
de dados, o que também as torna mais caras. Elas podem ser estudos motivacionais, 
que descrevem os motivos pelos quais os clientes compram determinados produtos 
e não outros, determinando quais características afetam suas escolhas, ou estudos de 
imagem. De acordo com Chiavenato (2014, p. 142), “imagem é a impressão que as 
pessoas têm sobre um produto/serviço, sobre uma marca ou sobre uma empresa”. 
Esse tipo de pesquisa busca saber se a imagem que os clientes têm da empresa ou de 
seus produtos é positiva ou negativa.
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Quadro 5.1 Tipos de pesquisa de mercado.

Pesquisas
quantitativas

Pesquisa 
de vendas

• Painel de consumidores

• Painel de varejistas

• Estudos de distribuição

Pesquisa do 
consumidor

• Painel de consumidores

• Estudo de comportamento

• Mercado de prova

Pesquisa de 
produto/serviço

• Teste de conceito

• Teste de produto

• Teste de embalagem

Pesquisa de 
propaganda

• Pesquisa de audiência

• Pré-teste publicitário

• Pós-teste publicitário

Pesquisa de 
concorrência

• Barômetro de marcas

• Teste de produto

• Teste de embalagem

Pesquisas
qualitativas

• Estudos motivacionais

• Estudos de imagem

Fonte: Chiavenato (2014, p. 143)

Para que a organização saiba a quantidade de produtos que precisa produzir para 
suprir a demanda de mercado e planejar suas atividades de produção e comercialização, 
ela depende da previsão de vendas. A previsão nada mais é que uma estimativa (ainda 
que passível de erros) de quanto os clientes irão comprar no futuro. Para isso, a 
empresa especifica para cada produto e serviço quais são as vendas esperadas para 
determinados períodos (normalmente por mês, durante o ano todo) em unidades ou 
em valor monetário.

[...] a previsão de vendas é a projeção numérica das expectativas 
da organização retratada num determinado momento pelas 
opiniões e análises de seus profissionais e do que poderá 
ocorrer no futuro dentro do mercado alvo de atuação. (GOBE 
et al., 2010, p. 111)
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 A previsão de vendas pode ser feita considerando o mercado como um todo ou 
de acordo com segmentos atendidos. Ela também pode ser definida por territórios ou 
por vendedores, o que auxilia no controle e acompanhamento do desempenho de 
vendas por região e por equipe de vendas.

Mais do que determinar quanto a empresa irá produzir em determinado período, a 
previsão de vendas tem outros objetivos, de acordo com Chiavenato (2014): ter uma 
visão do potencial volume de vendas para o período; munir a empresa de recursos 
necessários para realizar as vendas (contratação e treinamento de funcionários); ter 
uma previsão de receitas e assim estabelecer as comissões e a remuneração da equipe 
de vendas; determinar as cotas das unidades de vendas; controlar o desempenho 
do setor; planejar campanhas de promoção e comunicação; planejar as estratégias 
de distribuição; calcular as necessidades financeiras da empresa, equacionando suas 
receitas (vendas) e suas despesas (produção), etc. 

Ainda vale destacar a importância desse processo, pois é por meio dele que as 
organizações definem seus orçamentos de receitas futuras. “O planejamento e a 
previsão de vendas permitem definir metas e objetivos, os quais podem ser utilizados 
como indicadores ou métricas para avaliar o desempenho e os resultados alcançados 
pela gestão de vendas” (CHIAVENATO, 2014, p. 142).

É muito importante que o trabalho de planejamento e previsão de vendas seja 
apoiado pelos outros departamentos da organização. Sua eficácia irá determinar 
o sucesso nas vendas e depende do compartilhamento de informações e ações 
conjuntas das várias áreas da empresa.

Quatro fatores determinam as previsões de vendas: 

1. As informações sobre as vendas passadas (tiradas dos registros e estatísticas de 
vendas) formam a base usada para fazer as estimativas.

2. As informações sobre tendências do mercado, vindas da análise e pesquisa de 
mercado, que buscam por tendências que podem afetar positiva ou negativamente as 
vendas e identificar novos grupos de consumidores ou concorrentes.

3. A capacidade de produção da empresa, que se estiver operando em maior ou 
menor volume que as vendas precisará ser corrigida - reduzindo a previsão de vendas, 
aumentando a capacidade de produção ou comprando serviços de produção de 
outros.

4. A capacidade de vendas da empresa, que depende do próprio planejamento e 
organização das vendas e do seu sistema de distribuição.
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Fonte: Chiavenato (2014, p. 147).

Figura 5.1 Fatores que influenciam a previsão de vendas.

Uma fórmula bem simples para a previsão de vendas é o método da previsão 
anual, que calcula as vendas futuras a partir das vendas do ano anterior corrigidas pela 
inflação (ROSS, 2014). Esse método considera que não haverá mudanças significativas 
no cenário, no qual as vendas, os concorrentes e o mercado mantenham suas 
características ao longo do tempo. Exemplificando esse sistema, teríamos a fórmula:

Previsão de vendas = nº vendas do ano anterior + (nº vendas do ano anterior x 
índice da inflação).

A organização normalmente faz mais de uma previsão de vendas, pois diversos 
aspectos, que estão em constante mudança, afetam os cenários futuros (pressões de 
forças externas, as respostas da empresa a essas forças, as competências necessárias 
para realizar esses movimentos e as soluções tecnológicas que apoiam as estratégias 
empresariais). Sendo assim, para estimar as vendas, deve-se considerar os planos 
comerciais estabelecidos para os diferentes cenários que podem surgir, criando 
versões otimistas, pessimistas e intermediárias (uma posição mais neutra, uma faixa 
que contenha possíveis incertezas). 

As previsões também não são definitivas, devem ser feitas de maneira contínua - e 
ajustadas conforme as mudanças no mercado (crescimento ou declínio das vendas, 
novas tendências, clientes e concorrentes) - na produção (atrasos ou demanda 
imprevista) e no desempenho das vendas (antecipação ou adiamento das compras 
pelos clientes). Normalmente são atualizadas a cada mês, apesar de cobrirem o 
período de 12 meses. 

Fazer uma previsão de vendas depende de diversos fatores, como o tipo de produto 
e serviço, o mercado, os concorrentes, entre outros. Podem ser usadas apenas uma 
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técnica ou uma combinação das técnicas mostradas no Quadro 5.2.

Outra função importante da gestão de vendas é a determinação das cotas de 
vendas, “[...] o volume de vendas fixado para uma unidade - seja ela um vendedor, um 
departamento, uma divisão ou seção, uma filial, um território, um produto, etc. - para 
uso na gestão de vendas” (CHIAVENATO, 2014, p. 152). Elas são uma parte das vendas 
totais, que ficam sob responsabilidade de cada unidade e servem como objetivos a 
serem cumpridos por um determinado período (dia, mês, ano). As cotas podem ser 
definidas em volume ou valor monetário e por regiões, neste caso conhecidas como 
zoneamento de vendas.

As cotas de vendas são estabelecidas para que se consiga determinar o desempenho 
de cada unidade, comparando-se as vendas reais com as que foram previstas (índice 
de eficiência); para estimular a equipe de vendas por meio de um objetivo a ser 
alcançado; para determinar o plano de remuneração dos vendedores, facilitando a 
fixação de comissões; e para controlar o desempenho das vendas, sinalizando as 
vendas realizadas e o quanto falta para atingir a meta. Nesse sentido, é importante 
sempre envolver todos que fazem parte do processo de vendas da empresa. As metas 
devem ser compartilhadas por todos e servir como um estímulo, sendo vista como 
realizável e adequada de acordo com a capacidade de cada um.

Fonte: Elaborada pela autora. 

Quadro 5.2 Modalidades de elaboração da previsão de vendas.

Modalidade de previsão de vendas Características

Avaliação individual dos vendedores

Considera uma avaliação histórica dos territórios 
de venda, fazendo uma projeção para o futuro, e 
totaliza os valores para considerar as vendas da 
empresa como um todo.

Reunião periódica da equipe de vendas
Usa a visão comercial da equipe, suas expectativas 
e previsões de vendas para o futuro.

Reunião periódica com clientes principais
Avalia a satisfação e as intenções de compra dos 
consumidores.

Abordagem de acumulação

Considera as estimativas de vendas de diferentes 
partes da organização (vendedores, filiais e 
departamentos) e de parceiros (distribuidores, 
atacadistas, varejistas, etc.).

Reunião de cúpula da empresa
Usa as análises de mercado e da empresa e 
experiência dos executivos para fazer previsões.
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ACOMPANHE NA WEB

Previsão de vendas: muito mais que um número

Leia este artigo da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, em que o autor 
defende a importância da previsão de vendas não só para a gestão de vendas, mas 
para diversas áreas da organização, e identifica as diferenças de previsões feitas para o 
curto, médio e longo prazo.

Disponível em: <http://pegntv.globo.com/Pegn/0,6993,LIC163009-5015,00.html>. 
Acesso em: 23 dez. 2014.

Pesquisa ajuda empreendedor a conhecer mercado e a atrair clientes

Leia esta matéria que mostra como as pesquisas de mercado podem ajudar, na 
prática, as empresas a venderem mais.

Disponível em: <http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/08/16/
pesquisa-ajuda-empreendedor-a-conhecer-mercado-e-a-atrair-clientes.htm>. 
Acesso em: 23 dez. 2014.

Gestão de produtos: previsão de vendas

Assista a este vídeo em que são apresentados os desafios práticos da gestão de 
vendas em relação à previsão de vendas e gestão de estoque, os fatores que 
influenciam as vendas e o que a empresa pode fazer para minimizar os erros em 
suas previsões sobre o que os seus clientes querem.

Disponível em: <http://master.endeavor.org.br/videos/marketing-vendas/
workshops/gestao-de-processos/gestao-de-estoque-previsao-de-vendas>. Acesso 
em: 23 dez. 2014.

Tempo: 13:24.

Conversas de valor: pesquisa e análise de informações

Veja este vídeo em que o professor Celso Grisi retrata a relação das empresas com a 
busca de informação, a dinâmica de custos, os tipos de pesquisas e a avaliação entre a 
importância da informação e a qualidade e uso dela na tomada de decisões estratégicas.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0wSsJ_Ebh34>. Acesso em: 
23 dez. 2014.

Tempo: 06:52.
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Por que as empresas precisam ficar atentas ao que acontece em seu ambiente 
externo e interno?

Questão 2

Defina o que é a previsão de vendas e de que forma ela se relaciona com o 
planejamento de vendas.

Questão 3

Explique a diferença entre análise de mercado e pesquisa de marketing (ou de 
mercado).

Questão 4

Relacione os termos listados na primeira coluna com as definições apresentadas 
na segunda coluna.

1. Amostragem

2. Dados primários

3. Pesquisa qualitativa

4. Pesquisa de vendas

5. Pesquisa de produto/serviço

a) (__) Descreve características que ajudam no entendimento de motivações, 
preferências, etc.

b) (__) Processo de definição um grupo cujas características e comportamentos 
sejam similares, representativos um universo.

c) (__) São obtidos diretamente em fontes de interesse da organização, para fins 
específicos, por meio de observação, levantamento e pesquisas experimentais.
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d) (__) Analisa o nível de aceitação dos produtos e serviços da empresa no mercado 
e se é necessário fazer alguma adequação. 

e) (__) Avalia a situação de vendas da empresa, por meio de painéis com 
consumidores e varejistas ou por meio de estudos de distribuição.

Questão 5

Leia as seguintes afirmações:

I. Os fatores que determinam as previsões de vendas são: informações sobre as 
vendas passadas, a capacidade de produção e a capacidade de vendas da empresa.

II. A previsão de vendas é fundamental para as organizações, pois auxilia a estimar 
os recursos que serão necessários para a produção dos produtos e serviços; a 
dimensionar o tamanho das equipes para realizar vendas; a ter uma previsão de 
receitas para o período; a controlar o desempenho do setor; a planejar campanhas 
de comunicação; entre outras funções.

III. Existem vários métodos para se realizar uma previsão de vendas. Essas previsões 
podem considerar avaliações individuais e a experiência dos vendedores ou da 
equipe de vendas; informações obtidas a partir de reuniões periódicas com clientes; 
estimativas de vendas de outros departamentos e de parceiros do negócio; análises 
de mercado e da própria empresa, feitas pela alta administração.

Sobre as afirmativas acima é possível afirmar que:

a) Somente a I está incorreta.

b) Somente a II e a III estão incorretas.

c) Somente a II está incorreta.

d) Todas as afirmativas estão incorretas.

e) Somente a III está incorreta.

FINALIZANDO

Neste tema você aprendeu como aplicar os conceitos da análise de mercado na 
gestão de vendas, as definições de pesquisa de marketing e os processos da previsão 
e planejamento de vendas, bem como a sua importância.
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GLOSSÁRIO

Amostra: uma parte selecionada de um universo total que apresenta as mesmas 
características que ele.

Audiência: número de pessoas impactadas pelos meios de comunicação.

Cotas de vendas: estimativa da quantidade de vendas que uma determinada unidade 
de venda terá que realizar.
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Pesquisas qualitativas: pesquisa que procura compreender mais profundamente 
motivações e descrever características de um grupo pequeno de indivíduos.

Pesquisas quantitativas: pesquisa que objetiva obter dados numéricos, quantificando-
os e aplicando análises estatísticas para que sejam generalizados.

Previsão de vendas: especificação da quantidade de produtos que uma empresa 
espera vender em um determinado período.

Zoneamento de vendas: estimativa da quantidade de venda a ser realizada por uma 
região.



Tema 6

Sistema de distribuição e 
entregas

As vendas só acontecem quando os consumidores efetivamente adquirem os 
produtos e serviços que desejam, o que depende diretamente da disponibilidade deles 
no lugar e no momento que precisam. Esse é o papel da distribuição, uma atividade 
que também faz parte da gestão de venda, que é “fazer com que os intermediários do 
processo possam estar sempre disponíveis para entregas rápidas e imediatas, e que 
os vendedores possam entregar com a maior presteza possível o produto ao cliente” 
(CHIAVENATO, 2014, p. 157).

Sob a ótica da gestão de vendas, a distribuição, o “P” de “praça” do composto de 
marketing, contempla todos os movimentos que um produto tem que fazer para sair 
do produtor até chegar ao consumidor final. Ou seja, ela envolve todas as “[...] atividades 
necessárias para conseguir a transferência dos produtos/serviços desde sua origem de 
produção até o lugar de uso e consumo, com ou sem a presença de intermediários” 
(CHIAVENATO, 2014, p. 159).

É importante lembrar que consumidor final é aquele que compra e utiliza 
produtos para consumo próprio ou da família, não realizando nenhum tipo de 
transação comercial com essas mercadorias, enquanto consumidores industriais 
são estabelecimentos que adquirem produtos para revender ou para produzir 
outros bens e serviços.

A forma com que as empresas distribuem seus produtos depende do tamanho 
da operação necessária, do valor total de vendas, da natureza dos produtos que 
serão distribuídos, das características e necessidades do mercado consumidor e 
do grau de internacionalização do produtor. Assim, a distribuição pode ser feita 
direta ou indiretamente. 

Na distribuição direta, a empresa não possui nenhum intermediário entre 
ela e seus clientes, fazendo a venda diretamente para eles usando uma rede de 
lojas próprias, agências, vendedores e representantes próprios. A venda pode 
ser por agentes (representantes ou equipes de vendedores) que trabalham com 

POR DENTRO DO TEMA
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amostras de produtos e materiais de apoio para apresentação em visitas a clientes. 
Normalmente esses agentes recebem salário e comissões pelas vendas.

Nem todas as empresas têm condições de manter uma estrutura de 
distribuição direta. Atender grandes áreas territoriais com órgãos próprios pode 
ser muito custoso e, assim, é necessário contratar outras empresas para atuar 
como revendedores exclusivos ou fazer a venda de seus produtos a terceiros que 
atendam outras lojas ou os consumidores diretamente. 

Assim, na distribuição indireta a empresa constrói uma estrutura de 
intermediários para fazer com que seus produtos cheguem até seus clientes. 
Intermediários são negociantes diversos, especialistas em comprar e vender 
produtos e serviços de fabricantes e em disponibilizá-los aos consumidores. Eles 
podem ser de dois tipos:

a) Intermediário-agente: apesar de negociar a compra e venda dos produtos, 
não assume a propriedade deles, como os corretores de imóveis. Trabalham 
geralmente por comissão ou taxas pré-determinadas.

b) Intermediário-comerciante: estes adquirem a propriedade dos produtos 
e serviços que comercializam, assumindo o risco da operação de venda. Eles 
podem ser varejistas (vendem para o consumidor final), atacadistas (vendem 
para varejistas, outros atacadistas, consumidores industriais e distribuidores) ou 
fornecedores (vendem, para varejistas e atacadistas, matérias-primas, produtos 
semiacabados, maquinário, etc.).

Fonte: Adaptado de Alvarez (2008, p. 35-6).

Quadro 6.1 Características dos principais tipos de intermediários.

Intermediário Função Características

Varejistas
Vendem para 
consumidores 
finais

• São independentes.
• Trabalham com grande quantidade de marcas/
produtos.
• Abrangência geográfica definida pelos fabricantes.
• Possuem políticas próprias de marketing.

Atacadistas

Vendem para 
varejistas 
ou outros 
atacadistas

• São independentes.
• Especializados por linhas de produtos.
• Possuem grande abrangência geográfica e muitos 
clientes.
• Geralmente trabalham com poucos itens de cada 
linha de produto.

Distribuidores

Vendem para 
varejistas 
ou outros 
atacadistas

• Possuem vínculos com seus fornecedores 
(exclusividade total ou por linha de produto).
• Especializados, com poucas linhas de produtos e 
quantidades de itens de linha definidos pelo fornecedor.
• Abrangência geográfica e tipos de clientes 
estabelecidos pelo fornecedor.
• Estratégias e políticas de marketing definidas pelo 
fornecedor.
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Intermediários-comerciantes trabalham normalmente com um contrato formal 
por períodos determinados, atendem determinadas áreas geográficas e possuem 
remuneração específica. 

Existe também um formato de distribuição que vem ganhando cada vez mais 
importância que é o broker. De acordo com Cruz et al. (2009), esse é um modelo 
de parceria estratégica em que a indústria se concentra nas atividades que possui 
expertise (a produção de bens) e terceiriza para outros a venda dos seus produtos, 
usando um operador de vendas. 

O broker funciona como se fosse um agente de vendas, uma extensão do 
produtor/fabricante, sendo responsável pelo abastecimento do pequeno e médio 
varejo, mas também de redes atacadistas e supermercados, uma vez que possui 
acesso a todos os produtos das indústrias que representa (GIACOMASSI; GARCIA, 
2010). 

Esse modelo já está bastante consolidado nos Estados Unidos, sendo usado em 
todos os tipos de varejo, de grande a pequeno porte, enquanto no Brasil, apesar 
de seu grande potencial de utilização, ainda é um sistema pouco expressivo, 
principalmente pelas dificuldades e entraves do sistema de distribuição brasileiro, 
que dificulta a relação da indústria principalmente com o pequeno e médio varejo 
(CRUZ, 2009). 

Os distribuidores, mais do que intermediadores do fluxo dos produtos até os 
consumidores, são responsáveis pela prestação de uma série de serviços: eles 
adquirem e ficam com a posse dos produtos; assumem os riscos de crédito junto 
aos compradores; são responsáveis pela entrega das mercadorias; realizam as 
vendas, fazem promoções, oferecem crédito e efetuam recebimentos; mantêm 
estoques próprios; fazem análises de mercado; prestam diversos serviços de apoio 
e oferecem garantias aos clientes (ALVAREZ, 2008).

Nem todo intermediário pode ser considerado um canal de distribuição, 
definido como um “conjunto de organizações interdependentes que participam 
do processo de tornar um produto disponível para uso ou consumo” (KOTLER; 
KELLER, 2013, p. 266). Para sê-lo, é necessário adquirir os produtos/serviços do 

[...] o broker é um terceiro operacional responsável pela 
comercialização de produtos em nome de uma ou mais 
indústrias, podendo desempenhar outras atividades, como 
armazenagem, entrega, cobrança e pós-venda, no entanto, 
sem assumir a propriedade da mercadoria. Os produtos 
pertenceriam a indústria e o broker receberia honorários pelos 
serviços prestados. (SEADI, 2004 apud CRUZ, 2009, p. 4-5)
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fabricante e assumir os riscos de compra e venda para os clientes. Sendo assim, 
os intermediários-agentes não podem ser considerados canais de distribuição, 
somente os intermediários-comerciantes.

Um ponto importante destacado por Alvarez (2008) é que um canal de 
distribuição possui vários participantes, que incluem os consumidores finais, os 
agentes intermediários (distribuidores, varejistas), os produtores, fornecedores e 
facilitadores em geral (empresas de transporte, armazenagem, bancos, etc.).

Existem vantagens e desvantagens no uso de intermediários na distribuição. 
Entre as vantagens para o produtor é possível citar: a possibilidade de recebimento 
imediato pelas mercadorias, transferência dos custos de armazenamento até que 
sejam feitas as vendas, o acesso e a introdução de novas linhas de produto em 
mercados novos ou inexplorados, a possibilidade de fazer testes de aceitação de 
produtos sem custo, entre outras. Stern (2000 apud ALVAREZ, 2008) aponta ainda 
que os intermediários contribuem para a eficiência da distribuição, facilitando as 
negociações entre os fabricantes e os clientes, reduzindo de maneira significativa a 
quantidade de transações de vendas (conforme ilustrado na Figura 6.1). Eles também 
agrupam diversos produtos de diferentes fabricantes, oferecendo variedade e 
facilitando o processo de busca e aquisição dos produtos pelos consumidores 
(garantindo utilidades de tempo e de lugar).

Fonte: Kotler e Armstrong (2007, p. 306).

Figura 6.1 Esquema de distribuição de mercadorias com e sem o uso de intermediários.

Como desvantagens da venda indireta, Chiavenato (2014) aponta: a redução 
das margens de lucro da empresa, a impossibilidade do contato direto com os 
consumidores, a presença de produtos concorrentes no mesmo ponto de venda, 
redução do controle do produtor em operações de vendas e exportação e a 
diminuição da flexibilidade e do controle sobre as outras ferramentas do composto 
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de marketing. 

Ponto de venda (ou PDV) é o local onde os produtos são expostos de maneira 
permanente e inclui toda a parte de ambientação dentro da loja para dar visibilidade 
e destaque às mercadorias para incentivar sua escolha e consumo (displays, 
mostruários, vitrines, etc.). Ponto de serviço (PoS) é também um ponto de venda, 
mas de serviços, que facilita e agiliza o atendimento, oferecendo mais comodidade 
aos clientes (como terminais eletrônicos de vendas, por exemplo). 

Quando se consideram todas as atividades, formas de venda e intermediários que 
fazem parte do processo de levar as mercadorias do fabricante até o consumidor 
final, tem-se um sistema de distribuição. Ele é especialmente importante para 
empresas que precisam acessar uma grande cobertura geográfica.

Os canais de distribuição têm como objetivos satisfazer e induzir demandas 
dos consumidores por produtos, oferecer também uma série de serviços de pós-
venda e possibilitar a troca de informações entre fabricantes e clientes. É sua 
função o oferecimento e a entrega de produtos de maneira rápida e eficiente, 
o reforço do potencial de vendas das ofertas, a agilização do fluxo de materiais 
e informações, a redução de custos e o incentivo à cooperação e integração de 
todos os participantes do canal.

A composição de um canal de distribuição depende muito do tipo de produto/
serviço que será oferecido ao mercado e faz parte das decisões estratégicas do 
composto de marketing. Essa definição deve ser consistente com as demais 
variáveis e com os objetivos da organização para que tenham sinergia e agreguem 
valor ao sistema todo.

Segundo Chiavenato (2014), a escolha dos canais depende de critérios 
mensuráveis de marketing (adequação ao mix, nível de excelência do canal, 
necessidades dos clientes, imagem do canal, concorrentes); de mercado 
(cobertura geográfica, valor e potencial de crescimento do mercado, número de 
PDVs); financeiros (capacidade financeira, custo e rentabilidade do investimento); 
logísticos (custos de transporte, distribuição, estocagem) e de critérios comerciais 
(níveis de fidelização, preços e margens de lucro do mercado, dinamismo do canal, 
conhecimentos e competências, condições de pagamento, etc.).

É importante ressaltar que os clientes podem escolher diversos canais, que 
variam conforme suas necessidades e momentos de compra. De acordo com 
Kotler e Keller (2013, p. 271), eles fazem suas escolhas “com base no preço, na 
variedade do produto e na conveniência, bem como em suas próprias metas de 
compra (econômicas, sociais ou experimentais)”.

De maneira simplificada, a estrutura dos sistemas de distribuição pode apresentar 
três alternativas, representadas graficamente na Figura 6.2.
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Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014, p. 169-71).

Figura 6.2 Alternativas básicas de sistemas de distribuição.

A distribuição direta pode ser feita utilizando:

a) Correio ou mala-direta: conhecido também como marketing direto. Utiliza 
catálogos para exibição dos produtos e pedidos são enviados em formulários 
preenchidos pelos clientes pelo correio, assim como as entregas, sem nenhum 
contato direto. Oferece bastante comodidade e segurança ao consumidor, mas é 
um processo demorado e bastante sujeito a erros (falhas no preenchimento dos 
pedidos, atrasos ou envio de mercadorias erradas, etc.).

b) Telefone: as compras são feitas por meio de um call center próprio e os 
produtos são entregues pela empresa, por outras ou pelo correio.

c) Internet: as transações são feitas no ambiente online, usando sites ou portais 
de vendas próprios ou de terceiros. Esse é um canal que vem ganhando cada 
vez mais importância no mercado, impulsionado também pelo crescimento do 
e-commerce e do m-commerce. A internet reduz os custos de venda e permite 
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atender novos mercados de clientes, superando barreiras geográficas.

d) Vendedores porta a porta: vendedores visitam os consumidores em suas 
casas, levando catálogos, amostras, retiram pedidos e entregam as mercadorias.

e) Lojas próprias: uma cadeia de lojas da própria organização ou filiais para 
vender direto aos consumidores.

Na segunda alternativa de sistema de distribuição, os produtores vendem 
seus produtos aos varejistas, que adquirem, armazenam e vendem em pequenas 
quantidades para atender às necessidades do consumidor final. Esse sistema pode 
incluir lojas independentes (de qualquer porte), cadeias de lojas, cadeias de super 
e hipermercados, lojas de departamentos, etc.

A terceira opção ocorre quando os fabricantes comercializam seus produtos 
primeiro para um atacadista, que revende aos varejistas, que então vendem para 
os consumidores finais. Essa é a alternativa que possui a operação mais complexa, 
além de ser a que mais distancia o fabricante do consumidor. Neste tipo de 
distribuição “o produtor tem muito pouco controle sobre as vendas finais ao 
consumidor, já que não sabe exatamente como os diversos varejistas vendem seu 
produto/serviço ao consumidor final” (CHIAVENATO, 2014, p. 172).

Você já aprendeu que cada produto ou serviço demanda uma opção diferente 
de canal de distribuição e muitas vezes é preciso combinar diversas alternativas 
para disponibilizar as ofertas de maneira adequada no mercado e, assim, obter 
sucesso nas vendas. Essa prática é conhecida como “estratégia de multicanal”.

O sistema de distribuição de uma organização não é estático, sendo alterado e 
aprimorado continuamente à medida que a empresa vai ganhando experiência no 
mercado em que atua. Existem três critérios determinantes para a escolha desse 
sistema:

a) Cobertura de mercado: Chiavenato (2014, p. 172) afirma que “quanto maior 
a extensão do canal de distribuição, tanto maior será a área de mercado coberta”. 
Por isso, as empresas consideram o tamanho real e potencial do mercado em que 
atuam para definir seu sistema de distribuição.

b) Controle das vendas: necessidade de controle do fabricante sobre as 
condições de venda de seu produto/serviço (preço, promoções, imagem da 
marca, serviços agregados, necessidade de pós-venda, etc.).

c) Custos de distribuição: ter uma distribuição direta garante maior controle 
sobre a venda dos produtos, uma menor cobertura de mercado e ainda envolve 
altos custos (instalações, lojas, funcionários, estoques). O uso de intermediários 
garante uma distribuição mais eficiente, abrangente e com custos menores, mas 
oferece menos controle. Nesse sentido as empresas precisam avaliar qual opção 
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atende melhor suas necessidades.

É importante destacar que podem ocorrer diversos conflitos nos canais 
de distribuição. Eles acontecem pois seus participantes possuem interesses e 
objetivos individuais que podem ser diferentes do objetivo principal do canal e que 
podem inclusive impedir e atrapalhar as atividades de outros membros. Conflitos 
surgem também quando falta clareza nos papéis e direitos dos participantes, por 
problemas de limites de cobertura geográfica, créditos pelas vendas, diferenças de 
percepção e por decisões dos fabricantes. 

Um conflito de canal pode ser horizontal (quando envolve membros de um 
mesmo nível), vertical (níveis diferentes) ou multicanal (dois canais que atendem 
um mesmo mercado). Para diminuir os atritos entre os membros do canal de 
distribuição da organização, é preciso ter uma comunicação clara, ações coerentes 
e estratégicas, planos de remuneração dupla, fazer troca de funcionários entre 
setores, usar a mediação e arbitragem nos casos necessários e até mesmo recursos 
legais, entre outros (KOTLER; KELLER, 2013).

É fundamental que a escolha do sistema de distribuição seja feita de maneira 
inteligente e estratégica pela empresa, procurando aumentar sua cobertura de 
mercado, oferecendo mais comodidade para seus clientes. É importante também 
que os canais ofereçam oportunidades de aproximação do fabricante com 
o consumidor final, trabalhando em conjunto para reduzir custos e melhorar a 
maneira como atendem às necessidades do seu mercado-alvo.

ACOMPANHE NA WEB

Como criar um sistema eficiente de distribuição?

Leia esta matéria da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios que trata de um 
tema fundamental para as empresas que optam pela distribuição direta: a entrega 
dos produtos para os clientes. 

Disponível em: <http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI254487-
17157,00-COMO+CRIAR+UM+SISTEMA+EFICIENTE+DE+DISTRIBUICAO.html>. 

Acesso em: 29 dez. 2014.

O Boticário na estrada

Veja a reportagem do portal No varejo, na qual é mostrada uma nova tendência 
de distribuição direta que usa pontos de venda itinerantes para atender os 
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consumidores. Muito comum no ramo de alimentação, agora as lojas itinerantes 
também fazem parte das estratégias de canal de empresas de bens de consumo, 
como O Boticário. 

Disponível em: <http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/2013-12-16-19-18-
54/item/9706-o-boticario-no-caminhao>. 

Acesso em: 29 dez. 2014.

Lojas híbridas crescem o dobro dos hipermercados

Leia esta notícia da revista Exame. Ela trata do crescimento do atacarejo - um 
modelo híbrido de canal de distribuição que mescla características do atacado e 
do varejo - e dos fatores responsáveis por esse crescimento. 

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/lojas-hibridas-
crescem-o-dobro-dos-hipermercados>.

 Acesso em: 29 de dez. 2014. 

Estratégia e Modelos de Distribuição

Assista a este workshop, no site da Endeavor Brasil, em que se apresenta as 
possibilidades para a construção do sistema de distribuição e os fatores que devem 
ser considerados nessa escolha. 

Disponível em: <https://www.endeavor.org.br/estrategia-e-modelos-de-
distribuicao-workshop-completo/>. 

Acesso em: 29 dez. 2014. 

Tempo: 01:29:12.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

A partir da leitura do texto a seguir e de seus conhecimentos, responda: quais 
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Questão 2

Conceitue e aponte as diferenças entre um sistema de distribuição e um canal de 
distribuição.

Questão 3

Definir o sistema de distribuição de uma empresa é algo complexo e que 
pode demorar anos para ser construído. Mas, de maneira geral, o que deve ser 
considerado pela empresa no momento de escolher seus canais de distribuição?

Questão 4

Como vantagens da utilização de intermediários no sistema de distribuição da 
empresa, podemos citar:

I. Tornam a distribuição mais eficiente, pois centralizam e reduzem as negociações 
entre produtores e consumidores finais.

II. Disponibilizam grande variedade de produtos, de diferentes fabricantes, em um 
único local, o que facilita o processo de busca do consumidor.

III. Coletam e distribuem informações sobre os hábitos de compra dos 
consumidores, munindo os fabricantes de dados importantes de mercado e 
aproximando-os de seu mercado-alvo.

Sobre as afirmativas acima é possível afirmar que:

a) Somente a I está correta.

b) Somente a II está correta.

c) Somente a III está correta.

“Os consumidores finais têm literalmente milhares de locais 
onde podem encontrar os produtos e serviços desejados 
ou necessários. Esta disponibilidade de locais e produtos é 
resultado de um esforço de marketing de atender o consumidor 
não apenas em suas necessidades, mas, principalmente, na 
disponibilidade de tempo, local e formas de aquisição desses 
produtos.” (ALVAREZ, 2008, p. 31)

benefícios os canais de distribuição oferecem aos consumidores no que diz 
respeito a tempo, local e formas de aquisição? 
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d) Nenhuma está correta.

e) Todas estão corretas.

Questão 5

Relacione os termos listados na primeira sequência com as características 
apresentadas na segunda sequência.

1. Distribuição direta

2. Distribuição indireta

3. Varejista

4. Atacadista

5. Ponto de venda

a) (__) Revende os produtos adquiridos no fabricante em quantidades menores 
para outros estabelecimentos e não costuma vender para o consumidor final.

b) (__) Venda feita em supermercados, hipermercados, lojas de conveniência, lojas 
tracionais, shopping centers, franquias.

c) (__) Possui contato físico direto e contínuo com consumidores, controla as 
variáveis de marketing no ponto de venda e possui informações valiosas sobre as 
motivações e comportamentos dos seus clientes.

d) (__) É feita por meio da venda porta a porta, telefone, internet, mala-direta, 
televisão e telemarketing, lojas próprias, máquinas de vendas, etc.

e) (__) Local de contato do consumidor final com o produto. 

FINALIZANDO

Neste tema você aprendeu os principais conceitos da composição do P de 
praça do composto de marketing. Aprendeu sobre os modelos de distribuição 
(direta e indireta), a importância e função dos intermediários, bem como sobre os 
critérios para definir o sistema de distribuição de uma empresa.
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Atacadistas: vendem para clientes que irão revender ou fazer uso comercial de 
produtos e serviços.

Broker: ou agente de vendas. Tipo de intermediário terceirizado, responsável pela 
venda de produtos da indústria para outros comerciantes.

Canal de distribuição: todos os participantes do processo de disponibilizar bens 
do fabricante para o consumidor final.

Distribuição: envolve todas as atividades para fazer com que um produto vá do 
produtor até o consumidor final.

Distribuição direta: distribuição de produtos e serviços feita diretamente pelo 
produtor, sem uso de intermediários.

Distribuição indireta: distribuição feita por intermediários, outras organizações 
que se responsabilizam pelo esforço de levar o produto de um fabricante até o 
consumidor final.

E-commerce: comércio eletrônico. Ocorre no ambiente online (internet).

Fornecedores: empresas que disponibilizam insumos diversos (matérias-primas, 
equipamentos) para que outras empresas produzam seus próprios produtos.

M-commerce: comércio ou comunicação de marketing por meio de dispositivos 
móveis (celulares, smartphones e tablets).

Ponto de venda (PDV): local permanente de exposição de produtos e serviços de 
um fabricante.

Varejistas: qualquer tipo de estabelecimento comercial que venda prioritariamente 
para o consumidor final.

GLOSSÁRIO
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Vendas, propaganda e 
promoção

O mercado precisa ser informado de maneira contínua e eficiente sobre a existência 
dos produtos e serviços das empresas. Por isso, as atividades da gestão de venda 
envolvem, fundamentalmente, a  constante entre os consumidores e o mercado, 
informando, auxiliando e persuadindo. A comunicação eficaz é fundamental para 
a credibilidade da empresa, além de estimular o consumo e ajudar na decisão de 
compra dos clientes, o que reflete diretamente nos resultados da atividade de vendas. 

POR DENTRO DO TEMA

O profissional de vendas desenvolve um papel fundamental 
no processo de comunicação. Por meio de sua atuação e 
postura diante dos clientes atuais e potenciais, ele funciona 
como um dos meios mais eficazes de comunicação. (GOBE, 
2010, p. 166)

O mercado precisa ser informado de maneira contínua e eficiente sobre a existência 
dos produtos e serviços das empresas. Por isso, as atividades da gestão de venda 
envolvem, fundamentalmente, a  constante entre os consumidores e o mercado, 
informando, auxiliando e persuadindo. A comunicação eficaz é fundamental para 
a credibilidade da empresa, além de estimular o consumo e ajudar na decisão de 
compra dos clientes, o que reflete diretamente nos resultados da atividade de vendas. 

A palavra comunicação vem do latim communicare, que tem como significado 
tornar algo comum, partilhar. Ela aparece “[...] em todas as ocasiões em que há 
participação, em que há troca de notícias ou de mensagens, em que informações 
novas são remetidas ou recebidas” (MASER, 1974, p. 01).

De acordo com Chiavenato (2014, p. 180) informação é “um conjunto de dados 
com um significado, ou seja, que reduz a incerteza ou que aumenta o conhecimento 
a respeito de algo”. Quando um consumidor se informa sobre um produto ou serviço 
ele está diminuindo suas incertezas para que seja possível a tomada de decisão.
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O processo comunicacional é um sistema integrado, composto uma fonte 
(emissor da mensagem); transmissor (processo ou equipamento que transmite até 
o canal); canal (equipamento ou espaço entre o transmissor e o receptor); receptor 
(recebe a mensagem do canal); destinatário (da mensagem); ruído (perturbações da 
mensagem).

Esse sistema funciona a partir da emissão de uma mensagem por uma fonte, 
codificada e transmitida por meio de um canal para um receptor, que decodifica a 
informação e chega ao destinatário, que recodifica a mensagem de acordo com 
seu entendimento. Todas essas etapas estão sujeitas à ação de ruídos (fontes de 
perturbação), que podem afetar e alterar aquilo que está sendo transmitido. O sistema 
pode ser visualizado na figura 7.1.

A capacidade limitada em qualquer um dos elementos que 
compõem o sistema de comunicação reduz a capacidade 
do sistema como um todo. É preciso que todos funcionem 
adequadamente, e com o mínimo de ruído possível. 
(CHIAVENATO, 2014, p. 182)

Fonte: adaptado de Shannon e Weaver (1964 apud MASER, 1974).

Figura 7.1 – Esquel da comunicação

Segundo Kotler e Keller (2013), um processo de comunicação eficaz envolve 
identificar seu público-alvo, determinar objetivos (criar conscientização da marca ou 
produto, por exemplo), elaborar a estratégia de comunicação, fazer a seleção dos 
canais que serão usados para a transmissão da mensagem, definir o orçamento e sua 
distribuição de verba entre as ferramentas disponíveis, avaliar os resultados e gerenciar 
a comunicação integrada de marketing (CIM), combinando estrategicamente 
as ferramentas de comunicação para garantir  consistência, clareza e impacto 
nas mensagen É importante destacar que apesar de poder fazer uso de diferentes 
métodos para compor o mix de comunicação da empresa (o “P” de “promoção” do 
composto de marketing, que é como as empresas se comunicam com seus clientes 
- não confundir com promoção de vendas), o vendedor sempre será uma peça 
fundamental e estratégica na comunicação da organização com o mercado. Gobe 
(2010) destaca que ele é um verdadeiro facilitador na transmissão das mensagens da 
empresa, garantindo rapidez e clareza ao mesmo tempo que evidencia as vantagens 
dos produtos e serviços para seus clientes. A força de vendas é a imagem da empresa 
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perante os clientes. Seus integrantes precisam compreender as necessidades dos 
consumidores atuais e potenciais, devem conhecer muito bem as ofertas da empresa 
para esclarecer dúvidas e propor soluções. Os vendedores são uma peça-chave no 
processo de encantamento, convencimento e conquista do potencial comprador.

O mix de comunicação da empresa pode incluir a propaganda, relações públicas, 
merchandising, venda pessoal, publicidade, marketing direto, marketing interativo, 
marketing boca a boca e até mesmo o design dos produtos, das embalagens 
e ambientação da loja podem ser elementos usados para ajudar a comunicar aos 
consumidores as informações a respeito do produto, da marca e da empresa (GOBE, 
2010). Este tema irá enfocar três ferramentas principais: a propaganda, a promoção de 
vendas e as relações públicas.

Propaganda

É qualquer tipo de apresentação não pessoal de produtos e serviços (ou de massa), 
feita para persuadir ou influenciar opiniões, comportamentos ou atitudes do público-
alvo, usando para isso informações pré-determinadas e controladas, por meio de canais 
de mídia. O objetivo final é mudar ou gerar um comportamento ou atitude positiva 
em relação à empresa. A propaganda é usada geralmente para promover o produto 
e seus atributos. Um tipo especial, a propaganda institucional, trabalha a imagem da 
empresa perante o mercado, muito similar às atividades de relações públicas (que 
você irá aprender também neste tema).

É muito comum confundir propaganda com publicidade. Apesar de ter um conceito 
semelhante, elas diferem na questão do pagamento e da identificação do patrocinador 
da mensagem. “Publicidade é qualquer forma de notícia comercialmente significativa 
[...] publicada em jornal, rádio ou televisão, e que não é paga pelo patrocinador” 
(CHIAVENATO, 2014, p. 187, grifo nosso). É uma ferramenta que tem como objetivo 
fazer com que a mídia cubra ou transmita notícias e reportagens favoráveis sobre 
qualquer aspecto da empresa (produtos, serviços, marcas, etc.),

Os caminhos usados pela propaganda para divulgar suas mensagens para o 
público-alvo, o destinatário da mensagem, são os meios de comunicação (ou mídia) 
e os veículos. O termo meio significa uma classe de meios de comunicação que 
possuem as mesmas características (como a televisão, jornal ou rádio). 

Veículos são os integrantes de um meio, por exemplo, o jornal O Estado de São 
Paulo é um veículo do meio jornal (SISSORS, 2001).

a) Televisão e cinema: recursos audiovisuais de grande apelo estético e 
grande alcance, mas com alto custo (de produção e veiculação) e de conteúdo 
massificado. É comercializado por tempo (múltiplos de 30”: 15”, 45”, 1’, etc.), horário 
(ou programação) e por dia da semana.
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 b) Rádio: oferece um custo muito menor e é extremamente ágil e flexível, 
permitindo a transmissão de informações em tempo real e conteúdo local. Sua 
grande vantagem é poder ser ouvido enquanto se faz outras atividades, estando 
presente onde outros veículos não conseguem. Sua comercialização é similar à da 
televisão, mas muito mais barata.

c) Imprensa: usa o meio impresso, como jornais, revistas e publicações em 
geral. É vendida por espaço (tamanho em cm ou cm/coluna como nos casos dos 
jornais) e os preços variam conforme sua determinação pela página, editoria ou 
de acordo com o dia da semana. Sua maior vantagem é seu tempo de exposição 
controlado pelo leitor.

d) Propaganda exterior (ou outdoor): é todo tipo de exposição ao ar livre (ruas, 
estradas) e no interior ou em locais de grande circulação (traseiras de ônibus, 
estações de metrô, paredes de edifícios). Ela permite grande exposição e impacto 
da mensagem.

e) Propaganda no local de venda: ajuda a destacar os benefícios dos produtos 
no momento da empresa e diferenciá-lo dos concorrentes.

f) Correspondência por mala direta: envio periódico de comunicação 
personalizada para clientes cadastrados pelo correio. É uma das maneiras mais 
baratas de informar os consumidores sobre os produtos e serviços da empresa.

g) Internet: atende aos mais diversos objetivos de comunicação da empresa 
a um custo baixo e com grande potencial de alcance. Oferece possibilidades de 
personalização, interação em tempo real e ajustes nas mensagens (destaque para 
o crescente da comunicação em dispositivos móveis). 

h) Mídias sociais: oferecem novas plataformas de comunicação, utilizando o 
engajamento dos clientes para disseminar as informações da empresa.

Promoção de Vendas

Outra forma de comunicação não pessoal é a promoção de vendas. Enquanto 
a propaganda oferece motivos para os consumidores escolherem determinada 
marca, a promoção de vendas oferece incentivos para os canais de distribuição, 
para as equipes de vendas e para o consumidor final (KOTLER e KELLER, 2013).

De acordo com Chiavenato (2014, p. 187) entende-se como promoção de 
vendas:

[...] toda ação comercial de duração limitada, efetuada sobre 
os canais de distribuição, para influenciar positivamente o 
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volume de vendas e rentabilidade de produto/serviço no curto 
prazo, [...] efetuada também diretamente sobre o consumidor final, 
que pode ser ou não feita por meio da equipe de vendas.

São, portanto, diversos incentivos feitos no curto prazo para aumentar as vendas 
de determinadas ofertas da empresa. Eles podem ser amostras gratuitas, brindes, 
cupons, bonificações (por regularidade de compras ou uso), promoções no ponto 
de venda (exposição diferenciada na loja) e concursos e sorteios.

O grande desafio da gestão de vendas é justamente definir e compor 
adequadamente essas opções de forma que tragam resultados consistentes, ou 
seja, um incremento das vendas e/ou a neutralização da atividade dos concorrentes, 
trazendo um retorno positivo do investimento para compensar seus custos e 
justificar sua existência. É preciso analisar quais as ferramentas mais adequadas 
considerando os produtos e serviços da empresa, seu mercado consumidor (atual 
e potencial) e os concorrentes.

As ferramentas podem incluir propaganda, a promoção de vendas em si, 
relações públicas e a venda pessoal. A definição de seus objetivos depende de dois 
critérios: do público-alvo, ou seja, para quem ela será direcionada (se para o canal 
de distribuição ou se para o consumidor final) e sua finalidade. Ela pode ser proativa 
(gerar mais receitas, maior participação de mercado, ampliação do mercado alvo 
ou aumento do valor do produto/marca); ou reativa (alcançar a posição dos 
concorrentes, gerar dinheiro em caixa, reduzir estoques ou abandonar o negócio).

Os gastos com propaganda e promoção de vendas são definidos a partir do 
orçamento geral determinada à gestão de vendas.

As organizações oferecem diversos incentivos aos membros do canal para que 
eles comprem mais, adiantem suas compras ou promovam com mais intensidade 
algum serviço ou produto. Para isso podem ser dados descontos: por volume de 
compras (itens extras por determinada quantidade de compra, entrega gratuita ou 
abonos especiais); por exibição ostensiva do produto no PDV; por pagamentos 
feitos à vista; pela retirada de mercadorias pelo canal; por avarias ou deterioração 
da mercadoria; e pela introdução de novos produtos. Promoções no canal também 
podem envolver incentivos, brindes, concursos e sorteios.

A promoção de vendas feita para os consumidores finais busca influenciar o 
comportamento de compra, incentivando a escolha dos produtos e serviços da 
empresa pela primeira vez, a adquirir mais produtos ou repetir a compra. Isso pode 
ser feito por meio da distribuição de amostras grátis (pelo correio, porta em porta, 
no ponto de venda, etc.); descontos no preço, cupons (em jornais, revistas, no 
próprio produto, pelo correio, na loja, etc.); devoluções em dinheiro; brindes e 
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concursos e loterias.

Relações Públicas

São diversas atividades que uma empresa pode fazer para melhorar sua imagem 
e seu relacionamento com seus públicos (ou stakeholders), que podem ser 
internos (funcionários, acionistas, investidores, etc.) e externos (mercado, clientes, 
concorrentes, fornecedores, governo, comunidades, etc.).

Público, de acordo com Kotler e Armstrong (2007, p.58), “[...] consiste em 
qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial na organização ou que 
possa causar impacto em sua capacidade de atingir objetivos”. Ainda segundo os 
mesmos autores (2007), existem sete tipos de públicos: financeiros (que interferem 
na capacidade da empresa em conseguir fundos); governamentais; grupos de 
interesse (associações de consumidores, grupos ambientais); públicos locais 
(associações comunitárias, comunidade do entorno); público geral; e público 
interno (colaboradores, gerentes, acionistas).

o sucesso de uma empresa depende de uma imensa variedade 
de públicos estratégicos ao seu redor. São organizações, 
empresas, grupos e indivíduos que contribuem

Fonte: Chiavenato (2014, p.196)

Figura 7.2 – Stakeholders da organização.
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Atender esses públicos de maneira eficiente, segundo Chiavenato (2014), 
significa criar e entregar valor; dividir a riqueza gerada entre todos os stakeholders 
(de maneira proporcional à contribuição, como retorno dos investimentos ou para 
reforçar a manter o relacionamento a longo prazo); e capturar parte da riqueza 
gerada na forma de lucratividade (para reinvestimento ou como retorno para os 
acionistas). 

A gestão de vendas assume responsabilidades estratégicas nessa relação entre 
a empresa e o mercado possuindo responsabilidade financeira (influenciando o 
faturamento e as entradas de capital que garantem a operação da empresa por 
meio das vendas); responsabilidade social (tratando diretamente com grande parte 
do capital externo da organização); e responsabilidade ambiental (explorando os 
recursos naturais e o meio ambiente para produção e descarte de materiais em 
suas atividades).

As principais técnicas usadas pelas relações públicas são os comunicados 
de imprensa (ou press releases); entrevistas coletivas; participação em feiras e 
exposições; patrocínio de atividades culturais; esportivas, entre outros; e jornais 
internos.

Existem ainda outras ferramentas que são fundamentais para o trabalho de 
vendas: o merchandising e o trade marketing. Elas envolvem a comunicação 
e estratégias no ponto de venda usadas para destacar e promover os produtos 
adequados para os consumidores da empresa, buscando melhor atendê-los 
e assim aumentar o resultado das vendas. O merchandising envolve as ações e 
materiais de destaque de produtos e ambientação do ponto de venda, de maneira 
a criar um ambiente atraente, que incentive os clientes às compras.

Merchandising é qualquer técnica, ação ou material 
promocional usado no ponto de venda que proporcione 
informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou 
serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões 
de compra dos consumidores” (BLESSA, 2010 apud ALMEIDA 
e MARQUES, 2012, p. 09).

Já o trade marketing orienta e apoia as atividades de marketing e vendas 
integrando as atividades de suprimento, o incentivo à demanda dos consumidores 
finais e as necessidades dos varejistas. Segundo Alvarez (2008), seus principais 
objetivos envolvem a promoção da atratividade dos produtos no ponto de 
venda (posição na gôndola, ações para destacar o item); a ocupação física do 
local melhorando a visibilidade dos produtos; orientar ações de comunicação, 
localização, definição e análise do mix de produtos, apoio ao lançamento de 
novos produtos, ações de incentivo à experimentação; apoiar e orientar a força 
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de vendas; desenvolver o relacionamento com clientes; acompanhar e controlar 
custos de serviço ao cliente e canais de distribuição; desenvolver novos negócios 
e estratégias de produto e canais de distribuição, etc. O trade marketing tem 
cada vez mais um papel estratégico para as empresas, na medida em que a 
concorrência está cada vez mais acirrada e a decisão de compra do consumidor é 
feita, justamente, no ponto de venda.

Grande parte das ações de trade marketing envolvem ações promocionais e 
merchandising no ponto de venda, mas seu conceito tem evoluído para uma visão 
estratégica de negócios, de apoio e orientação ao marketing, contribuindo para a 
geração de melhores resultados.

Como você pode ver, existem diversas ferramentas de comunicação que 
podem ser usadas pelas empresas para aumentar suas vendas, conseguir mais 
clientes e para melhorar a imagem da empresa com seus públicos. É preciso 
planejar, organizar e executar uma combinação adequada desses meios, para que 
tenham um efeito multiplicador, sinérgico, e assim garantindo melhores resultados 
para a organização. Na tabela 7.1 você encontra um resumo comparativo das 
ferramentas abordadas neste tema.

Esse contexto favorece o surgimento do trade marketing 
visa conquistar a preferência do consumidor final no ponto 
de venda, garantindo que a empresa produtora tenha não 
apenas seus produtos expostos, mas, principalmente, que 
suas estratégias de marketing estejam visíveis e gerem a 
atratividade necessária no momento da compra” (ALVAREZ, 
2008, p.02).

Tabela 7.1 – Comparação entre as características das ferramentas de comunicação

Propaganda

Público-alvo Consumidor final.

Objetivos

Comunicar vantagens e benefícios de produtos/serviços.ww
Posicionamento de marca.
Aumentar lealdade à marca.
Criar uma boa imagem da empresa (propaganda institucional).

Tempo
resposta

Longo prazo.

Ferramentas
Peças e campanhas de comunicação em diversas mídias 
(televisão, rádio, impressa, no ponto de venda, mala direta, etc.).
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A importância do marketing no PDV

A matéria destaca a importância e o impacto da comunicação feita no ponto 
de venda na decisão de compra dos consumidores e, consequentemente, no 

Promoção 
de vendas

Público-alvo
Canais de distribuição.
Eventualmente ao consumidor final.

Objetivos
Aumento do volume de compras.
Antecipação do momento de compra.

Tempo
resposta

Curto prazo.

Ferramentas

Canais de distribuição: desconto por volume de compras, 
exibição do produto, pagamentos à vista, retirada de mercadorias 
e por introdução de novos produtos; incentivos; brindes; ofertas 
especiais.

Consumidor final: amostras grátis; descontos especiais; cupons; 
devoluções em dinheiro; incentivos; brindes; concursos e 
loterias; ofertas especiais.

Relações 
Públicas

Público-alvo Público externo e interno da organização.

Objetivos
Criar uma boa imagem da empresa/marca para seus públicos de 
interesse.

Tempo
resposta

Médio e longo prazo.

Ferramentas/
técnicas

Comunicados de imprensa; entrevistas coletivas; feiras e 
exposições; patrocínio de atividades diversas; comunicação 
interna; site da empresa; mídias sociais .

Publicidade

Público-alvo Públicos de interesse da empresa.

Objetivos
Influenciar percepções, conhecimento, opiniões e 
comportamentos a respeito da empresa.

Tempo resposta Médio e longo prazo.

Ferramentas/
técnicas

Releases de notícias, coletivas de imprensa, artigos e reportagens 
em meios de comunicação, fotos, filmes, vídeos, etc.

Merchandising

Público-alvo Consumidores finais.

Objetivos
Melhorar a atratividade dos produtos no ponto de venda para 
incentivar seu consumo.

Tempo resposta Curto prazo.

Ferramentas/
técnicas

Elementos diversos de comunicação visual, iluminação, uso de 
cores, layout da loja, disposição dos produtos, displays, vitrines, 
música ambiente e aromas dentro do ponto de venda.

FONTE: Chiavenato (2014); Belch e Belch (2008) e Almeida e Marques (2012).
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desempenho das vendas.

Disponível em: <http://www.revistapronews.com.br/anteriores/detalhe/383/a-
importancia-do-marketing-no-pdv.html>. Acesso em: 29 dez. 2014.

Gerente de comunicação da JBS fala sobre investimentos publicitários da Seara 
e Friboi

O artigo traz um exemplo real do desenvolvimento de uma campanha publicitária. 
A entrevista traz também algumas informações de como foi pensada a mensagem 
da campanha, seus objetivos, a definição das celebridades para endossar o produto 
e os resultados obtidos, em termos de retorno de investimento e divulgação da 
marca.

Disponível em: <http://www.portalimprensa.com.br/cdm/
caderno+de+midia/65001/gerente+de+comunicacao+da+jbs+fala+sobre+inves
timentos+publicitarios+da+seara+e+Friboi>. Acesso em: 30 dez. 2014. 

Análise Setorial: a estratégia do varejo brasileiro no móbile

A matéria apresenta as vantagens do varejo em utilizarem dispositivos móveis como 
uma nova plataforma de comunicação e vendas e seu potencial de crescimento 
no país.

Disponível em: <http://www.proxxima.com.br/home/mobile/2014/06/09/An-lise-
Setorial--a-ado--o-e-a-estrat-gia-do-varejo-brasileiro-no-mobile.html>. Acesso em: 
30 dez. 2014. A importância do marketing no PDVA matéria 

Sebrae Direto ao Ponto - Promoção de Vendas

O vídeo apresenta as estratégias, os benefícios e os cuidados que devem ser 
tomados para elaborar uma promoção de vendas.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-AmsesoSWYU>. Acesso 
em: 29 dez. 2014. Tempo: 7:08.

Cinco anos mudaram tudo

O documentário mostra a evolução da internet e da comunicação digital nos 
últimos anos, que mudou e está mudando a forma como as pessoas se comunicam, 
se informam e como consomem. Aponta também as mudanças nos investimentos 
publicitários, a importância das redes sociais, dos vídeos e dos games no futuro da 
comunicação.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yz0b6oZFP-g>. Acesso em: 
30 dez. 2014. Tempo: 14:46.
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Assista ao comercial sobre uma linha de televisores da Samsung. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=fezB9F8ZL0g>. Acesso em: 30 dez. 2014. 
Tempo: 14:46.Qual a função da propaganda e que tipo de mensagem você acha 
que a empresa está tentando transmitir com esse comercial?

Questão 2

Qual é o papel do vendedor nas estratégias de comunicação de uma empresa?

Questão 3

Caracterize cada uma das ferramentas de comunicação – propaganda, promoção 
de vendas e relações públicas, e evidencie as diferenças entre elas.

Questão 4

Leia as seguintes afirmações:

I. A promoção de vendas pode ser útil para incentivar o consumo ou reforçar a 
preferência por uma marca.

II. A promoção de vendas cria incentivos para as vendas diretamente no varejo (ou 
revendedores), para que aumentem o volume de compras ou adquiram outros 
produtos da empresa.

III. A promoção de vendas oferece incentivos apenas para os canais de distribuição 
e para equipes de vendas.

Sobre as afirmativas acima é possível afirmar que:

a) Somente a I está correta.

b) Somente a I e a II estão corretas.

c) Somente a II está correta.
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d) As definições I, II e III estão corretas.

e) Somente a III está correta.

Questão 5

Classifique as características listadas de acordo com a ferramenta de comunicação 
a qual pertencem:

(1) Propaganda

(2) Relações públicas

(3) Promoção de vendas

a) (  ) Tem como público-alvo os públicos de interesse da organização e possui 
resultados de médio a longo prazo.

b) (  ) Busca resultados de curto prazo.

c) (  ) É dirigido ao consumidor final e os objetivos são alcançados a longo prazo.

d) (  ) Pode usar diversos incentivos como descontos (por volume de compras, 
pagamentos à vista, introdução de novos produtos), brindes, etc.

e) (  ) Comunica as vantagens de produtos e serviços e cria uma boa imagem da 
empresa usando peças e campanhas em mídias diversas.

f) (  ) São exemplos dessa ferramenta: press releases, patrocínios, jornais internos e 
entrevistas coletivas.

FINALIZANDO

Neste tema você aprendeu os conceitos básicos da informação e do processo 
comunicacional. As características das ferramentas do composto de comunicação 
das empresas como a propaganda, promoção de vendas e relações públicas e 
aprendeu como coordenar essas ferramentas para auxiliar a gestão de vendas.
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Comunicação: Transmissão de informações. O processo de estabelecer sentido 
de mensagens trocadas entre um emissor e um receptor.

Comunicação integrada de marketing (CIM): Gerenciamento integrado e 
estratégico das ferramentas de comunicação da empresa, para garantir consistência 
e eficiência nas mensagens. 

Emissor: Emite da mensagem em forma código.

Mídia: Meio de comunicação, um ou mais veículos de comunicação.

Mix de comunicação em marketing: Composição das ferramentas de comunicação 
que podem ser usadas pelas organizações para comunicação com seus clientes.

Público ou stakeholders: Pessoas ou organizações que possuem interesse ou são 
afetados pelas atividades de uma empresa (comunidade, governo, investidores, 
etc.).

Receptor: Recebe e decodifica a mensagem transmitida pelo emissor.

Veículo: São os canais que fazem parte de um meio de comunicação (títulos 
de jornais, revistas, emissora de rádio ou televisão) que leva as mensagens dos 
anunciantes aos consumidores.

GLOSSÁRIO
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Organização da força de 
vendas

Quanto mais próxima está de seus consumidores, mais a empresa consegue exercer 
influência sobre eles. Além das ferramentas de comunicação em massa – indiretas, 
impessoais e distantes, como a propaganda, as relações públicas e a promoção de 
vendas – as organizações têm à sua disposição sua força de vendas, que possui um 
contato muito mais próximo com os consumidores, garantindo uma outra forma de 
comunicação, mais abrangente, profunda e direcionada.

Essa proximidade é fundamental para criar e manter relacionamentos 
duradouros e lucrativos, essenciais para o sucesso da organização. Chiavenato 
(2014, p. 204) afirma que “o vendedor representa o meio direto, mais inteligente 
e mais dinâmico de contato com a clientela. Daí todo o cuidado em recrutá-lo, 
selecioná-lo, treiná-lo, supervisioná-lo, remunerá-lo e motivá-lo”.

Organizar a força de vendas significa estabelecer uma estrutura para que a 
empresa consiga vender seus produtos e serviços de maneira eficiente e eficaz, 
tendo como função básica a otimização de custos e a maximização dos níveis 
de atendimento e de vendas de modo que se chegue à melhor relação de custo-
benefício do atendimento comercial para os clientes (GOBE et al., 2010). Tudo isso 
depende de organização, articulação, liderança e orientação da equipe, a fim de 
cumprir um objetivo comum: o sucesso em contatar os clientes. 

Além de vender da melhor maneira possível, a organização da força de vendas 
também tem como objetivos cumprir metas de vendas em um determinado 
período; aumentar a base de clientes e desenvolver relacionamento de longo 
prazo com eles; atingir determinada participação de mercado; garantir a imagem 
e a reputação da empresa, dos produtos e dos serviços; e conseguir informações 
sobre a concorrência no mercado.

De acordo com Gobe et al. (2010), as funções e os papéis dos integrantes da 
força de vendas, bem como a organização de todo o departamento, depende da 
análise de fatores internos e externos, como a definição de como a empresa vai 

POR DENTRO DO TEMA
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atuar no mercado, sua estrutura organizacional, as características dos produtos 
e serviços que oferece, tipos de clientes que atende e sua área de atuação. 
Tradicionalmente, o departamento de vendas pode ser organizado por produto, 
cliente, região ou pela combinação dessas possibilidades. O dimensionamento 
da força de vendas deve considerar o número de clientes atuais e potenciais, a 
duração média das visitas (por tipo de produto e por tipo de cliente), a frequência 
necessária de visitas (por tipo e potencial de cliente) e o tempo de deslocamento 
entre clientes.

O sucesso das vendas depende muito de uma boa equipe de vendas, que 
deve ser preparada e liderada, ainda que sua formação sofra variações ao longo 
do tempo, com a saída e entrada de vendedores. Por isso, é fundamental que as 
organizações invistam continuamente na formação e no desenvolvimento desse 
grupo.

Um papel importante neste caso é a liderança da equipe de vendas.

A gestão de vendas exige a presença de liderança, muita 
comunicação, motivação, alinhamento e cooperação de todos, 
sempre mantendo competição saudável e colaboração, para 
que a equipe como um todo saia ganhando. (CHIAVENATO, 
2014, p. 205).

É preciso que o gestor da equipe de venda saiba escolher, modelar, preparar e 
treinar sua equipe, tendo sempre uma comunicação clara e eficiente, estimulando 
continuamente os vendedores e avaliando seu desempenho, corrigindo eventuais 
falhas, e reconhecendo e recompensando o bom trabalho.

É fundamental para a empresa saber escolher bons vendedores para 
integrar suas equipes, pois o desempenho deles acontecerá em função de suas 
qualificações e de seu preparo profissional, competências pessoais, características 
de personalidade e sua atitude. O treinamento e a supervisão podem ajudar no 
desenvolvimento do profissional, mas é muito importante que ele tenha um perfil 
adequado para a função. É claro que não existe um tipo específico de pessoa (não 
confundir com o perfil profissional desejado para uma vaga) para a atividade de 
vendas, mas é importante que eles apresentem algumas características desejáveis, 
como o bom relacionamento interpessoal, o gostar de lidar com o público, o 
dinamismo e a iniciativa, a capacidade de negociação e persuasão, a boa fluência 
verbal, o saber ouvir etc. (GOBE et al., 2010).

O recrutamento envolve diversas técnicas usadas para atrair candidatos às 
vagas de trabalho disponíveis. Para divulgar as oportunidades, a empresa pode usar 
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anúncios em jornais e revistas, quadro de avisos internos, agências especializadas 
em recrutamento, indicações de colaboradores, recrutamento virtual pelo site da 
empresa e até mesmo redes sociais. 

O preenchimento das vagas disponíveis pode ser feito de maneira interna, 
externa ou pelas duas formas. No recrutamento interno são considerados, para 
a vaga, candidatos que já atuam dentro da organização. É um processo que deve 
ser baseado na meritocracia e depende de um sistema de monitoramento e 
avaliação de desempenho dos colaboradores. Na medida em que oferece novas 
oportunidades de carreira e desenvolvimento, esse tipo de recrutamento motiva 
os funcionários a estarem continuamente em desenvolvimento. 

Já no recrutamento externo, a empresa vai ao mercado procurar por candidatos 
aptos a ocupar as vagas. Esse sistema oferece a oportunidade de renovar as 
equipes, trazendo pessoas com experiências de trabalho diferentes, com novas 
ideias e motivadas por novos desafios. O recrutamento misto procura profissionais 
mais adequados para a função, interna ou externamente. Nesse caso, há uma 
vantagem de se escolher alguém realmente preparado para o cargo.

A seleção dos candidatos escolhe o profissional mais adequado para a posição. 
Esse processo pode envolver entrevistas (método mais usado e mais barato, porém 
menos preciso, feita individualmente ou em grupo); provas de conhecimento 
ou capacidade; testes psicológicos (para avaliar aptidões ou personalidade); e 
simulação ou dinâmica de grupo (uma representação de situações reais que avalia 
o desempenho do candidato em determinadas circunstâncias).

Após escolhidos os novos integrantes da força de vendas, é preciso fazer sua 
integração na organização para que tenham as informações necessárias para 
desempenharem suas funções. Chiavenato (2014, p. 210) afirma que “quanto mais 
organizada, sincronizada e intensa sua integração nos quadros da empresa, mais 
rapidamente produtivos se tornam os novos colaboradores”.

Uma questão essencial no ambiente de vendas é o treinamento, isto é, 
qualquer tipo de aprendizagem ou processo educacional que permite que as 
pessoas adquiram novos conhecimentos, habilidades ou mesmo atitudes para 
que executem melhor suas funções. O responsável direto pelos treinamentos é 
o gestor de vendas, que deve preparar, alinhar e motivar sua equipe para que ela 
cumpra os objetivos da empresa. 

O treinamento é um processo feito de maneira cíclica (conforme pode ser visto 
na Figura 8.1) e envolve um diagnóstico, o desenho do programa de treinamento, 
sua implementação e a avaliação dos resultados alcançados.
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Fonte: Chiavenato (2014, p. 211).

Figura 8.1 Etapas do processo de treinamento

Durante o diagnóstico, são feitas avaliações de necessidade de treinamentos, ou 
seja, verifica-se quais conhecimentos e habilidades um vendedor ou uma equipe 
necessita desenvolver. Essa avaliação das carências pode ser feita de diversas 
formas: por indicadores a priori (crescimento da empresa e chegada de novos 
funcionários ou saída deles, mudanças nos métodos de trabalho ou nos produtos 
e serviços etc.); problemas de produtividade (baixa produtividade ou qualidade de 
trabalho, erros frequentes, problemas de comunicação); problemas de pessoal 
(queixas de clientes, mau atendimento, falta de cooperação, erros na execução 
de pedidos); resultados das avaliações de desempenho; baixo nível de alcance nos 
objetivos de médio e longo prazo; entre outros.

Todo treinamento é composto por um conteúdo, que deverá ser aprendido 
pelo colaborador. Chiavenato (2014) aponta os principais tipos de conteúdo de 
treinamento: 

• Transmissão de informações e conhecimento: sobre a empresa, a função, 
os produtos e serviços vendidos, regras e regulamentos internos, informações 
dos clientes, concorrentes etc., por meio de aulas expositivas, reuniões, ensino a 
distância.

• Desenvolvimento de habilidades (relativas à posição): ensina como executar 
suas tarefas, tal como preenchimento de formulários, pedidos, cálculos de 
orçamento e preços etc.

• Desenvolvimento de atitudes: mudar atitudes consideradas negativas ou 
inadequadas por favoráveis, melhorando o relacionamento interpessoal, o 
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comportamento em determinadas situações, a condução da negociação com 
clientes, entre outros.

• Desenvolvimento de conceitos: eleva o nível de abstração, permitindo a 
ampliação do pensamento.

• Construção de competências: desenvolvimento das já existentes ou criação 
de novas, criando vantagens competitivas para a empresa.

A finalidade do treinamento é manter as pessoas preparadas 
para o desempenho de suas posições atuais ou futuras, 
transmitindo-lhes informações e conhecimentos necessários, 
habilidades ou atitudes, de maneira separada ou conjunta, 
além de criar condições de competitividade à empresa. Daí 
a importância do treinamento. (CHIAVENATO, 2014, p. 213).

O investimento em treinamento e capacitação, além de desenvolver 
tecnicamente as pessoas, é capaz de modificar comportamentos, incentivar a 
busca por melhores resultados e serve como elemento de valorização. Dessa 
forma, surgem vantagens competitivas para a organização na medida em que 
melhoram a gestão do relacionamento com clientes; melhoram-se os processos, 
elevando a produtividade e reduzem-se as perdas financeiras; aumenta-se o nível 
de retenção de clientes e de seu consumo; e reorganiza-se a empresa para gerar 
maior engajamento e comprometimento de seus funcionários (MADRUGA, 2010).

As várias técnicas de treinamento são normalmente usadas em conjunto, atuando 
de maneira sinérgica para o aprendizado. Elas estão resumidas no Quadro 8.1.

Quadro 8.1 Técnicas de treinamento
Técnica Características

Aulas expositivas

• Transmissão verbal do conteúdo por um instrutor.

• Técnica mais aplicada para propagar novos conhecimentos.

• Utiliza recursos visuais e materiais complementares.

Demonstrações

• O instrutor mostra como o trabalho deve ser realizado.

• Principal técnica para aprendizado da operação de equipamentos 

e tarefas do dia a dia da função.

Instrução 
programada

• Utiliza manuais de leitura e solução de testes.

• Não requer a presença de instrutor.

• Não possui avaliação de aprendizagem.
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Dramatização

• Simula situações reais para mostrar o que deve ser aprendido.

• Transmissão de novas atitudes e comportamentos.

• Por focar nas relações humanas, é muito útil para áreas que 

exigem contato com pessoas. 

Técnica Características

Instrução no 
próprio trabalho

• Aprendizagem a partir da própria função do colaborador.

• Orientações dadas por um tutor ou mentor.

Treinamento 
com ajuda 
do computador

• Garante bom rendimento do aprendizado.

• Utiliza vários recursos midiáticos, tornando o aprendizado mais 

interativo.

Treinamento à 
distância

• Utiliza recursos audiovisuais, teleconferências e recursos 
multimídia.
• Dependente do uso de internet e pode ser feito em qualquer 
hora ou local.
• Permite uso de instrutores.

Fonte: Chiavenato (2014).

Qualquer programa de treinamento possui um alto custo, em variados termos: 
de investimento monetário, de tempo dos envolvidos, de materiais, perdas de 
produção, viagens etc. Por isso, é fundamental que ao final do treinamento seja 
feita uma avaliação do programa para identificar se ele cumpriu seus objetivos e se 
os retornos obtidos foram positivos. Se sim, o treinamento teve sucesso. Se não, o 
programa foi inválido.

Chiavenato (2014) observa que as principais questões para serem avaliadas 
em um treinamento são: seu custo (valor investido); a qualidade (atendimento às 
expectativas); serviço (atendimento às necessidades dos participantes); rapidez 
(ajuste a desafios); e resultados.

A avaliação do resultado do treinamento pode ser medida também em níveis 
(KIRKPATRICK, 1998 apud CHIAVENATO, 2014), apresentado do menor para o maior 
impacto: a reação do aprendiz (avalia a satisfação dos colaboradores participantes); 
o aprendizado (mede o nível de aprendizado obtido); o desempenho (determina 
o impacto do que foi aprendido no trabalho); o resultado (avalia o impacto do 
programa nos resultados da empresa); e o retorno do investimento.

É importante especificar claramente os objetivos propostos 
para o treinamento e, em função deles, avaliar seus resultados. 
A avaliação do retorno do investimento (ROI) em treinamento 
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requer definição prévia de indicadores e mensuradores claros e 
objetivos. (CHIAVENATO, 2014, p. 218).

Outra função da gestão de vendas é determinar a remuneração da força de 
vendas. Remuneração, segundo Chiavenato (2014, p. 223) é “[...] o conjunto dos 
vencimentos que o colaborador recebe por sua prestação de serviços, incluindo o 
salário como componente principal”. Ela é a soma do salário com outros benefícios 
como comissões sobre as vendas realizadas, gratificações, recebimentos por horas 
extras de trabalho, entre outros. Remunerar a força de vendas requer um sistema 
diferente usado para os outros funcionários da empresa. Por ser uma função 
que exige a superação de metas, muita motivação e um fluxo de trabalho bem 
diversificado, a remuneração do vendedor pode ser fixa, variável ou um sistema 
misto (fixo mais variável).

Quadro 8.2 Comparativo dos sistemas de remuneração

Sistema Salário Fixo Comissões (ou variável) Sistema misto

Características

• Valor fixo 
mensal, que não 
depende 
• das vendas 
realizadas

• Valor que varia 
conforme 
• a quantidade de 
vendas realizadas em 
• determinado 
período 
• (% vendas líquidas 
ou faturadas)

Combina as 
duas formas 
de remuneração: 
fixo + variável

Tipos -

• Comissões sobre 
o total 
• de vendas:
• Comissão única
• Comissão 
diferenciada
• Comissões a partir 
de um nível mínimo de 
vendas

• Salário fixo 
+ comissão
• Salário 
fixo + incentivo ou 
prêmio
• Salário 
fixo + comissão + 
incentivo 

Vantagens

• Regularidade 
• nos ganhos
• Critério único 
• de valores
• Facilidade de 
cálculo do gasto com os 
vendedores 

• Incentiva o 
vendedor a vender mais.
• Custo dos 
vendedores atrelado às 
vendas realizadas.
• Mais autonomia e 
liberdade de trabalho.
• Sistema sem 
custo adicional em caso do 
aumento das vendas.

Aproveita as 
vantagens do sistema 
fixo e 
do variável.

Sistema Salário Fixo
Comissões 
(ou variável)

Sistema misto
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Desvantagens

• Não 
incentiva superação 
das metas de vendas
• Exige 
controle maior sobre 
a equipe
• Perda de 
funcionários para 
concorrentes
• Aumento 
do custo por 
vendedor quando as 
vendas diminuem

• Ganhos irregulares, 
menor segurança para 
• o funcionário.
• Sem renda durante 
• férias ou ausência.
• Estimula vendas 
mais fáceis ou que tenham 
maior porcentagem de 
comissão.
• Estímulo a vendas 
para clientes inadimplentes.
• Não serve de 
estímulo em períodos de 
poucas vendas.

Diminui as 
desvantagens 
dos dois 
sistemas anteriores.

Fonte: adaptado de Chiavenato (2014, p. 226).

O ideal é que a remuneração da força de vendas seja capaz de harmonizar 
os objetivos de vendas da empresa com a satisfação dos vendedores. Um bom 
sistema é aquele que consegue motivar e incentivar a equipe a buscar sempre por 
melhores resultados; deve fornecer segurança, assegurando um valor mínimo de 
ganhos; se adaptar aos diferentes tipos de vendedores, de produtos e serviços, 
territórios e mudanças de mercado; deve ser coerente com os objetivos da 
empresa; ser fácil de ser compreendido e aplicado.

Os vendedores precisam ter seu desempenho continuamente avaliado. É preciso 
descobrir se eles estão atuando da maneira esperada “[...] e se os colaboradores 
e vendedores precisam ser treinados, retreinados, promovidos, substituídos, 
simplesmente aconselhados ou mais bem supervisionados” (CHIAVENATO, 2014, 
p. 227).

A avaliação de desempenho da força de vendas deve identificar os pontos fortes 
e fracos dos vendedores, aproveitando suas qualidades e corrigindo os aspectos 
indesejáveis para melhorar a performance. A avaliação individual também seve 
para recompensar (por meio de remuneração, prêmios ou incentivos) e motivar os 
colaboradores. Ela deve ser constante e contínua, aplicada e repetida quando os 
resultados forem positivos e quando forem negativos.

Essas avaliações precisam obedecer critérios capazes de classificar um bom e 
um mau desempenho. Elas podem ser feitas ao fim do mês (que ajuda a controlar 
o andamento das vendas), do semestre ou do ano (usada como parâmetro final 
para recompensar os méritos dos vendedores). Os principais critérios são: o 
volume de vendas do período, o cumprimento da cota de vendas, os números de 
visitas realizadas, as vendas realizadas por visita e a relação entre as despesas do 
vendedor e suas vendas (medida de sua eficiência).

É fundamental que o processo de avaliação seja discutido com o vendedor, 
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que deve receber constantemente feedbacks objetivos e claros, sobre o seu 
desempenho. É importante discutir com o avaliado as opções a serem tomadas 
no caso de resultados positivos ou no caso de corrigi-lo, deixando claro que é 
uma forma de ajudá-lo a melhorar sua performance, facilitar seu trabalho e trazer 
resultados para si e para a empresa. É possível fazer também avaliações qualitativas, 
o que pode ajudar no posicionamento adequado dos vendedores.

Além de avaliar o desempenho, é importante também considerar o potencial de 
desenvolvimento e as competências de cada vendedor e oferecer oportunidades 
para o seu aprimoramento. Isso será muito útil na hora de estabelecer as metas 
individuais de vendas e para visualizar a contribuição efetiva da força de vendas nos 
resultados gerais da organização.

As Atribuições de um Bom Gerente de Vendas

Leia o artigo do Sebrae intitulado “As Atribuições de um Bom Gerente de Vendas”, 
que define as responsabilidades de um gerente de vendas e apresenta indicadores 
para avaliar e medir o desempenho de equipes. 

Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/As-
atribui%C3%A7%C3%B5es-de-um-bom-gerente-de-vendas>. 

Acesso em: 10 jan. 2015.

6 Dicas para Montar um Bom Time de Vendas

Veja a matéria “6 Dicas para Montar um Bom Time de Vendas” da Revista Exame, 
que mostra algumas estratégias que devem ser consideradas no recrutamento e 
na seleção de profissionais de vendas. 

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/pme/noticias/6-dicas-para-montar-
um-bom-time-de-vendas>. 

Acesso em: 10 jan. 2015.

Gestor Deve Analisar Equipe ao Estipular Metas de Vendas

Leia a reportagem “Gestor Deve Analisar Equipe ao Estipular Metas de Vendas”, que 
fala como deve ser o processo de definição de metas no setor de vendas. 

Disponível em: <http://economia.terra.com.br/gestor-deve-analisar-equipe-ao-
estipular-metas-de-vendas,e2a832c35076b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.

ACOMPANHE NA WEB
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html>. 

Acesso em: 10 jan. 2015.

Profissionais de Vendas

Assista à edição do programa Profissionais de Vendas em que consultor e professor 
Luciano Thomé aborda a importância estratégica do vendedor para as marcas e 
as empresas, suas funções, atribuições e inter-relações com a área de marketing 
da empresa. 

Disponível em: <http://mais.uol.com.br/view/wxs5e3bsd547/administracao-de-
vendas--planejamento-estrategia-e-gestao-04020D9B366ACCA14326?types
=V&]>. 

Acesso em: 10 de jan. 2015. 

Tempo: 00:18:58.

Equipes de Alta Performance

Veja o vídeo Conversas de Valor sobre “Equipes de Alta Performance”, o qual trata 
do processo de formação e gerenciamento de equipes, do papel da liderança e de 
como utilizar o feedback como ferramenta de melhoria de performance. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SYw0zTysRIk>. 

Acesso em: 10 de jan. 2015. 

Tempo: 00:05:55.

Definindo Vendas: Arte, Tecnologia e Ciência

Assista à palestra “Definindo Vendas: Arte, Tecnologia e Ciência” da Endeavour 
Brasil, que aborda as particularidades do trabalho do vendedor e como organizar e 
aumentar a produtividade e os resultados da força de venda por meio de métodos 
de venda e treinamentos. 

Disponível em: <https://www.endeavor.org.br/definindo-vendas-arte-tecnologia-
e-ciencia>. 

Acesso em: 10 jan. 2015. 

Tempo: 00:31:03.
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Por que o vendedor e a força de vendas são fundamentais para as organizações?

Questão 2

Quais são as funções e os objetivos da organização da força de vendas?

Questão 3

Leia o seguinte trecho:

Hoje, o treinamento é considerado um meio de desenvolver 
competências nas pessoas, para que se tornem mais produtivas, 
criativas e inovadoras. Assim, é uma fonte de lucratividade, 
por permitir que as pessoas contribuam efetivamente para 
os resultados do negócio, e também ganhem com isso. 
(CHIAVENATO, 2014 apud CHIAVENATO, 2014).

Para que são feitos os treinamentos? Quais são as etapas do seu processo?

Questão 4

Leia as seguintes afirmações:

I. É preciso avaliar de maneira contínua a força de vendas para saber se seu 
desempenho está de acordo com o esperado.

II. O acompanhamento do desempenho das equipes pode apontar como 
melhorar os resultados e direciona os esforços de correção e reconhecimento 
dos vendedores.

III. Uma avaliação correta depende do estabelecimento anterior do que se espera 
do vendedor, o acompanhamento periódico (sugerindo correções se necessário) 
e a avaliação final, em que os resultados são verificados e são feitos planos de 
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melhoria ou recompensa.

Sobre as afirmativas acima, é possível afirmar que:

a) Todas estão corretas.

b) Somente a I está correta.

c) Somente a I e a II estão corretas.

d) Somente a II está correta.

e) Somente a III está correta.

Questão 5

Indique “V” para as afirmações verdadeiras e “F” para as falsas: 

a) (__) A remuneração da força de vendas deve considerar apenas o que a empresa 
julga como ideal para pagar a seus colaboradores.

b) (__) Um treinamento deve ser sempre avaliado em questões de custo, qualidade, 
serviço, rapidez e resultados.

c) (__) Uma boa equipe de vendas depende apenas do perfil pessoal dos seus 
integrantes, que devem ser excelentes vendedores. 

d) (__) A preferência inicial pelo recrutamento interno para preencher vagas 
na empresa pode servir como fator motivador para os colabores estarem em 
constante aprimoramento profissional.

e) (__) Selecionar novos integrantes para a equipe de vendas pode envolver 
entrevistas, provas de conhecimento, testes psicológicos e dinâmicas de grupo.

FINALIZANDO

Neste tema você aprendeu sobre a organização da força de vendas ou seja, 
como as empresas podem alinhar aspectos de suas equipes de vendedor para 
alcançar melhores resultados. Aprendeu também conceitos de recrutamento e 
seleção da força de vendas, a importância e aspectos fundamentais do treinamento 
e da avaliação do desempenho dos vendedores.
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Organização da força de vendas: coordenação de diversos aspectos da força de 
venda para torná-la mais eficiente e trazer melhores resultados. 

Liderança: processo de influenciar pessoas ou grupos para alcançar determinados 
objetivos.

Meritocracia: modelo de gestão que busca incentivar a produtividade e eficiência 
das equipes oferecendo recompensas baseadas nos resultados alcançados.

Treinamento: processo que busca, por meio da educação, transmitir novos 
conhecimentos, habilidades e atitudes para melhorar o desempenho profissional.

Remuneração: conjunto de valores e benefícios que alguém recebe em retorno 
por seu trabalho.

z : respostas ou retornos avaliativos sobre os resultados alcançados.
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