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EntrEvista

PECPECPEC
Frank Cespedes, professor da Harvard Business School, analisa o que 
se faz atualmente em termos de Planejamento Estratégico Comercial e revela 
maneiras de usar o PEC para construir uma empresa sólida e vender mais

PlanEjamEnto 
EstratégiCo 
ComErCial

Realizamos a mais completa pesquisa sobre PEC 
já feita no Brasil e nesta edição revelamos tudo que 

você precisa saber sobre o assunto
armadilhas do PEC 
Saiba quais são os erros mais cometidos 
em Planejamento Estratégico Comercial 
e aprenda a evitá-los

resultados do PEC 
Conheça os benefícios de um Planejamento 
Estratégico Comercial bem feito e descubra o que 
fazer para garantir o alcance desses resultados

Checklist 
para um PEC 

impecável
Um passo a passo 
para você colocar 
todas as dicas em 

prática
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Medir e melhorar: 
menos slides e 
mais planilhas

EDITORIAL

T ODOs sAbEm quE sOu um gRAnDE EnTusIAsTA DO 
pEnsAmEnTO pOsITIvO E DA ATITuDE cORRETA, 
mas não adianta ser um motivado incompetente. E quem não 
entende números, em Vendas, não tem jeito: acaba sendo incom-

petente, por mais bem intencionado que esteja. Por isso, hoje vamos falar de 
números.

Como outubro é o mês do vendedor, 
o pessoal acaba dando muita ênfase à 
parte motivacional, que é realmente su-
per importante. Mas sempre acreditei que 
educar e preparar é motivacional também, 
e hoje quero continuar por essa linha.

Eu comparo saber ler uma planilha 
com saber ler uma partitura. Uma pes-
soa que estudou música vê uma parti-
tura e ‘escuta’ a música. Mais ou menos 
como no filme Matrix, quando Neo 
(Keanu Reeves) olha para o mundo cria-
do pela máquina e vê os códigos das 
linhas de programação.

Com uma planilha é a mesma coisa: 
quem entende uma planilha escuta a 
música que ela toca. Quem não enten-

de a planilha… Vê um bando de núme-
ros e linhas de código, sem entender o 
que significa.

Entender números é até importan-
te para não se deixar enganar por pro-
jeções fantasiosas, estatísticas tenden-
ciosas, falsas premissas, etc. Somos 
facilmente manipuláveis por números 
(os próprios números são facilmente 
manipuláveis), mas a maneira certa de 
lidar com isso é pela educação, não 
pela ignorância e abstenção.

Entender números ajuda também 
na hora de planejar corretamente, de 
estabelecer de maneira consistente me-
tas e objetivos desafiadores, mas rea-
listas, de definir prioridades.

 

Permite, também, entender relações de 
causa e consequência, fundamentais 
para quem quer tomar decisões inteli-
gentes.

“Planilhas são chatas e matam a cria-
tividade”, já ouvi alguém dizer. Invaria-
velmente, os mesmos que são ignorantes 
em relação às planilhas, ao código, à 
música que elas tocam.

Uma reunião de brainstorming ba-
seada numa planilha é uma das coisas 
mais inteligentes e construtivas que 
você pode fazer.

Por exemplo, vamos dizer que uma 
equipe comercial tenha estes indica-
dores:
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É um exemplo simples, mas já per-
mite criar uma reunião maravilhosa 
para definir como melhorar algumas 
coisas:

 Como melhorar a QUANTIDADE 
de novos contatos?

 Como melhorar a QUALIDADE de 
novos contatos?

 Como converter mais contatos em 
Vendas?

 Como aumentar o valor médio de 
compra?

 O que fazer com os clientes que 
entram em contato e não compram?

 De todos esses indicadores, qual o 
mais importante de todos, a priori-
dade número 1? Por quê?

Só essa discussão já permite uma 
sessão ou reunião super energizada. 
Imagine se tivéssemos mais indicadores 
para trabalhar?

Note, então, que a questão não é a 
planilha: é o que fazer com a planilha. 

A planilha oferece seus limões. Tem 
gente que não reconhece aquilo como 
limão, joga fora, reclama. Tem gente 
que faz uma belíssima limonada. Não 
é culpa da planilha – é de quem lê a 
planilha.

Exemplos muito práticos para re-
forçar ainda mais esse conceito (ba-
seados num estudo feito pela empresa 
Kissmetrics, especializada em vendas 
B2B):

 Você sabia que cerca de 37% das 
empresas respondem os conta-

tos que recebem de prospects/
potenciais clientes (por e-mail 
ou pelo site) em menos de uma 
hora?

 Por que isso interessa e é im-
portante para você: a probabili-
dade de ter uma conversa aprofun-
dada sobre as necessidades do 
cliente é 7 vezes maior se o poten-
cial cliente for contatado dentro 
de no máximo uma hora. (Estudo 
feito pelo site Revenue Builders 
mostra que os primeiros 20 minu-
tos são os mais importantes – a 
partir daí, começa um processo 
rápido de ‘esfriamento’).

 Você sabia que, de acordo com 
estudo realizado pela SalesForce, 
entre 35% e 50% dos orçamentos/
cotações são fechados com o 
fornecedor que responde pri-
meiro?

 Por que isso interessa e é im-
portante para você: enquanto 
está todo mundo brigando por pre-
ço… Seja o mais rápido! É um gran-
de diferencial (e até lhe dá mais 
tempo para negociar, caso neces-
sário!).

 Você sabia que, de todos os pros-
pects que pedem mais informa-
ções, entre 50% e 73% não estão 
prontos ainda para comprar?

 Por que isso interessa e é impor-
tante para você: a maior parte dos 
vendedores vai com muita sede ao 
pote, ansiosos demais por vender, 
e não por educar e assessorar o clien-
te no seu processo de compra.

 Você sabia que 65% das empresas 
não têm um processo formal de 
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"Com uma planilha é a mesma coisa: quem entende 
uma planilha escuta a música que ela toca. Quem 
não entende a planilha… Vê um bando de números e 
linhas de código, sem entender o que significa."

contatos sequenciais com clien-
tes potenciais que entraram em 
contato, mas não compraram?

Por que isso interessa e é importan-
te para você: falamos sobre o “drop 
off” no mês passado, e aqui o assunto 
surge novamente. A maior parte das 
empresas abandona muito cedo seus 
prospects (e muitas vezes até mesmo os 
próprios clientes). 

Basicamente, a postura tem sido de 
“Quer comprar alguma coisa já, agora? 
Se sim, falo com você. Se não, ou ‘talvez’, 
perdão… Mas tenho mais o que fazer. 
Preciso vender!”.

 Você sabia que, em estudo rea-
lizado pela USC Marshall Scho-
ol of Business, o especialista 
Steve W. Martin descobriu que 
os melhores vendedores são 2x 
melhores do que os vendedores 
médios no LEVANTAMENTO 
DE NECESSIDADES?

Por que isso interessa e é importan-
te para você: a nota mais baixa que 
invariavelmente temos na Certificação 
em Vendas, um teste em que medimos 
todos os 8 Passos da Venda, é justamen-
te em Levantamento de Necessidades. 
É também o curso/treinamento que 
menos nos pedem aqui na VendaMais. 

Todo mundo fala de venda consul-
tiva, mas nos contratam para cursos/
treinamentos de prospecção (atrair 
clientes), atendimento/abordagem, ne-
gociação, fechamento… E Levantamen-
to de Necessidades? Nada. Zero. Niente. 

Repetindo: os melhores vendedores são 
duas vezes melhores do que os vende-
dores médios no LEVANTAMENTO DE 
NECESSIDADES (e umas 45x melhores 
do que os vendedores ruins).

 Você sabia que um dos maiores 
benefícios de fazer o Levanta-
mento de Necessidades correto 
é que os vendedores passam a 
ter acesso direto a quem real-
mente decide a compra (diretoria 
de uma empresa, por exemplo)? 
E que, como a conversa é mais 
inteligente, recebem mais aten-
ção e têm mais tempo dessa di-
retoria do que vendedores fracos?

Por que isso interessa e é importan-
te para você: essa não precisa nem de 
explicação… Ao elevar o nível da con-
versa, você sobe na hierarquia e tem 
resultados bem melhores. “Atender bem” 
passa a ser muito mais do que simples-
mente ser simpático e atencioso.

 De acordo com um estudo feito 
pelo MarketingProfs, clientes 
contatados pelo menos 3x por 
texto (SMS ou e-mail) ou por 
telefone, nos 10 dias após o pri-
meiro contato, convertem 328% 
a mais em vendas.

Por que isso interessa e é importan-
te para você: quer melhorar seus re-
sultados em vendas? Crie um ciclo de 
contatos inteligente com clientes e pros-
pects! Dica: segundo os executivos en-
trevistados, melhores horários do dia 
para serem contatados: entre 8h e 9h 
da manhã e entre 17h e 18h. Pior horá-

Raúl Candeloro – Diretor
Site: www.vendamais.com.br

E-mail: raul@vendamais.com.br  

rio: almoço e logo depois do almoço 
(entre 11h30 e 14h30).

Note como só falamos de números. 
E note como números podem ser inte-
ressantes quando compreendidos cor-
retamente. 

Precisamos, como disse meu amigo 
Claudio Diogo, de menos Powerpoint e 
de mais Excel em Vendas.

Meça tudo que for importante (formal/
frio/racional) e depois use toda sua cria-
tividade para inovar, melhorando esses 
números. Faça reuniões de brainstorming, 
dê-se a permissão de arriscar e fazer algo 
diferente. 

Mas sempre com uma meta muito 
clara: melhorar um indicador.

Esse é o caminho da lucratividade, 
da diferenciação e do sucesso.

Medir e melhorar – esse é o caminho 
da Alta Performance.

 
Abraço e boas vendas.

 

P.S. Parabéns pelo seu mês, vendedor 
e vendedora!



vendamais.com.br  -  outubro 2014 9



vendamais.com.br  -  outubro 201410

pARTIcIpE DA sEçãO REsERvADO pARA vOcê
Envie críticas, sugestões, deixe sua palavra, conte sua história, divida seus resultados conosco, mostre sua equipe*. O espaço é todo seu. Estamos esperando 
por você! Escreva agora mesmo para: leitor@vendamais.com.br e participe!
*As fotos serão avaliadas pela Equipe de Redação.

REsERvADO pARA vOcê

Dia 30 de julho, a minha equipe vendeu para a 
Construtora A.Yoshii, para quem fornecemos com 
exclusividade, 60 apartamentos de altíssimo 
padrão com valor médio de R$ 3.000.000,00 
cada - com 382m² de área útil e 612m² de área 
total. Vendemos o empreendimento todo em 11 
horas de venda, estritamente na tabela de pre-
ços, sem desconto. naquele dia, tivemos três 
tabelas de preço, que foram trocadas a cada 
número alcançado.

Foi um feito inédito na cidade, nunca tinha 
acontecido isso em Maringá (PR), e muito menos 
em londrina (PR), onde a construtora existe há 
50 anos. O dono da Construtora estava presen-
te e ficou espantado. Desde que comecei a 
fazer o curso de Gestão de Equipes Comerciais 
(GEC), tenho repassado os conhecimentos ad-
quiridos e estou fazendo bastante treinamento 
com a equipe.

Foquei muito na venda de valor, para que eles 
estivessem preparados para as argumentações. A 
equipe veio trabalhando, represando estes clien-
tes desde fevereiro, e graças a Deus foi este su-
cesso todo de vendas. Muito obrigado por tudo 
que tenho aprendido no GEC. Estamos muito 
felizes. nem todos os clientes que tinham sido 
"represados" conseguiram comprar. no dia teve 
até disputa por apartamento! Quem chegou antes 
no show room, no dia e hora combinados, comprou 
a localização do apartamento que queria. 

Fizemos um churrasco na casa de um dos 
corretores na semana passada para comemorar, 
e jantamos com os respectivos cônjuges, em um 
lugar bem requintado da cidade, para agradecer 
o trabalho e dedicação da equipe.

Graças a Deus tenho esta vitória para com-
partilhar com vocês.

 Um abraço,
 
Helder Fabri lopes

Quando eu conheci a VendaMais, 
na década de 1990, ela ainda se 
chamava Técnicas de Vendas. 
logo notei que o conteúdo da 
revista poderia me ajudar a apri-
morar minhas habilidades como 
vendedor e comecei a acompa-
nhá-la mensalmente. Em pou-
co tempo, me tornei um fã das 
publicações da Editora Quantum. 
Fui assinante das revistas lide-
rança e Motivação, do Áu-
dio VendaMais, do Grandes Ideias 
em Marketing, enfim, utilizei 
todos os materiais para o meu 
próprio desenvolvimento profis-
sional e também para o cresci-
mento das minhas empresas 
(Welcome Representações e 
Sófixação). Além, é claro, de uti-
lizar os ensinamentos em minhas 
palestras. Só tenho a agradecer 
a vocês por todos esses anos de 
parceria. Aprendi e continuo 
aprendendo muito a cada edição 
da VendaMais.

Carlos Alberto de Souza

Minha história com vendas se inicia em 2007, quando fui convidado a 
integrar uma equipe de vendas de livros na cidade de Sete lagoas (MG). 
Minha ideia era adquirir recursos para me casar (era noivo na época) mas, 
estreitando os laços com meus amigos, descobri que a maioria deles es-
tava angariando recursos para cursar uma faculdade.

Um sonho brotou em mim e, além dos
recursos do casamento, Deus me possibilitou também ter recursos 

para cursar uma faculdade. Em três meses de campanha, vendi o exato 
valor de R$ 16 mil em livros, indo de casa em casa para vender. Fui con-
vidado a liderar uma equipe de vendas e meus resultados demonstravam 
crescimento e desenvolvimento.

Hoje, sete anos depois, sou casado, pai de dois filhos (Kaká e Rafae-
la) e Gestor escolar na rede adventista. As dicas e reflexões da Venda-
Mais me ajudam muito nessa caminhada.

Obrigado!
Abraços,

Washington Alencar

Todos os meses, nosso fiel leitor aguarda ansioso seuexemplar da 
VendaMais para saber das novidades da área de vendas e aprender 
conceitos novos, para poder vender cada vez mais e melhor

Carlos Alberto tem quase uma banca própria das publicações da 
Quantum. Um motivo de orgulho para nós.
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EnTRE nÓs

A história do Professor Itamar Vicente Ribeiro, palestran-
te e conferencista nas áreas comportamental e organiza-
cional, é repleta de altos e baixos. Depois de ter que sair 
do campo com sua família, em 1978, para buscar melho-
res condições de vida na “cidade grande” (Cascavel, Para-
ná, que hoje tem cerca de 309 mil habitantes!), ele iniciou 
uma trajetória profissional que culminou com a criação da 
Máxima Treinamentos e Palestras.

na sua busca por desenvolvimento profissional, há 
cerca de 12 anos o Professor Itamar conheceu a VendaMais, 
interessou-se pela revista, virou leitor assíduo e passou a 
utilizá-la também nos seus treinamentos In Company. “De 
lá para cá, já distribuí mais de 10.000 exemplares da revis-
ta em todo o Brasil”, revela ele que, junto com a gente, 
ajuda o Brasil a vender cada vez mais e melhor.

nas próximas páginas, você vai conhecer a mais 
completa pesquisa já feita sobre Planejamento 
Estratégico Comercial no Brasil. Mais de 500 ges-
tores comerciais de empresas brasileiras, dos mais 
diversos portes e segmentos, participaram. Tudo 
o que você vai ler aqui é fruto dessa pesquisa.

E como sabemos da importância deste tema 
e de sua complexidade, não restringimos nossas 
informações à esta edição da VendaMais.

Publicamos, também, uma série de materiais 
gratuitos que complementam todas as discussões 
que teremos nas reportagens das próximas páginas. 
Tudo ficará reunido no site http://www.vendamais.
com.br/ebooks-planejamento.

Já estão disponíveis dois e-books:

 10 erros comuns em planejamento estraté-
gico comercial, 9 desculpas para não plane-
jar e o grande motivo para você começar já 
o planejamento de sua empresa

 7 resultados inquestionáveis que o Planeja-
mento Estratégico Comercial pode gerar em 
sua empresa

Muito mais vem aí! Baixe os dois primeiros e 
receba em primeira mão as informações sobre os 
próximos.

O PlaNejameNtO estRatégiCO 
COmeRCial Na OPiNiãO de 
NOssOs COluNistas

Como a VendaMais deste mês é especial, 
nossos colunistas fixos foram convidados 
a fazer algo especial também. Ao invés de 
entrarem nas páginas da revista, seus ar-
tigos estão em um e-book gratuito pro-
duzido para você!

Basta acessar planejamento.vendamais.
com.br/ebook-colunistas para baixar o seu.

Aproveite!

O estudO sObRe 
PlaNejameNtO estRatégiCO 
COmeRCial CONtiNua!
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A aquisição da revista VendaMais dá direito ao acesso do conteúdo exclusivo do site Vendamais. Se você é assinante, basta 
digitar seu e-mail e senha. Caso tenha adquirido a revista nas bancas, digite o login banca e a palavra-chave PlaNejameNtO, 
válida apenas para o mês de outubro.

On-LInE Por Júlio Clebsch

Fonte: Portal Promoview – www.promoview.com.br – especializado em Marketing Promocional.

EmOcIOnE sEus cLIEnTEs
Sair do tradicional. Essa foi a escolha do Banco TD Canadá Trust no momento de ati-
var os seus serviços, aproximar-se dos seus clientes e, principalmente, fidelizá-los. 
normalmente, a publicidade de instituições financeiras não sai do lugar comum. Ou 
seja, são pessoas sempre felizes, vivendo situações maravilhosas, ninguém tem pro-
blemas. Só que, no dia a dia, a realidade é outra, e esse tipo propaganda não impacta 
mais ninguém. Por esse motivo é que essa empresa optou por uma ação de marketing 
de relacionamento diferente. Ela agradeceu, literalmente, os seus clientes mais fiéis e, 
ao invés de gastar dinheiro em uma publicidade na mídia tradicional, optou por gastar 
com quem realmente merece.

Isso sim é inovação. O nescafé, marca 
de cafés da nestlé, inventou uma má-
quina de café com despertador. Ou, se 
você achar melhor, um despertador que 
faz café. O lançamento desse produto 
integra as ações em torno do redesign da 
identidade visual da marca, que traz en-
tre os seus valores a ligação com os con-
sumidores logo cedo pela manhã.

O despertador é programado para 
liberar o cheirinho de café quando o 
cliente acorda. Uma vez ativada, a má-
quina prepara o café na manhã seguin-
te, um minuto antes do horário de des-
pertar. Assim, ao ouvir o som suave do 
despertador, também sente-se imedia-
tamente o cheirinho da bebida, e pode-
-se sair da cama com uma xícara de 
nescafé na mão. Um pouco assustador, 
talvez, mas certamente do agrado de 
muitos que dependem do café para le-
vantar da cama.

COnEXÃO 
100%!

O Banco escolheu alguns clientes 
pelas suas histórias de vida e os presen-
teou de acordo com as suas principais 
necessidades. As reações dos homena-
geados, gravadas em um vídeo, foram as 
mais inesperadas. Entre os que foram 
agraciados com a ação está uma mãe 
solteira que ganhou uma poupança e 
passagens para ela e seus filhos irem à 
Disneylândia. Outro cliente surpreendido 
foi uma senhora, presenteada com uma 
passagem para Trinidad & Tobago, onde 
a filha morava e iria passar por uma ci-
rurgia. Mas as ações do Banco TD Cana-
dá Trust não pararam por aí. Todos os 
clientes do Banco receberam notas de 
20 dólares em 1.100 caixas eletrônicos 
ou em depósitos direto na conta.
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vEnDAmAIs.cOm.bR

Fonte: Portal Promoview – www.promoview.com.br – especializado em Marketing Promocional.

cInEmA + cAmA = sucEssO
Uma loja francesa de móveis para casa teve uma ideia muito 
original para melhorar suas vendas. Inspirada nos cinemas de 
luxo presentes em todo o mundo, e com o objetivo de promover 
as suas linhas de camas e sofás-cama, selecionou aleatoriamen-
te todas as noites, durante um mês, 20 pessoas para assistir uma 
sessão especial de cinema, confortavelmente deitadas em camas. 
Foram passados filmes clássicos como “Tubarão”, “O Iluminado” 
e “Encontros e Desencontros“.

Diferentemente de outros eventos noturnos, neste o traje era 
o pijama e, caso o cliente selecionado estivesse desprevenido, a 
equipe da loja oferecia peças confortáveis para emprestar ao 
felizardo. Sempre dá para ter uma boa ideia, não?

Viajar durante feriados, especialmente no natal, pode 
ser um pesadelo para muitas pessoas. Para aliviar o 
estresse e promover o espírito natalino entre os pas-
sageiros, uma companhia aérea canadense decidiu que 
realizaria os pedidos de todos os passageiros no ano 
passado. Com a ajuda de mais de 150 voluntários, a 
WestJet realizou uma ação de marketing promocional 
chamada “Milagre de natal”, que presenteou 250 
passageiros que voavam da cidade de Toronto para 
Calgary, no Canadá.

Antes do embarque, os passageiros conversavam 
com um Papai noel em vídeo e diziam o que gostariam 
de receber de presente. Entretanto, o que eles não 
imaginavam era que cada desejo seria realizado. En-
quanto um homem pediu apenas meias, um casal pediu 
uma televisão gigante. 

Sorte de quem acreditou que Papai noel existe, sim! 
A época de festas está chegando, você já está pen-

sando em alguma coisa?

A ação presenteou os passageiros (Foto: Reprodução/YouTube)

Todos os presentes foram entregues no aeroporto de destino dos 
passageiros (Foto: Reprodução/YouTube)

“mILAgRE DE nATAL”

bAILA cOmIgO
A Coca-Cola aproveitou a grande movimentação de turistas na 
praia de Copacabana durante a Copa do Mundo para realizar o 
“Dance for a Coke”. na ação de marketing, as pessoas eram con-
vidadas a criar uma coreografia “Passinho” para a música tema 
da Copa em troca de uma Coca-Cola gelada. Toda a ação foi 
realizada e capturada pelo Conteúdo Coletivo Coca-Cola, um 
grupo de oito jovens de comunidades do Rio de Janeiro convi-
dados pela empresa para mostrar uma ótica diferenciada da 
Copa do Mundo da Fifa.

O povo entrou na dança na ação de marketing da Coca-Cola.
Uma bela ideia, 

simples e barata, 
para divulgar um 
produto, marca ou 
promoção. Será que 
você não pode, 
também, colocar 
um grupo de pes-
soas para dançar e 
faturar alguma coi-
sa com isso?
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mAnuAL DO LÍDER Organizado por Rodrigo Saporiti

“Gerenciamento 
é a eficiência 
em subir a 
escada do 
sucesso; 
liderança é 
verificar se a 
escada está 
apoiada na 
parede certa”
Stephen Covey

nO mEsmO bARcO
 
Uma das grandes inovações da ferramenta Balanced Scorecard foi reconhecer que 
os balanços tradicionais não servem para refletir uma empresa como um todo. Caso 
você decida que ela pode ajudar em seu planejamento estratégico, juntamente com 
Análise SWOT e outras, saiba que o BSC leva em conta todo o lado invisível da em-
presa, de clientes, maneira de produzir e prioridades, nível dos números do balanço 
(indicadores), colocando todos em pé de igualdade, em porcentagens e números. E 
aí, com a empresa inteira sob uma mesma estrutura, pode-se conversar.

 
Porém, para começar com o BSC, é preciso entender que, apesar de todas as em-

presas terem necessidades próprias, organogramas desenvolvidos e aperfeiçoados 
durante anos e anos de existência, todos os fatores, pessoas, ações e objetivos devem 
estar alinhados em quatro áreas. A empresa toda dividida nessas quatro áreas, e cada 
setor dela também dividido em quatro áreas. A dica aqui não é pedir que você altere 
o organograma ou que tenha que fundar novos departamentos, nada disso. Deixe eles 
lá. Mas encontre uma maneira de colocá-los em um dos seguintes tópicos:

De onde vêm e para on-
de vão os recursos que 
tocam a empresa para 
frente. Fluxo de caixa, 
capital disponível para 
investir, retorno sobre 
investimento, estratégia 
para aumentar as recei-
tas. Enfim, entrou di-
nheiro no meio, a pessoa, 
ação ou projeto está 
neste quadrante. Ao es-
colher os indicadores que 
você vai analisar em seu 
BSC, lembre-se que o 
problema não é a gera-
ção de custos, mas saber 
se estes custos estão 
gerando receita ou pro-
dutividade.

Significa a capacidade 
da sua empresa em man-
ter o pessoal num alto 
grau de motivação, sa-
tisfação e produtividade. 
Esse fator mede o nível 
de criatividade dos seus 
funcionários em busca 
de diminuição de custos, 
agregação de valor aos 
produtos e serviços e 
nível de alinhamento 
destes em relação à vi-
são e aos objetivos da 
empresa. É, de certa for-
ma, o que o departa-
mento de RH deveria ser, 
mas, por uma série de 
fatores, na maioria das 
empresas ainda não é.

Essa parte é fácil de de-
finir. É o “como faze-
mos”. Como construímos 
nossa marca, como pro-
duzimos algo, como co-
locamos esse algo no 
mercado, como vende-
mos. Aqui, a empresa 
deve procurar indicado-
res que avaliem o per-
centual de vendas gera-
do por produtos novos e 
antigos, o tempo de de-
senvolvimento de novos 
produtos e serviços. O 
ciclo de algo, desde a 
primeira ideia até estar 
ali, na frente do cliente.

Tudo o que se refere 
àquele que, no fim das 
contas, é o chefe de to-
dos na empresa. Imagem 
do produto ou serviço. 
Como é feito o relacio-
namento. Como é feita 
a prospecção. Política de 
preços (sim, definição 
de preço entra aqui. O 
fato de o cliente pagar 
ou não entra no bloco 
financeiro), quanto tem-
po se gasta para fechar 
uma venda, reclama-
ções.

FInAnçAs cLIEnTE pROcEssOs InTERnOs ApREnDIzADO E cREscImEnTO 
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LIDERAnçA Em 
pERÍODOs DE 
vAcAs mAgRAs
não importa o motivo das vendas baixas, 
segundo Raúl Candeloro, um bom líder 
pode tomar a iniciativa e atacar o pro-
blema de frente, usando armas simples, 
mas poderosas. Algumas ações bem prá-
ticas que você pode fazer agora mesmo:

 Campanhas de venda relâmpago, 
com duração de um ou dois dias (às 
vezes horas, no caso de call centers);

 Reforço em treinamento, aprovei-
tando para “afiar o machado”, como 
diz Stephen Covey. Se puder envolver 
a equipe na montagem do próprio 
treinamento, melhor ainda;

 Blindagem contra a concorrência, 
organizando reuniões para entender 
quais são exatamente suas ofertas, 
tabela de preços e descontos, bene-
fícios oferecidos. Depois, organizar 
um roteiro de ataque e defesa contra 
cada um deles. Assim, os vendedores 
estarão muito mais seguros na fren-
te do cliente.

DIFEREncIAçãO
 

nunca é demais falar em diferenciação. 
Quando estiver reunido com sua equipe de 
vendas, após um Planejamento Estratégico 
Comercial, estabeleça com eles pelo menos 
cinco maneiras de se diferenciar da sua 
concorrência e que garantam seu posicio-
namento:

1)  Características que seu produto ou 
serviço tem que os outros não têm 
(pontos fortes);

2)  nível de satisfação dos usuários (re-
úna testemunhais);

3)  Experiência/modernidade;

4)  Adequação aos novos tempos/mídias/
internet, etc.;

5)  Bom serviço de pós-venda.

sEjA um LÍDER EsTRATégIcO
O especialista internacional Ram Charan, em seu livro Know-How – As 
8 competências que separam os que fazem dos que não fazem (Else-
vier), mostra as competências e habilidades que um líder de vendas 
precisa ter para ser mais estratégico e, ao mesmo tempo, “fazer a 
coisa acontecer”. Veja algumas destas competências:

pOsIcIOnAmEnTO. E, quando necessário, reposicionamento. Seus 
negócios, suas vendas, devem estar absolutamente focados nas ne-
cessidades dos clientes e em ganhar dinheiro (lucratividade). Quanto 
mais preciso for esse posicionamento, mais fácil será tomar as decisões. 
não haverá dúvidas sobre quem é o cliente ideal, sobre qual mix de 
produtos deve ser mantido (não vale a pena gastar recursos com um 
produto ou serviço que já não agrada os clientes) e outras decisões. 
O posicionamento claro também ajuda sua equipe de vendas a dife-
renciar a empresa dos concorrentes.

HAbILIDADE cOm cEnáRIOs. As coisas mudam, e mudam cada vez 
mais rápido. O líder de vendas de sucesso é aquele que consegue per-
ceber as tendências do mercado antes dos outros. Você já deve ter 
ouvido dizer que a única pessoa que ganha dinheiro com os modismos 
é a primeira a entrar e a primeira a sair do negócio. A habilidade em 
fazer cenários passa muito por isso. Fique de olho nas pistas, no que 
acontece lá fora, nas mudanças da lei, entre outros.

sER cApAz DE DEFInIR mETAs REALIsTAs. O líder precisa saber 
para onde quer levar seu negócio e desenvolver metas periódicas, que 
combinem essa visão com o que pode ser alcançado naquelas condi-
ções. Mas existem limites. Seus vendedores só podem atender um 
número máximo de clientes em um dia; seus clientes só podem con-
sumir um determinado número de seus produtos ou serviço a cada 
período. Porém, lembre-se de não perder de vista a missão e a visão 
da empresa. O líder deve definir metas desafiadoras, mas não impos-
síveis.
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claudio Diogo

O lado fácil de 
entender as objeções

gIgAnTEs DAs vEnDAs

H
á quase 40 aNOs CON-
ViVO COm O muNdO das 
VeNdas de forma muito pró-
xima. Fui vendedor, líder de 
equipe, executivo comercial 
e, na última metade deste 
tempo, me dedico a estudar 
e aprender a dinâmica disso 
tudo.

Sempre que me perguntam qual a habilidade mais 
marcante dos vendedores campeões que conheci, res-
pondo: a capacidade de lidar com as objeções.

Claramente, porém, esta também é a maior dificul-
dade relatada para nossa equipe de consultores por 
vendedores de todo o País.

dOis CONCeitOs fuNdameNtais

Nos estudos que desenvolvemos nos últimos dois anos, 
observamos que dois fundamentos são esquecidos ou 
desconhecidos por uma boa parte destes profissionais: 
“o que, realmente, é vender” e “por que as pessoas não 
compram”. 

Este primeiro fundamento ficou muito claro para 
mim quando, lá pelos meus 20 anos, trabalhava com 
um comerciante armênio. Ele me mostrou um poema 
que marcou meu conceito sobre o que é vender. O po-
ema dizia: 

“Se você tem o coração puro, conhece profundamente 
um objeto e sabe como ele pode ajudar as pessoas, conte 
como isso é possível. Elas vão ficar tão gratas que vão 
pagar por isso”. 

Esta definição é fantástica, pois deixa bem claro 
que se temos como princípio ajudar pessoas, devemos 
conhecer profundamente nossos produtos e as neces-
sidades dos clientes para, aí sim, entender “como” po-
demos ajudá-los a tomar a melhor decisão. 

O segundo fundamento justifica o primeiro. As 
pessoas deixam de comprar por três motivos: 

1)  Não gostam ou não precisam do produto; 
2)  Não têm dinheiro para comprar;
3)  Não entenderam o que o produto faz. 

Enfim, se você tem como objetivo ajudar pessoas a 
tomarem a melhor decisão mútua, esqueça quem tem 
os dois primeiros motivos para não comprar – eles não 
devem ser o seu foco de vendas. Os outros dois, sim, 
merecem sua atenção.

Se você conseguiu entender estes dois fundamentos 
perceberá que os vendedores mais hábeis escutam me-
nos objeções, pois estão focados em entender os pro-
blemas dos clientes e resolvê-los – clientes quando 
sabem que estão à frente de um profissional que quer 
resolver seus problemas emitem menos objeções.

eNteNdeR Objeções. NãO ResPONdeR!

Para entender os clientes, o profissional de sucesso 
deve ter estas seis informações sobre eles, bem antes 
de começar seu processo de vendas:

1)  Quais as características do negócio do cliente, as 
tendências de mercado e dos concorrentes dele;
2)  De quem o cliente compra, como avalia fornecedo-
res e o que pesa (preço, entrega);
3)  Quais as preocupações (dores) e necessidades atuais 
da empresa do cliente;
4)  Como é a relação do cliente com produtos como o 
seu, suas dificuldades e qual a responsabilidade da 
compra; 
5)  Quais as objeções clássicas do seu produto e como 
você as têm estudado;
6)  Quem é a pessoa que tem o poder da decisão da 
compra, quem faz o pagamento e quem é beneficiado 
pelos diferentes benefícios que seu produto propor-
ciona.

De posse destas informações, o vendedor de su-
cesso consegue entender seu cliente e lidar com as 
objeções mais facilmente quando elas acontecem.

eNCaRaNdO as Objeções de fReNte

Existem três coisas que um indivíduo precisa demons-
trar de forma física e verbal quando quer ser aceito e 
ouvido por outra pessoa: 
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 Empatia: quando mostramos ao cliente que não 
queremos apenas vender algo a ele, mas, sim, ajudá-lo 
a tomar a melhor decisão;

 Educação: é muito mais difícil dizer “não” a quem 
é polido do que a pessoas excessivamente diretas e 
agressivas;

 Dedicação: quando estimulamos as pessoas a falarem 
sobre suas dúvidas e problemas. As chamadas ”dores”.

Entendendo isso, você consegue praticar os três 
passos para tratar as objeções:

1)  Reconheça o ponto de vista do cliente (empatia);
2)  Peça permissão para ajudar (educação);
3)  Sonde o problema do cliente (dedicação).

Vamos praticar?
Imagine que o cliente disse:

 — Não é bem isso que eu queria!

Reconheça o ponto de vista do cliente, repetindo o 
que ele falou, mas de outra forma:

 — O senhor está me dizendo que não consegui enten-
der exatamente o que sua empresa precisa...

Agora peça permissão para continuar a conversa:

 — Por favor, deixe-me entender melhor suas necessi-
dades...

Quando o cliente autorizar, ajude-o:

 — O que exatamente sua empresa precisa?

Mais uma vez?
Imagine a seguinte objeção:

 — Seu concorrente é mais barato!

Demonstrando ter entendido a objeção, diga:

 — Luiz, você está me dizendo que encontrou um pro-
duto idêntico ao meu e com custo menor em outra 
empresa. 
— Então me ajude.
— Em que, tecnicamente, os produtos do meu concor-
rente são tão iguais aos meus?

Agora a clássica:

 — Está muito caro!

Demonstre que entendeu o que isso significa:

 — Você está me dizendo que nossos produtos têm 
preços altos.

Mostrando polidez, você pede:

 — Por favor, deixe-me entender melhor.

E agora, solicitando explicações:

 — Que outros pontos leva em consideração para de-
cidir sobre compras para sua empresa, além do preço?

Percebeu que habilmente direcionamos o cliente a 
pensar na objeção e depois ter que nos explicar suas 
impressões sobre nossos produtos ou preços?

As melhores equipes são aquelas que se utilizam 
destas técnicas e criam um verdadeiro manual de ob-
jeções e perguntas para neutralizá-las.

A prática destas técnicas tem levado muitas equipes 
a se aproximarem mais de seus clientes, venderem mais 
e conseguirem soluções inéditas para suas negociações. 
Cabe a você começar a colocá-las em prática.

Estudamos vendas para poder ajudar as pessoas a 
tomarem as melhores decisões. Sempre! Conte conosco 
para garantir que isso aconteça na sua empresa também.
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A té meados da década de 90 do século passado, 
pesquisar tendências de consumo não fazia 
muito sentido. Com taxas mensais de inflação 

beirando os 50% ao mês, mais importante para as em-
presas era pensar em como chegar saudável ao fim do 
mês do que imaginar o que iria acontecer ao fim de um 
ano ou nos próximos cinco. Com o advento do Plano 
Real, isso mudou. Hoje, pensar estrategicamente e pelo 
menos a médio prazo, faz toda a diferença. Ainda mais 
se considerarmos as infindáveis inovações tecnológicas.

Como a edição deste mês é sobre planejamento, 
vamos falar a respeito de um site que acompanhamos 
atentamente: Trendwatching (www.trendwatching.
com). De origem inglesa, a Trendwatching é uma 
empresa de tendências independente e com opinião 
própria, que desde 2002 examina o mundo todo em 
busca das tendências de consumo mais promissoras, 
fornecendo insights e ideias práticas para as empresas.

Os estudos mais recentes da Trendwatching re-
velaram 6 grandes oportunidades mercadológicas – as 
quais descreveremos a seguir – oriundas de novas 
atitudes e necessidades dos consumidores que, talvez, 
possam revolucionar a maneira como você vende seus 
produtos ou serviços. São elas:

DEcáLOgO DO cLIEnTE

Por júliO ClebsCH 
e Raúl CaNdelORO

oportunidades 
mercadológicas e 
o que sua empresa 
pode ganhar com 
elas
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PaRa sabeR mais

Para saber mais sobre o Decálo-
go, se quiser organizar na sua 
empresa um workshop sobre o 
assunto, ou para desenvolver com 

sua equipe este tema, incluindo questionários, 
avaliações, resultados, discussões e apresentações 
em grupo, entre em contato pelo e-mail: eventos@
editoraquantum.com.br

10

1 guilt-fRee status – Nu-
ma tradução/adaptação: “li-
vrar-se da culpa”.

Um número crescente de 
consumidores já não pode mais fugir 
da consciência dos danos causados 
por seu consumo ao planeta, à socie-
dade, ou a si mesmos. Mas uma mis-
tura de indulgência, vício e condicio-
namento faz com que a maior parte 
das pessoas ainda não seja capaz de 
mudar, substancialmente, seus hábitos 
de consumo. O resultado? Uma espiral 
de culpa sem fim.
 
Como aproveitar-se dessa tendên-
cia? Os produtos que sua empresa ven-
de devem comunicar aos consumidores 
que são sustentáveis e socialmente res-
ponsáveis.

2 cROWD sHApED – Numa 
tradução/adaptação: “for-
matado por multidões”.

Cada vez mais, pessoas vão 
reunir seus dados, perfis e preferências 
em grupos (pequenos e grandes) para 
dar forma a novos bens e serviços.
 
Como aproveitar-se dessa tendên-
cia? Novos produtos e serviços devem 
estar adaptados de acordo com as pre-
ferências ou comportamentos agregados 
desses grupos de consumidores e da 
maneira como são expressados por meio 
de seus dados. As mídias sociais, o co-
mércio eletrônico e os históricos de 
compras permitem isso.

3made gReeNeR bY/fOR 
CHiNa – Numa adaptação 
livre: “feito melhor pela 
China”.

Essa mudança será impulsionada pelas 
iniciativas incansáveis e em larga es-
cala da China para tratar de enormes 
desafios ambientais como energia, 

transporte e construção, entre outros. 
Na verdade, a ideia entre muitos con-
sumidores no mundo todo de que as 
marcas chinesas ficam para trás no 
quesito ecologia talvez seja uma das 
últimas grandes vantagens competitivas 
de que as marcas "ocidentais" ainda 
desfrutam. Quando esse preconceito 
for derrubado, uma das últimas barrei-
ras que afasta as marcas chinesas dos 
consumidores globais cairá por terra.

4 mYcHIATRY – Numa adap-
tação livre: “minha-psico”.
 
Os consumidores vão cada 
vez mais ver seus smartpho-

nes como aparelhos que fornecem as-
sistência total a seu estilo de vida. Téc-
nicas aprimoradas de "auto-tratamento", 
desenvolvimento em tecnologias de 
detecção de estresse e a penetração 
quase total dos smartphones em vários 
mercados mostram que os consumido-
res vão cair de boca em inovações que 
ajudem a acompanhar e melhorar o 
bem-estar mental.
 Será que você não pode oferecer 
algum aplicativo que ajude a melhorar 
a qualidade de vida de seu cliente?
 

5 nO DATA – Numa adapta-
ção livre: “nada de preen-
cher cadastros”.

Um grande desafio das em-
presas vai ser encontrar equilíbrio en-
tre os benefícios reais da coleta e utili-
zação de dados (recomendações, vendas 
cruzadas, personalização, visitas e pá-
ginas visitadas, etc.) e conquistar a con-
fiança de consumidores cada vez mais 
receosos de terem seus dados captura-
dos pelas empresas.
 Isso tudo leva a oportunidades pa-
ra marcas que simplesmente oferecem 
ótimos serviços ao mesmo tempo que, 
orgulhosamente, deixam de coletar 
dados pessoais (e fazem muita propa-
ganda deste fato).
 

6 iNteRNet Of CaRiNg 
tHiNgs – Numa adapta-
ção livre: “a internet das 
coisas que cuidam”.
 

Tudo que "objetos conectados" possam 
fazer pelos consumidores – seja moni-
torar ou aprimorar a saúde, ajudá-los a 
economizar dinheiro ou a executar 
tarefas – será recebido com alegria nos 
anos que estão por vir.

Você já ouviu falar de roupas inte-
ligentes que informam a temperatura 
ambiente, geladeiras que lembram a 
hora de comprar mais leite ou carros 
que dispensam motoristas?

Não existe uma pílula mágica que 
nos permita saber qual será o pro-
duto que revolucionará o mercado de 
consumo nos próximos anos. Nin-
guém jamais imaginou o iPad, antes 
que fosse inventado. O que podemos 
fazer é tentar perceber rapidamente 
o que está movendo o consumo, quais 
são as novas necessidades e como o 
comportamento do consumidor está 
se alterando. Para isso, você tem sem-
pre de estar bem informado, concor-
da? Então, nós recomendamos que a 
partir de 2015, você e sua empresa 
incluam a coleta de informação útil 
no planejamento estratégico de sua 
empresa.

 
Para saber mais sobre a Trendwatching, 
viste o site www.trendwatching.com e 
cadastre-se para receber periodicamente 
informações sobre tendências e compor-
tamento do consumidor.
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supERpLAnEjADOR

Por fRaNCiNe PeReiRa
 Divulgação

PlAnejAmento 
estrAtégico 
comerciAl 
como vocAção

Inteligência comercial, 
alinhamento de todas 
as áreas, avaliação 
constante e jogo de 
cintura. Gustavo 
Encinas conta sua 
experiência na área e 
fala sobre como 
realizar um 
Planejamento 
Estratégico Comercial 
de sucesso
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“Planejamento Estratégico Comer-
cial não funciona. Existem diversos 
fatores que não podem ser planejados, 
que estão fora do nosso alcance”.

Mais de um participante da nossa 
pesquisa sobre Planejamento Estraté-
gico Comercial apresentou essa justi-
ficativa quando perguntamos por que 
sua empresa não faz PEC. Mas será que 
eles têm razão? O profissional que con-
sideramos um superplanejador (e você 
já vai entender por que) garante que, 
na prática, essa justificativa não tem 
fundamento. “Principalmente se o PEC 
for feito da maneira correta”, afirma 
Gustavo Encinas, que já foi Gerente de 
Planejamento de Vendas na L'Occitane 
en Provence e Coordenador de Plane-
jamento Comercial da Natura Cosmé-
ticos.

“Todo processo de planejamento de 
um ciclo ou período comercial, se bem 
feito, provoca uma série de questiona-
mentos, tanto estratégicos quanto ope-
racionais, que fomentam o trabalho em 
equipe de todas as áreas da empresa. O 
fruto dessa provocação, por sua vez, é 
a antecipação de desafios futuros. Com 
essa antecipação em mãos, podemos 
nos preparar melhor para diversos ce-
nários, evitando até mesmo os proble-
mas mais corriqueiros em uma opera-
ção de vendas”, destaca.

Economista por formação, há cer-
ca de oito anos Gustavo descobriu, em 
um processo de treinamento de car-
reira, que sua verdadeira vocação es-

tava muito mais ligada à área comercial 
que à de finanças. Uma de suas pri-
meiras experiências – e mais signifi-
cativas – com PEC foi na área de Pla-
nejamento Mercadológico da Natura 
Cosméticos. “Trabalhei com Planeja-
mento Comercial desenvolvendo es-
tratégias promocionais e campanhas 
de incentivo com o objetivo de viabi-
lizar lançamentos, incrementar a pe-
netração das marcas no canal de ven-
das, garantir rentabilidade para os 
ciclos comerciais e engajar a equipe 
de vendas”, conta. Na Ĺ Occitane en 
Provence, Gustavo criou a área de In-
teligência Comercial, responsável por 
todo o planejamento dos canais de 
retail, e-commerce, B2B e SPA.

desafios do pEc

Se você acredita que só sua empresa 
enfrenta dificuldades com o Planejamen-
to Estratégico Comercial, pode mudar 
essa visão. Gustavo garante que todas as 
organizações encontram obstáculos na 
hora de desenvolver e aplicar o PEC. 
“Quando falamos em planejamento co-
mercial, tanto as grandes empresas quan-
to as pequenas possuem basicamente os 
mesmos desafios: darem credibilidade 
ao planejamento, serem firmes quanto à 

estratégia desenhada e serem efetivas 
na realização do planejado”, analisa.

Ele conta ainda que pode vivenciar 
essas dificuldades em diferentes con-
textos – em uma empresa com proces-
sos de Planejamento Comercial já es-
tabelecidos e também em uma orga-
nização que passou pelos processos 
iniciais do PEC: “a Natura é uma es-
pécie de gigante em planejamento: tem 
áreas específicas de suporte aos pla-
nejadores, além de dar grande impor-
tância não só aos processos de plane-
jamento, como também aos aprendi-
zados gerados em análises posteriores. 
Nesta empresa, aprendi a verdadeira 
importância de um bom planejamento 
e de engajar os colaboradores na exe-
cução do mesmo. Já a Ĺ Occitane me 
possibilitou conhecer os estágios ini-
ciais de preparação de uma empresa 
para um processo de planejamento 
mais robusto, exigindo de mim muita 
flexibilidade. Por ainda ser uma startup 
aqui no Brasil, as mudanças eram mui-
to rápidas. No entanto, com jogo de 
cintura, honestidade, técnica e boa 
comunicação, foi possível fazer com 
que, tanto eu como a empresa, pudés-
semos aprender a respeito de processos 
de planejamento”, destaca.

“Quando falamos em planejamento comercial, tanto as 
grandes empresas como as pequenas possuem basicamente 
os mesmos desafios: darem credibilidade ao planejamento, 
serem firmes quanto à estratégia desenhada e serem 
efetivas na realização do planejado.”
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o pEc e as vendas

Para Gustavo, o principal benefício do 
Planejamento Estratégico Comercial é 
o poder de análise que ele dá para a 
empresa. Com o PEC, a organização 
consegue saber qual é o melhor caminho 
para vender mais e, também, alcançar 
com mais eficácia seus diversos públicos. 

Ele destaca que o PEC fornece à em-
presa a chance de capturar oportuni-
dades comerciais que não são identifi-
cadas pelo pessoal do campo e, muitas 
vezes, nem percebidas pelos próprios 
gerentes. “O Planejamento Estratégico 
Comercial traz uma visão macro para 
a organização, de toda a sua operação 
e de sua capacidade de resposta aos 
movimentos do mercado. Isso, por sua 
vez, prepara a empresa, dando-lhe uma 
vantagem competitiva para gerar vendas 
e evitar custos de redundância opera-
cional”, destaca Gustavo, afirmando, 
ainda, que todas as informações geradas 
a partir do PEC possibilitam a criação 
de políticas de incentivo que fazem com 
que não só os colaboradores se engajem, 
mas também seus consumidores. “Este 
engajamento e sincronia, na minha opi-
nião, é o principal indicador de sucesso”.

Gustavo garante que, sem o Plane-
jamento Estratégico Comercial, a em-
presa está fadada a redundâncias ope-
racionais, falta de coerência na comu-
nicação da estratégia e perda de opor-
tunidades comerciais. Tudo isso, 
segundo ele, gera ineficiência, perda de 
rentabilidade e desmotivação. “Em to-
das as empresas em que trabalhei, os 
resultados do PEC são visíveis e quan-
titativos. Com o planejamento adequa-
do, ganhamos rentabilidade em nossas 
ações promocionais, organização e, com 
isso, redução de custos, convergência 
de objetivos e foco em resultados”.

pEc na prática

“Na Natura, quando trabalhava com o 
planejamento comercial da categoria 
de cabelos, identificamos que os pro-
dutos de tratamento eram os mais ren-
táveis. Quando analisamos o histórico 
de ações comerciais, descobrimos que 
a maioria das promoções realizadas 
nessa categoria era voltada para sham-
poo e condicionadores, isto é, produtos 
básicos. Acreditávamos que a compra 
do shampoo levava à compra de pro-
dutos de tratamentos para cabelos. No 
entanto, descobrimos, por meio de es-
tudos realizados internamente, que o 
contrário era mais frequente. Ou seja: 
a compra de tratamentos era geralmen-
te acompanhada por outros itens da 
categoria. Foi a área de planejamento 
que sugeriu que as promoções passassem 
a ser direcionadas aos produtos de tra-
tamento. Essa alteração de estratégia 
promocional fez com que essa categoria 
de produtos ganhasse mais de 3 pontos 
percentuais em rentabilidade, pois, com 
o aumento da venda de tratamentos, 
aumentamos também as vendas de itens 
básicos.”

com essa história do Gustavo, 
podemos tirar três principais 
aprendizados:

1. Entender o comportamento do con-
sumidor é fundamental para a rea-
lização de um Planejamento Estra-
tégico Comercial eficiente;

2. A interação entre as áreas é impor-
tante para que o Planejamento possa 
ser desenvolvido e aplicado de ma-
neira efetiva, atuando exatamente na 
origem do problema ou necessidade;

3. O PEC tem o poder não só de au-
mentar o número de vendas, como 

também aumentar a rentabilidade 
por meio de ações de vendas com 
valor agregado.

dicas para o seu pEc

Para que o Planejamento Estratégico 
Comercial possa trazer resultados efe-
tivos, existem alguns fatores dentro do 
contexto da organização que são essen-
ciais para isso. Segundo Gustavo, os 
dois principais pilares do PEC de su-
cesso são:

1. Comprometimento da Diretoria com 
as estratégias definidas;

2. Transparência, comunicação e en-
gajamento de todas as áreas na cria-
ção do planejamento.

Baseando-se nesses pilares, para 
quem deseja realizar efetivamente o 
PEC, Gustavo aconselha: “Primeira-
mente, é fundamental engajar a empre-
sa como um todo no PEC. Isto é, todos 
devem participar de alguma forma na 
construção deste planejamento. Não 
adianta nada montarmos uma estraté-
gia para aumentar as vendas sem que 
o RH se prepare para novas contrata-
ções, sem que a TI melhore sua infra-
estrutura ou sem que a logística afirme 
que temos produtos a mais para vender. 
Para isso, é necessário um comitê de 
aprovação deste planejamento, que de-
ve ser composto pelos tomadores de 
decisão”, pontua. 

“Além disso, é necessário também 
que a empresa possua uma estrutura 
que permita a coleta e análise de dados, 
lembrando sempre que as oportunida-
des comerciais estão geralmente escon-
didas em aprendizados que são fruto 
de análise estratégica. Quanto melhor 
a estrutura, mais análises e, consequen-
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temente, mais inteligência para o pla-
nejador. Finalmente, é preciso, ainda, 
um bom profissional para guiar e di-
recionar a área”, conclui.

chEcklist do pEc

Para ajudar o gestor a identificar quão 
avançado está o processo de PEC em 
sua empresa, Gustavo indica que seja 
realizado o seguinte checklist:

 Os dados da operação estão sendo 
coletados e armazenados com fácil 
acesso?

 A área de planejamento, ou o seu 
responsável, está utilizando estes 
dados para guiar o seu trabalho?

 Está sendo gerada inteligência com 
essa informação?

 Esta inteligência está chegando aos 
canais competentes?

 Estes canais estão fazendo uso des-
ta inteligência?

 O resultado deste trabalho está sen-
do medido e comunicado à empresa?

Gustavo Encinas: 
um superplanejador? 

A ideia desta reportagem foi inspirá-lo trazendo a expe-
riência e o conhecimento de um profissional que vivencia 
no seu dia a dia os desafios do PEC e também consegue 
colher todos os benefícios gerados por ele. Porém, quan-
do perguntamos ao Gustavo se ele se considera um su-
perplanejador, sua resposta foi objetiva: “na minha área 
de atuação, ou se planeja ou não. Considero-me, portan-
to, um bom planejador. Além de conseguir agregar inte-
ligência comercial ao planejamento, busco garantir um 
alinhamento de todos os gestores e sempre avaliar o 
planejado versus o realizado. nesta área, o conhecimen-
to vale muito. Porém, o bom planejador sabe que, muitas 
vezes, o improviso também é necessário e, portanto, 
deve estar apto a lidar com situações não previstas. Seu 
coração deve estar focado sempre nos resultados, e não 
apenas no planejamento, lembrando que, quanto menos 
complexo o plano, mais chances ele tem de dar certo”. 

Mas por mais que o Gustavo seja objetivo ao afirmar 
que não é superplanejador, e sim um bom planejador, 
acreditamos que qualquer um que consegue aliar co-
nhecimento técnico e paixão por vendas – colocando 
não só a mente, mas também o coração no PEC – deve, 
sim, ser considerado um Superplanejador. Então, inspi-
re-se na história, lições e dicas dele para planejar cada 
vez melhor as vendas da sua empresa. O resultado, 
como você verá nas outras reportagens desta edição, 
será surpreendente.

“O bom planejador sabe que, 
muitas vezes, o improviso 
é necessário e, portanto, 
deve estar apto a lidar com 
situações não previstas. Seu 
coração deve estar focado 
sempre nos resultados, e não 
apenas no planejamento, 
lembrando que, quanto menos 
complexo o plano, mais 
chances ele tem de dar certo.”
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“Qualquer processo, inclusive 
o Planejamento estratégico 
Comercial, é tão bom quanto 
as pessoas e organizações 
que o gerenciam.”
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M uitas vezes, entocados 
em nossas empresas, fa-
zendo o que achamos que 
está certo, não consegui-
mos analisar de maneira 
imparcial e estratégica 
os caminhos que estamos 
seguindo e, assim, por 

vezes, não visualizamos alterações de rota que poderiam 
facilitar nossa caminhada rumo ao sucesso. Nesse sen-
tido, uma visão de fora sempre ajuda.

Sabendo disso, convidamos para ser nosso entrevis-
tado nesta edição especial sobre Planejamento Estraté-
gico Comercial o consultor norte-americano Frank 
Cespedes, que é professor da Harvard Business School 
e autor do livro Aligning Strategy and Sales: The Choices, 
Systems, and Behaviors that Drive Effective Selling (Har-
vard Business Review Press), ainda sem versão brasilei-
ra, mas que fala sobre o alinhamento entre estratégia e 
vendas e as escolhas, sistemas e comportamentos que 
levam à efetividade em Vendas.

Na entrevista, exclusiva para a VendaMais, ele 
analisa o cenário atual de Planejamento Estratégico 
Comercial, comenta os erros mais comuns em PEC, 
analisa a relação entre o Planejamento Estratégico Glo-
bal das empresas e o PEC e apresenta boas dicas e lições 
para você. Acompanhe! 

Alinhando 
estratégia 
e Vendas
Por NatasHa sCHiebel

 Divulgação

Vendamais - Como você avalia a 
maturidade do mercado no que diz 
respeito ao Planejamento estraté-
gico Comercial – por exemplo, quais 
são as boas e más notícias em ter-
mos de PeC nas empresas?

frank V. Cespedes - A boa notícia é que 
há mais ferramentas “big data” disponíveis 
para fazer Planejamento Estratégico Co-
mercial e, por conta da revolução da in-
formação, mais transparência nos indi-
cadores que são relevantes para o plane-
jamento comercial: dados de todo o mer-
cado, dados mais detalhados sobre os 
padrões de compra, e assim por diante.

Mas qualquer processo, inclusive o 
Planejamento Estratégico Comercial, é 
tão bom quanto as pessoas e organizações 
que o gerenciam. Esses investimentos em 
dados poderão gerar mais um ciclo de 
investimentos “garbage-in-garbage-out” 
(dados desnecessários são processados e 
produzem informações indesejadas de 
maneira não-intencional, ocasionadas 
por processos lógicos de computadores), 
a menos que as empresas prestem a aten-
ção também em como o planejamento é 

EnTREvIsTA
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feito, em quais são as ligações entre as 
previsões de vendas e as metas estraté-
gicas, e o que seus gerentes de vendas 
realmente fazem com os dados e planos. 
Como sempre, em Vendas, você não po-
de escapar da necessidade de gestão.

Via de regra, eu vejo o que se chama 
tecnologia “big data” atravessar neste 
momento o mesmo ciclo que vimos os 
sistemas de CRM viverem nos anos 1990 
e 2000. A tecnologia é apenas um meio, 
não um fim. Até agora, os investimentos 
em tecnologia estão ultrapassando o uso 
produtivo dessas tecnologias em empre-
sas de vendas. Como resultado, o Plane-
jamento Comercial não evoluiu muito, 
apesar dos investimentos em “big data”.

Na sua opinião, por que o Planeja-
mento estratégico Comercial é im-
portante para o sucesso das vendas 
em uma empresa?

Como diz o antigo ditado, “nada aconte-
ce até que você faça uma venda”. Na maio-
ria das empresas, quase todas as outras 
atividades da cadeia de valor são movidas 
por previsões de vendas: qual é a capaci-
dade de investimento em Produção, como 
estão os níveis de estoque gerenciados 
por Operações, qual é o perfil do fluxo 
de caixa assumido pelo departamento de 
Finanças, como funciona o recrutamen-
to e seleção pela área de Recursos Hu-
manos, e assim por diante. Bom planeja-
mento em vendas é crucial. 

Em Vendas, além disso, o Planeja-
mento Comercial afeta as metas e cotas. 
E, portanto, deve indicar o que os geren-
tes devem usar para medir a eficácia das 
vendas, quais métricas precisam exami-
nar antes de fazerem as avaliações de 
desempenho e o que eles devem enfatizar 
aos seus vendedores durante essas ava-
liações.

Na edição deste mês da revista Har-
vard Business Review, publiquei um ar-

tigo intitulado “Put Sales at the Center 
of Strategy” (Coloque Vendas no Centro 
da Estratégia, em tradução livre). Isso 
porque “Vendas” é extremamente im-
portante a qualquer estratégia coerente. 
Planejamento sem análise de Vendas 
sempre proporciona o risco de lidar com 
a realidade de “ontem” do mercado, não 
com os consumidores de “hoje”, e com 
seus critérios de compra. E as previsões 
de venda são, provavelmente, a maior 
contribuição da equipe de campo para a 
estratégia.

Como um bom Planejamento estra-
tégico Comercial afeta os resultados 
de Vendas?

Em qualquer negócio, valor é criado ou 
destruído no mercado com os clientes, 
não nos encontros de planejamento ou 
nos discursos motivacionais das salas 
de reunião. E os resultados de vendas 
são sempre afetados por diversos fatores 
que fogem do controle da organização: 

condições macroeconômicas, inflação, 
ações imprevistas do governo, concor-
rência, etc. Qualquer um que tenha ven-
dido no mercado brasileiro nos últimos 
10, 20 anos, sabe disso! Mas é isto o que 
um bom Planejamento Estratégico Co-
mercial pode fazer para afetar os resul-
tados de vendas:

 Primeiramente, o Planejamento pode 
fornecer o foco para a utilização dos 
recursos limitados de vendas. Um 
bom planejamento comercial fala mais 
sobre quem são e quem não são nos-
sos clientes-alvo. Sem foco, os profis-
sionais de vendas venderão a qualquer 
um e, no processo, fragmentarão a 
estratégia e os recursos da empresa.

 Em segundo lugar, o bom Planejamen-
to também ajuda a se concentrar na 
proposta de valor e a melhorar o apren-
dizado em Vendas. Muito do sucesso 
em vendas depende de aprender com 
os erros inevitáveis. Bom Planejamen-

“Planejamento 
sem análise de 
Vendas sempre 
proporciona o 
risco de lidar 

com a realidade 
de “ontem” 

do mercado, 
não com os 

consumidores 
de “hoje”, e com 
seus critérios de 

compra.”
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to de Vendas ajuda a força de vendas 
a acelerar essa curva de aprendizado.

 Depois, em termos básicos, Planeja-
mento Comercial também ajuda os 
gerentes de vendas no recrutamento 
e no desenvolvimento dos profissio-
nais da equipe, fornecendo respostas 
para dúvidas como: quantas pessoas 
devo ter na minha equipe? Que tipo 
de habilidades devo procurar nessas 
pessoas? Que tipo de treinamento é 
relevante?

Mas, mais uma vez, TODOS esses 
benefícios do bom planejamento são ape-
nas possíveis se os gerentes de vendas 
souberem gerenciar. 

Como o Planejamento estratégico 
Comercial está inserido no Planeja-
mento estratégico global de uma 
organização?

Meus estudos revelam que este é um 
grande problema em muitas empresas, 
pois o processo de planejamento estraté-
gico, muitas vezes, gera um descompasso 
com as exigências do processo de tomada 
de decisão em vendas.

Cerca de dois terços das empresas 
tratam o planejamento estratégico 
como um evento periódico, normal-
mente como parte do processo de de-
finição do orçamento anual. Além 
disso, as empresas tendem a fazer o 
planejamento estratégico por unidade 
de lucro e perda, mesmo quando as 
vendas (por bons motivos) ultrapassam 
essa divisão. E a maioria das empresas 
do índice S&P-500, por exemplo, ficam 
de quatro a cinco meses por ano tra-
balhando no seu processo de planeja-
mento estratégico.

Enquanto isso acontece, o mercado 
faz o que o mercado tem que fazer, e as 
vendas devem responder tópico por tó-
pico, conta por conta. Em outras palavras, 
mesmo que o resultado do planejamento 

estratégico seja uma grande estratégia 
(claramente, um grande SE), o processo 
em si muitas vezes o torna irrelevante 
para os executivos de vendas.

Neste exato momento, em muitas 
empresas, o Planejamento Estratégico 
Comercial e o Planejamento Estratégico 
Global correm em linhas paralelas, que 
nunca se encontrarão. Isso é um proble-
ma, pois não há muito o que se esperar 
das vendas se elas não apoiarem a estra-
tégia e os objetivos gerais da empresa. E 
também não há muito o que se esperar 
de uma estratégia excelente que não é 
implementada no campo. Negócios não 
são feitos de grandes ideias. “Negócio” é 
uma arte de performance; trata-se de 
colocar ideias em ação. E é em vendas 
que a ação está; para a maioria das em-
presas, é a parte mais cara e importante 
da implementação da estratégia.

existe um modelo específico de Pla-
nejamento estratégico Comercial? 
se não, o que uma empresa deve 
fazer para aperfeiçoar o seu mode-
lo de PeC?

Não, não há um modelo específico para 
o Planejamento Estratégico Comercial, e 
muitos empresários perdem um monte 
de tempo e de dinheiro procurando “o” 
modelo. O modelo ideal para cada em-
presa depende muito de suas estratégias 
específicas e do que elas significam para 
as tarefas de vendas e para a efetividade 
das vendas.

Destaco em meu livro um processo 
para melhorar o PEC que, acredito, é 
prático e útil tanto para o Planejamento 
Estratégico Global quanto para o Plane-
jamento Estratégico Comercial. A ideia 
é esta:

Como o valor é construído ou destru-
ído no mercado, você precisa primeiro 
entender os fatores externos que afetam 
seu negócio. As chaves externas incluem 
o segmento em que você compete, os 

segmentos de clientes em que você opta 
por jogar e o processo de compra dos 
clientes para os quais você vende e a quem 
você atende. Se uma empresa de fato tem 
uma estratégia (versus uma meta, ou uma 
missão, ou aspiração), ela deveria ser cla-
ra no que diz respeito a esses fatores ex-
ternos e o que eles significam para as 
tarefas de vendas necessárias para fazer 
a estratégia acontecer – ou seja, no que 
seus vendedores precisam ser bons para 
entregar e extrair valor dos consumidores.

Aí, a questão é alinhar os comporta-
mentos de vendas a essas tarefas. Os 
gerentes de vendas, basicamente, têm três 
alavancas para fazer isso:

 Pessoas – quem são seus vendedores, 
o que eles sabem, como você contra-
ta e desenvolve suas habilidades pa-
ra que possam executar a estratégia 
– não aquela de uma metodologia de 
vendas genéricas, ou que aprenderam 
em outra empresa, com uma estraté-
gia diferente.

 Sistema de Controle – práticas de 
gestão de desempenho, incluindo pla-
nejamento de vendas, remuneração 
de vendas e as métricas usadas para 
medir a eficácia das vendas.

 Ambiente de Vendas – o contexto 
mais amplo, no qual as iniciativas de 
vendas são desenvolvidas e executa-
das, incluindo planejamento estraté-
gico, como a comunicação funciona 
(ou não) dentro da empresa e como 
os gerentes (não apenas os vendedo-
res/representantes comerciais) são 
selecionados e desenvolvidos.

Em última análise, a eficácia da ven-
da é um resultado desses fatores, não 
apenas do resultado dos planos e dos 
esforços individuais. Se você é um geren-
te de vendas, esta forma de pensar pode 
mudar a maneira como você faz seu Pla-
nejamento Estratégico Comercial, como 
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você usa seus recursos de vendas dispo-
níveis e como você gerencia a comunica-
ção, tanto com os superiores quanto com 
sua própria unidade de vendas.

Como o Planejamento estratégico 
Comercial deve ser conduzido? uma 
reunião é suficiente? se não, como 
ele deve ser organizado?

Uma reunião nunca é suficiente. Na maio-
ria das empresas, o processo típico é uma 
reunião de lançamento de vendas, segui-
da por uma série de e-mails com relatórios 
periódicos dos representantes ou geren-
tes de filiais. Em geral, a comunicação é 
uma via de mão simples, há pouca troca. 
Por conta disso, muitas vezes as causas 
dos problemas de vendas não são desco-
bertas e analisadas.

A chave é estabelecer um processo em 
curso para a condução, avaliação e imple-
mentação do Planejamento Estratégico 
Comercial. As alavancas fundamentais 
para isso são os comentários sobre as 
contas e as avaliações de desempenho.

Especialmente nos negócios B2B (que 
formam a espinha dorsal do crescimento 
da economia brasileira e da maioria das 
outras nações industrializadas), muitos 
problemas de Planejamento Comercial e 
execução de vendas apenas se tornam 
visíveis quando o desempenho individu-

al é analisado. Mas minha experiência 
mostra que muitas empresas não têm um 
processo de revisão de conta (versus um 
processo de previsão de contas). E muitos 
processos de revisão de conta funcionam 
apenas como maneira de louvar ou culpar 
um determinado profissional de vendas 
pelos resultados. Em vez disso, eles de-
veriam olhar para frente e ter discussões 
sobre o que está acontecendo com os 
clientes, quais as opções de respostas 
para aumentar as vendas, e as implicações 
práticas para suas ações de vendas, pro-
posta de valor e outros recursos da em-
presa que são relevantes para aquela 
oportunidade específica.

Outra alavanca, como eu disse antes, 
é a análise de performance, que é prova-
velmente a menos utilizada para estabe-
lecer cultura e comportamento de influ-
ência na maioria das empresas. Quer 
melhorar a performance da sua organi-
zação? Comece treinando seus gerentes 
a fazerem análise de performance e ga-
ranta que eles levem esse processo a sério. 
Para a maioria das pessoas em uma em-
presa, é aí que o planejamento se torna 
real: no bate-papo com seus gerentes, não 
nas apresentações em Power Point.

quais são os maiores erros que vo-
cê vê empresas cometendo em Pla-
nejamento estratégico Comercial? 
Como evitá-los?

Meus comentários anteriores mencio-
nam alguns erros e o que os gerentes 
precisam fazer para evitá-los. Aqui, vou 
destacar algumas coisas para pensar 
sobre e evitar:

 Você não pode fazer Planejamen-
to Estratégico Comercial sem 
uma estratégia – e muitas empre-
sas não têm uma estratégia. Elas 
confundem estratégia com coisas 
como visão, missão e balanced sco-
re card, entre outras. O primeiro 
passo, então, é entender qual é a sua 
estratégia.

 Estratégia sem ação é teoria. Ação 
sem estratégia é movimento. Os 
links entre estratégia e ações de 
campo são as chaves para os resul-
tados, em qualquer empresa.

 Não é responsabilidade dos clien-
tes e do mercado entender e apre-
ciar a estratégia da sua empresa. 
É sua responsabilidade entender as 
mudanças que estão acontecendo 
no seu mercado e em seus clientes 
e se adaptar a elas. Isso pode soar 
“injusto”, mas é assim que o mun-
do dos negócios acontece. Uma das 
principais responsabilidades do 
Planejamento Estratégico Comer-
cial é conseguir essas informações 
no campo e fornecê-las de uma 
forma que seja relevante para o que 
está acontecendo no mercado hoje, 
não ontem.

A melhor maneira de evitar esses 
erros é garantir que, independente de 
você ser um gerente de vendas ou um 
alto executivo, parte do seu tempo seja 
sempre dedicado para estar em conta-
to com seus clientes, não apenas com 
relatórios, planilhas e dados. Como eu 
ouvi certa vez Sam Walton dizer aos 
seus executivos: “Lembre: não há mui-
tos clientes na sede da empresa!”.

“Quer melhorar a performance da sua organização? 
Comece treinando seus gerentes a fazerem análise de 
performance e garanta que eles levem esse processo a 
sério. Para a maioria das pessoas em uma empresa, é aí 
que o planejamento se torna real: no bate-papo com 
seus gerentes, não nas apresentações em Power Point.”
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edIÇÃO eSPeCIAL
Planejamento Estratégico Comercial

Fundador/Sócio 24,8%
Diretor Geral 4,2%
Diretor Comercial 9,0%
Gerente Geral 5,7%
Gerente Comercial 23,7%
Supervisor de Vendas 14,9%
Outro cargo de direção 17,7%

O MAPA dO 
PLAnejAMentO 
eStrAtégICO 
COMerCIAL 
nO BrASIL

P or que fazer o PEC? Quais são 
os principais resultados? Quais 
são os fatores que impedem 
as empresas de fazerem uma 
gestão estratégica das vendas? 

Que ferramentas são comumente utilizadas 
para a elaboração do PEC?

Fizemos essas e outras perguntas para 
577 gestores de vendas de todo o Brasil na 
mais completa pesquisa sobre Planejamen-
to Estratégico Comercial já feita no País. 

As entrevistas nos deram a base para 
produzir algumas das reportagens desta 
edição, mas também nos revelaram infor-
mações importantes sobre como as empre-
sas lidam com a gestão de seu departamen-
to de vendas.

Os principais resultados você vê nas pró-
ximas páginas.

CArgO

InfOgráfICO
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SetOr dA eCOnOMIA

fAtUrAMentO AnUAL dA eMPreSA

QUAntIdAde de VendedOreS nA eMPreSA

Indústria 20,8%
Serviço 47,3%
Varejo 22,4%
Atacado 9,5%

1 a 10 57,9%
11 a 50 23,7%
51 a 100 7,6%
101 a 300 4,5%
301 a 500 2,3%
500 a 1000 1,4%
Mais de 1000 2,6%

Até R$ 1.000.000,00 40,8%
Entre R$ 1.000.000,00 e R$ 5.000.000,00 21,2%
Entre R$ 5.000.000,00 e R$ 20.000.000,00 13,7%
Entre R$ 20.000.000,00 e R$ 40.000.000,00 6,5%
Entre R$ 40.000.000,00 e R$ 120.000.000,00 6,3%
Entre R$ 120.000.000,00 e R$ 500.000.000,00 5,4%
Mais de R$ 500.000.000,00 6,1%
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PEC

POr QUe nÃO fAZ PeC?

QUAIS SÃOS OS PrInCIPAIS errOS QUe já COMeterAM AO fAZer O PeC?

 Falta de indicadores para estabelecer metas
 A falta da prática habitual de se fazer um planejamento
 Dificuldade para implantar 
 Não consigo engajar a equipe para seguir o PEC
 Não saber por onde começar
 Temos dificuldade na administração e no cumprimento dos prazos 
 Falta de consenso sobre o que a empresa realmente pretende nos 
próximos anos

 Não temos um bom modelo
 Imprevistos mercadológicos afetam nosso PEC

 Abandonar o plano no meio do caminho
 Falta de acompanhamento periódico
 Não envolver as principais áreas da empresa
 Superestimar cotas de vendas
 Envolver as pessoas erradas 
 Mudar o planejamento diversas vezes
 Problemas na comunicação para a equipe de vendas
 Mudança frequente de indicadores de performance

A eMPreSA fAZ 
PLAnejAMentO 
eStrAtégICO 
COMerCIAL? 49,0% 51,0%

SIM NÃO
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QUe ferrAMentAS/InfOrMAÇÕeS 
UtILIZAM PArA fAZer O PeC?

QUAIS SÃO OS PrInCIPAIS reSULtAdOS/
BenefíCIOS QUe O PeC gerOU eM SUA eMPreSA?

* Pesquisa feita pela VendaMais entre os meses de junho e julho de 2014, com 577 gestores de vendas.

 Histórico de vendas
 4 P’s do Marketing 
 PDCA
 5W2H
 ANÁLISE DO MERCADO
 ANÁLISE DOS INDICADORES ANUAIS
 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
 SWOT
 Expectativas e impressões de 
colaboradores e clientes

 Planos de Ação
 Pesquisa de satisfação junto a clientes
 Modelos apresentados por consultores
 Canvas
 Curvas de vendas
 BCG
 Extratificação de relatórios do CRM
 Balanced Scorecard
 Mapa Estratégico de Gestão Comercial

 Visualização de metas
 Aumentos nas vendas
 Melhores acompanhamentos de 
desempenho

 Monitoramento de resultados em tempo 
hábil para alterações

 Auxílio para tomar decisões
 Sinergia
 Direcionamento
 Melhor alinhamento da equipe
 Melhor acompanhamento das vendas
 Foco no objetivo
 Melhoria na manutenção dos resultados
 Crescimento constante
 Organização da área de vendas
 Aceleração da curva de vendas
 25 trimestres consecutivos de crescimento
 A margem de erro diminuiu de 30% para 10%
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POR FRAnCInE PEREIRA
 Divulgação

34 vendamais.com.br  -  outubro 2014

edIÇÃO eSPeCIAL
Planejamento Estratégico Comercial errOS eM PLAnejAMentO eStrAtégICO COMerCIAL

AS 10 PrInCIPAIS 
ArMAdILhAS 
dO PeC
Conheça os erros mais cometidos no desenvolvimento do 
Planejamento Estratégico Comercial, as consequências 
que eles trazem para sua empresa e saiba como evitá-los 
para garantir não apenas o sucesso no planejamento, mas 
principalmente nas vendas

abe aqueles jogos de tabuleiro em que, dependendo 
do número de casas que você anda, acaba caindo em 
uma roubada, tendo que pagar um mico ou andar 
para trás? Se o Planejamento Estratégico Comercial 
(PEC) fosse um jogo desses, 10 armadilhas provavel-
mente apareceriam no seu caminho até o fim do 
jogo. Elas foram identificadas na pesquisa que fizemos 
sobre PEC, e agora serão analisadas e resolvidas por 
grandes especialistas do mercado.

Com as dicas que você vai conferir aqui, será mui-
to mais fácil seguir sempre adiante no seu jogo de 
Planejamento Estratégico Comercial. Prepare os da-
dos, e vamos lá!S
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metas irreais - muito acima ou muito 
abaixo da capacidade e realidade da 
empresa 

Essa armadilha começa com uma visão 
equivocada que as empresas têm sobre 
a definição de metas. “As organizações 
tendem a ver a meta como uma ferra-
menta de pressão sobre a equipe. Na 
verdade, as metas deveriam ser discuti-
das e pensadas muito menos em torno 
do volume, da quantidade ou do valor, 
mas muito mais em torno das estratégias. 
A pergunta deveria ser: ‘que estratégias 
nós temos para alcançar nossos objeti-
vos?’”, analisa JB Vilhena, presidente do 
Instituto MVC e coordenador acadêmico 
do MBA em gestão comercial da FGV.

E o grande problema é que esse erro 
prejudica todo mundo – do dono da or-
ganização ao cliente. Silvio Costa, Mes-
tre em Administração, professor da FGV 
e consultor de Vendas, explica como 
cada grupo é afetado com isso:

 É ruim para o acionista e para o do-
no da empresa, porque não terão o 
retorno que esperavam;

 É ruim para as lideranças, porque 
não conseguiram realizar seu plano 
de negócio;

 É ruim para os níveis menores de li-
derança, como gerência média, porque 
se a meta estabelecida não acontece 
aparece no final como “a área comer-
cial não atingiu a meta”, o que dá uma 
sensação de frustração muito grande;

 E é ruim para o cliente, que pode 
ficar insatisfeito com a pressão do 
vendedor que quer fechar o negócio 
a qualquer custo.

Mas como evitar essa armadilha? 
Costa aponta o caminho: “é preciso mon-
tar o PEC de maneira profissional, sem 

01

02

achismos, sempre observando o que es-
tá acontecendo no mercado, fazendo a 
leitura do ambiente externo, usando fer-
ramentas específicas para isso, tais como 
a matriz SWOT– que mostra as ameaças 
e oportunidades no mercado”. Esse ca-
minho detalhado você confere no guia 
que se inicia na página 40 desta edição. 
Porém, enquanto ele não lhe é apresen-
tado, você neutraliza a armadilha e se 
preparada para seguir adiante.

não levar em conta cenários externos 
do mercado

A segunda grande armadilha acontece 
principalmente por conta da falta de co-
nhecimento de Marketing, na opinião de 
Vilhena. Como ele explica, “o marketing 
nos ensina que as decisões na organiza-

ção têm que ser orientadas pelo e para o 
mercado. Do contrário, estamos toman-
do decisões que dizem respeito aos dese-
jos, vontades, pretensões da empresa, mas 
que não fazem sentido na realidade”.

Elimar Melo, Mestre em Adminis-
tração Estratégica e especialista em Ges-
tão Empresarial, Comunicação Social e 
Administração de Marketing, acrescen-
ta: “eu só posso dizer que sou forte ou 
fraco se eu comparo os meus resultados 
aos de outras pessoas. Então, até mesmo 
na análise interna é preciso levar em 
consideração o lado de fora”.

Ou seja, os motivos para evitar essa 
armadilha são claros. Porém, superá-la 
pode não ser tão simples. Para isso, o 
gestor precisa desenvolver duas capaci-
dades: 

a) Capacidade apurada e acurada de 
entender o seu mercado de atuação 
e antecipar novas movimentações 
dos concorrentes;

b) Capacidade de identificar a alterna-
tiva mais adequada para atingir os 
objetivos da empresa nesse contexto, 
de acordo com as suas próprias com-
petências e recursos.

Essa é opinião de Luis Roberto Mello, 
Mestre em Administração e consultor 

jB vilhena

silvio costa
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nas áreas de Estratégia, Marketing, Ven-
das e Recursos Humanos, que aproveita 
a deixa para apresentar ferramentas que 
podem ajudar nesse momento: pesquisa 
de mercado, mapeamento da concorrên-
cia e análise dos resultados já obtidos 
pela organização. Preparado para deixar 
essa armadilha para trás?

não selecionar as pessoas adequadas 
para executar o que foi planejado 

Se você não selecionar - interna e exter-
namente - muito bem as pessoas para 
colocar o que foi planejado em prática, 
provavelmente vai voltar algumas casas 
no jogo do PEC. Aliás, esse é um erro 
comum, pois na hora de escolher as pes-
soas para trabalhar com o planejamento, 
as empresas acabam colocando profis-
sionais que, normalmente, concordam 
com quem está à frente do planejamen-
to; esquecem que a diversidade é impor-
tante. 

Os especialistas que entrevistamos 
destacam ainda a importância de se 
levar em conta a contratação por com-
petência. “É preciso ter um perfil de 
competência e garantir que as pessoas 
contratadas se encaixam neste perfil. 
Isso, muitas vezes, torna o processo de 
recrutamento e seleção muito trabalho-
so, mas com certeza mais eficaz”, apon-
ta Vilhena. 

Mas se na sua equipe você já tem os 
profissionais que precisa para que o PEC 
saia do papel, talvez o que falta seja 
treinar melhor esses profissionais. “De-
fina as competências necessárias para 
atingir os objetivos e metas e analise os 
funcionários para avaliar se eles têm 
essas competências. Se você busca, por 
exemplo, habilidade para inovação e 
foco no cliente e identificou que, de 0 a 
10, alguns de seus profissionais têm 

nota 6, precisa promover meios para 
elevar a performance dos profissionais 
nesse sentido”, explica Elimar Melo. 
Assim, neutralizar a armadilha núme-
ro 3 fica muito mais fácil.

mudar diversas vezes o plano, as me-
tas e os indicadores de performance 

“Isso, infelizmente, é uma mania brasi-
leira, porque as pessoas colocam indica-
dores de performance estreitamente re-
lacionados à remuneração”, opina Vilhe-
na. Segundo ele, neste fato existem dois 
problemas: um é uma certa falta de com-
petência de alguns gestores na formula-
ção do indicador, porque são extrema-
mente viciados em indicadores quanti-
tativos, principalmente no que diz res-
peito ao volume de vendas ou a receitas. 

“Não há uma cultura de buscar outros 
tipos de indicadores, como satisfação do 
cliente, por exemplo”, analisa. Outro 
problema é que, quando o vendedor está 
tendo um resultado interessante e ele vai 
ter uma remuneração substancial, mu-
dam-se os indicadores para diminuir a 
remuneração, o que afeta a motivação e 
até mesmo os resultados dos profissionais.

A falta de paciência dos gestores, que 
muitas vezes gostariam que os resultados 
surgissem da noite para o dia, é, para 
Elimar, um dos motivos que ocasionam 
essa armadilha. “Guimarães Rosa tem 
uma frase interessante em ‘Grande Sertão: 
Veredas’ que diz o seguinte: ‘o real não 
está nem na partida, nem na chegada: ele 
se dispõe para a gente é no meio da tra-
vessia’. E o pessoal esquece da travessia, 
esquece o que tem que passar para chegar. 
As pessoas querem o resultado para on-
tem, e isso não acontece de jeito nenhum. 
E, quando acontece, o resultado vira um 
resultado prematuro. Uma coisa é ter 
necessidade e urgência de fazer as coisas 
com critério e rapidamente, outra coisa 
é fazer com pressa”, ressalta.  

Assim, se você quer colher os frutos 
do seu PEC bem planejado e estruturado, 
precisa dar tempo ao tempo. Não mude 
de estratégia por pressa. Siga na direção 
definida estrategicamente e neutralize 
mais uma armadilha.

Falta de metas mais objetivas (plane-
jamento muito amplo) 

Mais um erro comum a quem tem pres-
sa, essa armadilha depende da correta 
especificação das metas para ser neutra-
lizada, afirma Elimar Melo. Ele acredita 
que as metas não podem simplesmente 
ser divididas pelo número de vendedores 
ou filial. “É preciso entender qual mer-
cado está comprador, qual está recessivo, 

03

04 05

elimar melo
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para quem eu posso vender mais, para 
quem vou vender quantidade, para quem 
vou vender margem, para quem vou 
vender soluções integradas e assim por 
diante”, revela. Além disso, para que as 
metas sejam objetivas, elas precisam ser 
divididas por produtos, equipes e tipos 
de clientes, opina o especialista. Assim, 
cada um terá metas ajustadas à sua rea-
lidade e de fato objetivas.

Melo destaca ainda que é preciso que 
as empresas estabeleçam metas qualita-
tivas: de margem, de inadimplência, sa-
tisfação de clientes, market share, etc. “Uma 
situação comum é a seguinte: vem a in-
formação para a equipe de vendas esta-
belecendo que agora a meta não é mais 
R$ 15 milhões, e sim R$ 18 milhões. Nin-
guém fala se deve ser preservado o market 
share, se a margem deve ser mantida ou 
pode ser reduzida. Aí, os vendedores saem 
fazendo de tudo para vender mais, inclu-
sive dando desconto e, dessa forma, mes-
mo atingindo a meta, o lucro da empresa 
como um todo sai prejudicado”, explica. 

Levando o estabelecimento das me-
tas a sério, essa é mais uma armadilha 
facilmente neutralizada. Conte com a 
ajuda da sua equipe para definir os ob-
jetivos de cada um e avance mais algumas 
casas no tabuleiro do Planejamento Es-
tratégico Comercial.

Basear-se em métodos ultrapassados 

Outro erro identificado em nossa pes-
quisa foi a utilização de métodos ultra-
passados no desenvolvimento do Plane-
jamento Estratégico Comercial. Na aná-
lise de Luis Roberto Mello, isso acontece 
porque os gestores estão despreparados. 
Como ele destaca, em média os gerentes 
dedicam menos de três horas por sema-
na para discutir questões estratégicas. 
Assim, oportunidades de mercado deixam 

de ser identificadas, objetivos dissonan-
tes são estabelecidos, a capacidade de 
inovação nas estratégias e processos 
comerciais é reduzida e os recursos são 
usados de maneira ineficiente. 

Faz parte de um PEC de sucesso a 
preparação de quem o comanda. Por isso, 
a sugestão de Mello é que você mantenha-
-se sempre atualizado para usar ferramen-
tas mais adequadas para o momento sem-
pre que for planejar os próximos meses ou 
anos da sua organização. Com isso, esse 
nunca mais será um problema em PEC.

não acompanhar e não registrar os 
resultados 

Como você já deve ter percebido, uma 
armadilha pode levar a outra. A falta de 
preparo citada anteriormente, por exemplo, 
pode ocasionar um acompanhamento 
precário dos resultados. “Gerentes ultra-
passados não apresentam conhecimentos 
e habilidades necessários para o correto 
acompanhamento dos resultados, sobre-
tudo se forem resultados oriundos de ne-
gociações complexas, que envolvem valo-
res maiores ou que apresentam ciclo lon-
go até o fechamento. O gestor não tem só 
que gerenciar resultados, ele precisa ge-
renciar processos”, analisa Elimar Melo.

Sobre as consequências dessa falta 
de acompanhamento, o especialista des-
taca que isso resulta numa gestão empo-
brecida, já que, assim é impossível for-
mular táticas e estratégias que viabilizem 
os resultados. “Sem resultados registra-
dos, a definição das metas futuras é im-
possível, aumentando o risco de novos 
erros na meta, criando um ciclo negativo”. 
Para ele, comparar o que foi previsto no 
planejamento com o que foi realizado na 
execução é fundamental para o sucesso 
do processo. Aliás, ele defende que a 
periodicidade e as condições de avaliação 

dos resultados desejados devem ser de-
finidos no próprio PEC, agilizando e 
organizando o processo.

Por último, o especialista destaca que 
há inúmeras ferramentas disponíveis no 
mercado que podem ajudar nessa etapa, 
“mas caso haja dificuldade em encontrar 
um software ideal, uma simples planilha 
no Excel já garante um bom modelo de 
gestão de resultados”, sugere.

Não fazer desta uma armadilha do 
Planejamento Estratégico Comercial só 
depende de você!

Falta de comunicação com a equipe de 
vendas 

Não existe PEC sem comunicação. “A 
equipe de vendas tem que ser fornece-
dora de insumos para o planejamento 
e a empresa deve utilizar todo o conhe-
cimento que a equipe tem de campo 
para tornar a qualidade do planejamen-
to maior por sua aderência à realidade”, 
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mãos à obra!
Recapitule as principais dicas e lições desta reportagem e elimine de vez as armadilhas 
do PEC do seu caminho.

 Olhe para suas capacidades e necessidades internas, sem deixar de observar a 
realidade externa do mercado;

 Acompanhe as movimentações dos clientes, concorrentes e do governo;
 Treine e capacite não só a equipe de vendas, como também os gestores, para que 

possam comandar o PEC com segurança e conhecimento;
 Crie indicadores quantitativos e qualitativos para o acompanhamento das ações;
 Seja o mais específico possível na definição das metas – detalhe todas as ques-

tões e condições envolvidas;
 Faça o acompanhamento constante das realizações, compare os resultados com 

o que foi definido no PEC, avalie se há necessidade de ajuste e mude sempre que 
necessário;

 Não deixe de se comunicar com a equipe de vendas – tanto na fase de elaboração 
das estratégias e metas, quanto na fase de acompanhamento das tarefas reali-
zadas e análise dos resultados. Seu sucesso depende desses profissionais.

explica Vilhena. Além disso, para que 
o PEC atinja seus objetivos é funda-
mental que a equipe seja comunicada 
sobre as decisões tomadas nas reuniões. 
“Existem empresas que fazem o plane-
jamento e escondem da própria equipe, 
porque é ‘estratégico’. Isso não faz sen-
tido, pois a equipe é que fará os objeti-
vos serem alcançados, ela precisa saber 
o que está sendo proposto”, conclui o 
presidente do Instituto MVC. 

Buscar a transparência no relacio-
namento com os integrantes da equipe, 
o contato constante, as trocas de ideias 
e dar espaço para que todos opinem 
ajuda a aprimorar a comunicação e a 
acabar com essa armadilha.  

Falta de finalização das ações 

“As pessoas têm muita iniciativa e pou-
ca acabativa”. A frase clássica do mun-
do dos negócios ilustra bem esse erro 
que muitas vezes detona com o Plane-
jamento Estratégico Comercial de uma 
empresa. “Na hora do planejamento, 
todo mundo é corajoso e realizador. 
Mas na hora de realizar e acontecer não 
é bem assim”, afirma Elimar Melo.

Como destaca Vilhena, o problema 
é que os gestores têm o compromisso 
de em uma determinada época do ano 
planejar, e depois de um certo tempo 
esse planejamento vai para o fundo de 
uma gaveta qualquer, sem ser acompa-
nhado, sem ser um instrumento de 
correção de rumo, de correção das ações.  

Nesse sentido, Luis Roberto acredita 
que para que o PEC traga resultados, “a 
organização deve criar mecanismos que 
obriguem o gestor a alocar recursos (tem-
po, capacidade analítica e outros) no 
processo de Planejamento Estratégico 
Comercial. Quando esse mesmo gestor 
estabelece parâmetros para os processos 

operacionais e dá autonomia aos seus 
vendedores, ele consegue mais recursos 
para a discussão estratégica, trazendo 
mais resultados práticos”, salienta.

Leve isso em consideração e deixe 
a nona armadilha para trás!

Falta de cobrança de resultados

Apesar de ser a décima (e última) arma-
dilha, esse erro poderia facilmente ser 
encaixado antes do apresentado no item 
9. Afinal, a falta de cobrança de resulta-
dos está diretamente ligada à falta de 
finalização das ações.

O fato é que como Vilhena lembra, o 
erro está na definição de planejamento. 
“Como o planejamento foi feito apenas 
por ser um ritual, por ter que planejar, e 
não para ser um instrumento de correção 
de rumo, o gestor acaba não controlando, 

não corrigindo os resultados, não apro-
veitando novas oportunidades. Porém, 
a ideia não deve ser esta. O planejamen-
to é um instrumento dinâmico, não po-
de ser uma prescrição rígida do que de-
ve ser feito. Ele precisa assumir uma 
faceta de flexibilidade para poder per-
mitir que as pessoas corrijam aquilo que 
não está dando certo”.  

Elimar aponta ainda a importância de 
motivar os profissionais no pós-PEC. “É 
preciso lembrar as pessoas que elas têm 
responsabilidades dentro da equipe, que 
suas tarefas são fundamentais para o cum-
primento dos objetivos. É necessário tam-
bém lembrá-las do propósito de cada me-
ta. Comercialmente, os gestores costumam 
cobrar apenas resultados de vendas, e 
esquecem de cobrar as realizações”. 

Ou seja, é preciso ter um acompa-
nhamento de perto, indicadores que mos-
trem quais objetivos serão ou não aten-
didos e quais vendedores estão mais 
perto deles. Com o passar do tempo, é 
possível ir ajustando as metas de acordo 
com a realidade dos clientes que cada 
vendedor atende para que elas sejam, 
efetivamente, alcançadas.

10
09



vendamais.com.br  -  outubro 201440

edIÇÃO eSPeCIAL
Planejamento Estratégico Comercial gUIA dO PeC

gUIA dO 
PLAnejAMentO 
eStrAtégICO 
COMerCIAL
Saiba como estruturar seu Planejamento Estratégico 
Comercial e encerre a leitura desta reportagem preparado para 
fazer o PEC dos próximos anos

Há muitos anos boa parte das empresas brasileiras se 
convenceram da importância do Planejamento Estraté-
gico para o sucesso de suas ações. Assim, desenvolveram 
metodologias próprias de planejamento, tornaram o PE 
algo habitual e observaram os resultados aparecerem. 

Porém, na ânsia de fazer as coisas acontecerem, 
muitas vezes cometeram um erro que prejudicou 
bastante a área de vendas: fizeram o planejamento 
estratégico desse importante pilar junto com todo o 
restante. A consequência? Equipes de vendas desnor-
teadas, seguindo estratégias que não agregavam 
valor para os seus departamentos e para a sua gama 
de atividades, metas e cobranças.H
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Mas, como não podia ser diferen-
te, logo grandes líderes de vendas per-
ceberam que era preciso mudar esse 
cenário e passaram a implementar em 
suas organizações o Planejamento 
Estratégico Comercial, ou PEC, como 
estamos chamando ao longo desta 
edição da VendaMais. 

Como sabemos que até aqui você 
já deve ter percebido que este é o ca-
minho, preparamos um guia comple-
to para orientar o desenvolvimento 
do seu PEC. Você vai saber o que plane-
jar, como planejar, quando planejar, 
quem envolver no processo de plane-
jamento e muito mais. 

É o que você precisa para garantir 
que em 2015 não apenas o Planeja-
mento Estratégico global da sua em-
presa seja feito da melhor maneira 
possível, mas também o Planejamen-
to Estratégico Comercial. Assim, suas 
vendas têm tudo para decolar no ano 
que vem aí e nos próximos.

como começar?

Antes de mais nada, tenha em mente 
que o Planejamento Estratégico Co-
mercial da empresa “A” jamais será 
igual ao da empresa “B”, da “C” ou de 
qualquer outra letra do alfabeto. Por-
tanto, fórmulas prontas não existem. 
O que existe, sim, são algumas orien-
tações que valem para qualquer orga-
nização. A começar pelo pontapé ini-
cial do PEC: o questionamento.

“Deixar o ego de lado e questionar 
tudo que envolve a área comercial é 
o primeiro passo para o PEC eficaz. 
Você precisa colocar as cartas na me-
sa e debatê-las. Talvez o que está sen-
do feito até o momento não funcione 
mais, mesmo trazendo resultados apa-
rentes”, abre a discussão Marcelo 
Caetano, sócio-diretor da consultoria 
Soluções VendaMais, responsável pela 
implementação do PEC em empresas 
brasileiras dos mais diversos tamanhos 
e segmentos.

Outro aspecto importante no iní-
cio do processo de PEC é entender que 

ele não deve ser atrelado apenas ao 
calendário (planeja-se de janeiro de 
2015 a janeiro de 2016 e pronto). “Em 
2014, deveríamos estar planejando 
2015, 16 e 17. Em 2015, 2016, 17 e 18. 
Isso porque existem algumas estraté-
gias cuja maturação exige um período 
superior a 12 meses e, também, porque 
há a necessidade de fazer revisões do 
planejamento periodicamente”, expli-

ca JB Vilhena, presidente do Instituto 
MVC e coordenador acadêmico do 
MBA em gestão comercial da FGV.

Ainda na esfera de preparação do 
PEC, há que se destacar que não exis-
te uma época do ano certa para iniciar 
esse processo. Porém, Silvio Costa, 
Mestre em Administração, professor 
da FGV e consultor de Vendas, reco-
menda que o trabalho comece a ser 

marcelo caetano
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feito de três a seis meses antes do 
início do período a ser medido, pois 
assim há tempo de preparar a estru-
tura e a equipe para implementar o 
PEC. Aliás, a equipe envolvida é jus-
tamente a próxima questão de análise.

os participantes do Planejamento 
estratégico comercial

Para Marcelo Caetano, os PECs mais 
ricos são aqueles que envolvem profis-
sionais de diferentes áreas, como fi-
nanceiro, crédito e cobrança, RH e lo-
gística, pois “muitas vezes o diferencial 
comercial da empresa está na logística, 
ou em outros departamentos que talvez 
normalmente fiquem de lado no mo-
mento do Planejamento”, analisa.

Apesar de concordar com Caetano, 
Elimar Melo, Mestre em Administração 
Estratégica e especialista em Gestão 
Empresarial, Comunicação Social e Ad-
ministração de Marketing, revela que 
nem sempre essas pessoas devem par-
ticipar do processo todo - como das 
etapas de definição de metas, remune-
ração e de vendas propriamente ditas -, 
mas elas contribuem muito, principal-
mente na análise da situação, pois tra-
zem uma visão que complementa a da 
diretoria. “Para que se possa avaliar e 
até mesmo tomar decisões, não se pode 
ter só a visão da diretoria, é preciso de 
algo mais amplo, ter mais contribuições, 
ser mais profundo, porque a visão su-
perficial prejudica muito o andamento 
do PEC e das estratégias. E profissionais 
de diferentes áreas trazem isso para o 
processo de planejamento”, afirma.

O único cuidado que se deve ter 
nesse sentido, de acordo com os es-
pecialistas, é o de não inf lar demais 
a sala de reuniões, pois isso pode fa-
zer com que os debates que realmen-
te interessam se percam.

Concluindo este debate, José Luiz 
Meinberg, especialista em Planejamento 
Estratégico de Marketing pela Columbia 
University com mais de 25 anos de ex-
periência na área comercial, destaca que 
as reuniões de planejamento devem ser 

capitaneadas pelo Diretor Comercial, 
mas envolver profissionais de outras 
áreas e níveis é fundamental para que 
se possa pensar em uma única maneira 
de atender o cliente estrategicamente.

Assim, segundo ele, o grupo ter-
mina o PEC extremamente alinhado, 
com o valor a ser entregue ao cliente 
definido. “A partir daí tudo fica mais 
fácil, porque todos estão buscando os 
mesmos objetivos e sempre tendo o 
Planejamento Estratégico Comercial 
em mente”, conclui.

As 7 etapas do Pec

Com a sala de reuniões fechada o PEC 
começa para valer. Nesse momento, 
a sugestão de nossos entrevistados é 
que você oriente o processo da se-
guinte forma:

1) Use as informações a seu 
favor – “Primeiro, olhe para 

fora, detectando oportunidades e ame-
aças de mercado. Depois, olhe para 
dentro, analisando forças e fraquezas. 
Ou seja, faça uma matriz SWOT. Ela 
possibilitará que você chegue à etapa 
seguinte, a da definição de objetivos”, 
orienta JB Vilhena.

2) Defina objetivos – “Se a gen-
te não sabe onde quer chegar, 

qualquer caminho serve. Tudo nasce 
da pergunta ‘o que a empresa quer?’. 
Dependendo do objetivo, pode ser 
que você precise vender menos. Se 
a empresa quer, por exemplo, gastar 
menos com matéria-prima, ela tem 
que se perguntar por que está com-
prando tanto e, depois, avaliar se 
tudo que ela está produzindo tem a 
margem que ela quer. Se não, a saí-
da pode ser vender menos, redu-
zindo os negócios que não trazem 
rentabilidade e os clientes que que-
rem pagar pouco. Logo, eu vou pro-
duzir menos, ter um estoque menor 
e uma margem maior. Então veja a 
importância da definição dos obje-
tivos”, sa l ienta Si lvio Costa, que 
logo emenda uma explicação sobre 
a definição de estratégias.

3) Defina as estratégias para 
alcançar os objetivos – “Se 

seu objetivo é ‘ter as melhores férias 
da sua vida’, você precisa primeiro 
pensar no destino, em quanto tempo 
irá ficar lá e quanto precisa economi-
zar para alcançar essa meta”, sugere.

o (Oportunities)
Oportunidades

s (Strenghs)
Pontos fortes

so (maxi-maxi)
Tirar o máximo partido dos

pontos fortes para
aproveitar ao máximo as

oportunidades detectadas.

st (maxi-mini)
Tirar o máximo partido dos

pontos fortes para
minimizar os efeitos das

ameaças detectadas.

W (Weaknesses)
Pontos fracos

Wo (mini-maxi)
Desenvolver as estratégias
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negativos dos pontos 
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simultâneo aproveitem as 
oportunidades emergentes.

Wt (mini-mini)
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t (Threats)
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Por mais que a teoria sobre Planejamen-
to Estratégico Comercial seja muito 
importante para o sucesso do seu PEC, 
a inspiração de empresas que já colhem 
os resultados desse processo há anos 

com certeza pode ser um diferencial. Assim, esco-
lhemos algumas empresas que participaram da 
nossa pesquisa para entrevistar um representante 
e saber como funciona, na prática, o PEC por lá. No 
setor de Varejo, nossa escolhida foi a Tadeu Costa 
Madereira, empresa de Fortaleza (CE), que nasceu 
em 1993 como um depósito.

O próprio Tadeu Costa, fundador da organização, 
falou com a gente sobre Planejamento Estratégico 
Comercial. Aprenda com a história dele.

vendamais – como funciona o Planejamento es-
tratégico comercial da sua empresa?

tadeu costa – Todos os anos, no decorrer do mês de 
dezembro do exercício anterior são realizadas reuniões 
com a administração e os líderes da empresa (encar-
regados dos setores) para debatermos o que foi rea-
lizado de positivo e negativo e o que pode ser melho-
rado. Neste momento, definimos um plano para o 
exercício seguinte, analisamos o cenário comercial 
atual e as perspectivas para o próximo ano. Além dis-
so, definimos os segmentos em que precisamos me-
lhorar e investir mais e fazemos as seguintes análises:

sobre nossos clientes: necessidades e grau de sa-
tisfação; 

sobre nossos colaboradores: que contribuição cada 
um deu para o crescimento da empresa e como foi 
a evolução deles tanto profissional quanto pessoal 
no ano que está chegando ao fim. 

Também é neste momento que definimos que 
crescimento desejamos para nossa empresa, qual 
faturamento buscamos, quais produtos devemos 
lançar nos próximos meses e anos e o que devemos 
fazer em termos de inovação em nossos serviços. 

A partir disso, trimestralmente analisamos a 
necessidade de adequar o planejamento com a re-
alidade atual, melhorar ou até se for o caso acres-
centar algo. Mas tudo, claro, varia de acordo com a 
análise que fizemos do que já atingimos até ali. 
Nossos indicadores de performance são: fluxo de 
caixa, variação de vendas, investimento x retorno, 
taxas de retorno, positivação de clientes e produtos 
e níveis de satisfação de clientes.

O que percebemos desde que implementamos 
esse hábito é que as vendas aumentaram, reduzimos 
as perdas e desperdícios, otimizamos nossos resul-
tados, melhoramos o desempenho financeiro, au-
mentamos a lucratividade, passamos a aplicar cor-
retamente nossos investimentos e essas aplicações 
geraram resultados muito interessantes.

Para quem quer alcançar os mesmos resulta-
dos, recomendo que ut il ize os dados do(s) 
exercício(s) anterior(es) como ponto de partida. 
Analise-o(s) como ruim(ns), satisfatório(s) ou 
ótimo(s) e, a partir destes parâmetros, envolva 
toda a equipe de liderança, analise as variáveis do 
mercado, de oferta e procura, situação econômi-
ca e etc., e então decida onde quer chegar e em 
que nível, e o que se deve fazer para alcançar 
esses objetivos. Sempre ciente de que para se 
chegar a um objetivo é indispensável o planeja-
mento estratégico, pois não adianta saber o des-
tino se não se sabe o caminho que se deve per-
correr para chegar até ele.

O PLAnejAMentO eStrAtégICO 
COMerCIAL nA tAdeU COStA 
MAdeIreIrA
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4) Defina as ações táticas para 
alcançar os objetivos – “De-

pois, é necessário definir como você 
vai até lá, qual companhia vai usar, 
como vai pagar pela viagem e assim 
por diante. É a etapa de definição das 
ações a serem tomadas para que tudo 
dê certo”, conclui Costa. 

5) Estabeleça indicadores de 
controle – O próximo passo 

é, na opinião de Vilhena, a definição 
de indicadores de controle, que vão 
permitir que você descubra como 
está a execução do que foi planejado. 
No Checklist, que está nas páginas 
56 e 57, você conhece alguns indica-
dores que podem auxiliá-lo nessa 
tarefa. 

6) Planeje a execução dessas 
ações – É a hora de colocar a 

mão na massa. Defina quem vai fazer 
o quê, qual o prazo de execução, como 
os resultados serão medidos e coloque 
o PEC em prática.

7) Revise o PEC de tempos em 
tempos – Se você quer que seu 

Planejamento Estratégico Comercial 
seja efetivo, precisa ter em mente que 
ele não pode ser estático. É preciso 
revisá-lo de tempos em tempos e, se 
for preciso, fazer correções nas metas, 
estratégias para alcançá-las e assim 
por diante.

mas o que planejar?

Um bom ponto de partida para o Pla-
nejamento Estratégico Comercial é a 
ferramenta 5W2H, que pode orientar 
no seguinte sentido:

 Nível Estratégico: Quanto (How 
Much) e Por que (Why) queremos al-
cançar? (Exemplo: quero vender 20 mi-
lhões do produto/serviço “x”, porque 
quero aumentar meu market share)

 Nível Gerencial: O que (What) 
precisamos fazer para atingir esse ob-
jetivo?

 Nível Operacional: Quem (Who), 
Quando (When), Onde (Where) e Como 
(How) vai fazer isso?

Como lembra Silvio Costa, essas 
sete perguntas são simples, mas mara-
vilhosas. “Para quem não sabe o que 
fazer, elas indicam qual caminho seguir. 
É uma verdadeira bússola”, analisa.

Além disso, Vilhena aponta que é 
importante também aproveitar esse 
momento para falar das políticas da 
área comercial. “Estou falando de po-
lítica de recrutamento e seleção, po-
lítica de treinamento, política de li-
derança e motivação, entre outras. 
Por que isso? Porque não adianta você 
ter objetivos e estratégias e não ter 
os guidelines para poder te orientar 
sobre como tocar, no dia a dia, a área 
comercial”. 

“deixar o ego de lado e questionar 
tudo que envolve a área comercial é o 
primeiro passo para o PeC eficaz. Você 
precisa colocar as cartas na mesa e 
debatê-las. talvez o que está sendo 
feito até o momento não funcione mais, 
mesmo trazendo resultados aparentes” 
Marcelo Caetano
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Para encerrar a discussão desse tó-
pico, Marcelo Caetano apresenta sua 
opinião: “Algumas áreas precisam ser 
trabalhadas. Destaco ‘Pessoas’, e tudo 
que envolve os profissionais da equipe, 
desde recrutamento até remuneração; 
‘Canais de Venda’, para definir quais 
são as melhores formas de vender seu 
produto/serviço; e ‘Posicionamento’, 
que vai orientar se você vai ser dife-
renciado ou vai vender preço e o que 
precisa fazer para seguir essa decisão”.

Nesse sentido, o sócio-diretor da 
consultoria Soluções VendaMais suge-
re que você crie um roteiro de pergun-
tas para cada uma dessas divisões. Elas 
o orientarão no processo de definição 
de objetivos, estratégias, ações táticas, 
estabelecimento de indicadores e, claro, 
execução de tudo isso. A lista de per-
guntas sugeridas por ele é esta:

 Nossa equipe comercial está alinha-
da com a empresa?

 O funil de entrada de vendedores é 
bem feito?

 O que precisa melhorar no recruta-
mento?

 O que precisa melhorar na capaci-
tação?

 Que momento defino que vou de-
mitir algumas pessoas?

 Quais são os canais de venda que 
utilizamos hoje?

 Qual o peso de cada um?
 Em qual canal de venda devemos 

dedicar mais esforços nos próximos 
anos? Por quê?

 Qual é o nosso posicionamento?
 Como evidenciamos isso ao cliente?
 E assim por diante.

Como você vai notar na reportagem 
específica que produzimos sobre os 
benefícios do PEC, os resultados desses 
cuidados são vários, mas de cara já 
adiantamos que o Planejamento Estra-
tégico Comercial bem feito ajuda a evi-
tar que a organização seja pega de sur-
presa a cada momento. É como diz Vi-
lhena, “muitas vezes as pessoas esque-
cem de entender a lógica do processo. 

“Se você não tiver um exército alinhado, não adian-
ta ter uma estratégia vencedora. Aquele exército 
não vai vencer a guerra”. Essa é opinião de Mar-
celo Caetano sobre o que deve vir antes: o Plane-
jamento Estratégico Comercial ou o Planejamen-

to Tático e Operacional.
Ou seja, na visão do sócio-diretor da Soluções VendaMais, mui-

tas vezes os primeiros planejamentos não são nada estratégicos, 
pois existem muitas questões operacionais e táticas que precisam 
ser discutidas. E isso, para ele, não deve ser motivo de vergonha. Faz 
parte do processo. “Organizar a empresa para que ela se prepare 
para um planejamento de médio/longo prazo é muito mais impor-
tante do que chegar de forma enlouquecida e fazer um PEC que não 
vai ser aplicado”, pontua.

O problema aqui é que muitas empresas inexperientes optam por 
fazer o planejamento estratégico custe o que custar, e depois, por 
estarem operacional e taticamente despreparadas, podem pagar um 
preço muito alto. O primeiro passo da organização de uma empresa 
sólida é a “padronização da linguagem”, a garantia de que todos falam 
a mesma língua e remam para o mesmo lado, e isso é parte do pla-
nejamento tático e operacional. “Se você não fizer essa base, vai 
construir uma mansão sem alicerce. Ela vai cair”, analisa Caetano.

Isso acontece porque sem um planejamento tático e operacional 
forte, o argumento da sua empresa é frágil perante o cliente e à 
própria equipe de vendas. Não adianta fazer PEC se não se tem bo-
as pessoas, se o gerente está desalinhado, se sua equipe comercial 
não acredita na estratégia da empresa, se a política de preços não é 
respeitada, se você atravessa seus vendedores com preço novo, 
descontos e 500 cartas na manga. Não existe estratégia que se 
sustente assim. O PEC precisa ser bem feito. Por isso, não tenha 
pressa. 

“Esse é o caminho em que acreditamos: ser prático, ser operação, 
ser gestão. A estratégia vem a partir disso. Os ocidentais acreditam 
que a perfeição faz você executar bem. Os orientais, que executar 
bem faz você atingir a perfeição. A gente concorda com o segundo 
grupo. Se executar bem, em algum momento chegará à perfeição. E 
aí você vai poder fazer o PEC de maneira muito mais estruturada. Se 
sair da perfeição para buscar a excução e a equipe estiver desa-
linhada, isso não vai acontecer, e será uma grande tragédia para a 
empresa”, revela.

Então agora pare e pense: como anda a operação e a tática da 
sua organização? Se não estão 100%, antes de iniciar o PEC, organi-
ze esses pilares. Eles o ajudarão a garantir uma estratégia vence-
dora mais para frente.

PLAnejAMentO eStrAtégICO x 
PLAnejAMentO tátICO e 
OPerACIOnAL
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O que é planejar? Planejar é antecipar. 
O que é estratégia? Estratégia é sinôni-
mo de opção, escolha dos caminhos 
para atingir os objetivos. Então, o Plane-
jamento Estratégico Comercial é ante-
cipação da escolha dos caminhos para 
atingir determinados objetivos. Quan-
to mais eu planejo, menos sou pego de 
surpresa. Existem empresas que desen-
volvem uma cultura reativa, pois elas 
nunca têm a menor noção do que pode 
acontecer. Eu entendo como principal 
ganho do PEC justamente o fato de 
nunca se ser pego de surpresa”.

O presidente do Instituto MVC tam-
bém afirma que com o PEC é possível 
alinhar os esforços da empresa. “Passa 
todo mundo a remar em uma só direção. 
Sem planejamento, cada um - mesmo 
achando que está fazendo seu melhor - 
dá contribuições que não necessariamen-
te levam a empresa ao melhor caminho”.

Já Elimar Melo prefere não falar em 
benefícios, mas sim em consequências 
que a falta do PEC pode trazer:

 Alocação de recursos de maneira 
inadequada;

 Impossibilidade de antecipar ce-
nários, preparando a organização 
para o futuro possível;

 Contratação ineficaz (o que gera 
equipes formadas por profissionais 
inaptos para buscar os objetivos 
da organização);

 Despreparo na produção e logís-
tica para a demanda futura (por 
exemplo: em 2016 vamos ter um 
boom de vendas porque vamos 
abrir dez novas filiais. Legal, mas 
a produção acompanha? E a 
logística? Com o PEC, muito pro-
vavelmente sim. Sem o PEC fica 
difícil);

 Falta de um Plano de Marketing, 
algo que ajuda muito na execução 
de todo o planejamento estraté-
gico.

Não é o tipo de consequência que 
você quer viver, é?

“Muitas vezes as pessoas 
esquecem de entender 
a lógica do processo. O 
que é planejar? Planejar 
é antecipar. O que é 
estratégia? estratégia 
é sinônimo de opção, 
escolha dos caminhos 
para atingir os objetivos. 
então, o Planejamento 
estratégico Comercial é 
antecipação da escolha 
dos caminhos para atingir 
determinados objetivos. 
Quanto mais eu planejo, 
menos sou pego de 
surpresa” JB VilhenajB vilhena
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A execução do Planejamento estra-
tégico comercial

Sim, este é um processo trabalhoso e 
cheio de detalhes. Porém, se levado a 
sério pode fazer toda a diferença nos 
resultados da sua empresa. Para isso, 
é preciso cuidar também do próximo 
passo: a execução do que foi planeja-
do e a “compra” do PEC pela equipe 
de vendas, que vai colocá-lo em prá-
tica.

No que diz respeito à aceitação do 
Planejamento Estratégico Comercial 
pelo seu time, JB Vilhena é claro: as 
mesmas técnicas usadas para conven-
cer o mercado a comprar seus produ-
tos ou serviços precisam ser utilizadas 
para “vender” a ideia do planejamen-
to para as pessoas da organização. Ou 
seja, é preciso se preocupar com a 

maneira como você comunica ao seu 
público interno o seu PEC. Para isso, 
você precisa pensar em ações de mar-
keting interno que transpareçam seu 
plano, como newsletters enviadas por 
e-mail, cartazes espalhados pela or-
ganização, reuniões de apresentação 
com palestras e treinamentos e assim 
por diante.

Já na etapa de execução do que foi 
planejado, a definição de indicadores, 
o estabelecimento de metas e a cobran-
ça por resultados são as três ações 
fundamentais para que isso aconteça. 
Por exemplo, “se o PEC está pedindo 
rentabilidade, é preciso garantir que 
a rentabilidade das vendas seja medi-
da periodicamente. Se o que foi pre-
visto não está sendo alcançado, ou você 
ajusta o PEC, buscando uma rentabili-
dade menor, porque o mercado não 

está pagando mais, ou você volta na 
área comercial para ajustar a manei-
ra e vender para ter a margem espe-
rada. O que não se pode é ficar de 
braços cruzados esperando que as coi-
sas mudem magicamente. A postura 
do líder e a presença constante ao 
lado da equipe de vendas é o que ga-
rantirá que o planejamento saia do 
papel”, destaca Silvio Costa.

É como diz Vilhena, “a única ga-
rantia que o gestor pode oferecer é a 
garantia da coerência entre o que ele 
diz e o que ele faz. Ele é o fiador do 
processo, na medida em que é o maior 
beneficiado. Então, se ele convence as 
pessoas que vai fazer com que o plane-
jamento aconteça, as coisas tendem a 
ficar muito mais fáceis. Por isso, o 
gestor precisa ter credibilidade e co-
erência”.

“O PeC deve prever quando e 
quem é responsável por cada 
etapa da execução. e isso 
precisa estar bem claro entre 
todos da equipe. Se eu venho 
depois de você, eu tenho que 
saber disso, eu tenho que 
estar pronto para pegar o 
bastão quando você entregar, 
assim como na corrida de 
atletismo. Cada um faz sua 
parte no momento adequado” 
Silvio Costa

silvio costa
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Denise Strapazon Crispi-
niano, fundadora da Ris-
calli Operadora de Segu-
ros, também participou 
da pesquisa que fizemos 

sobre Planejamento Estratégico Co-
mercial que resultou nesta edição da 
vendamais. Acompanhe o depoimen-
to dela.

“Uma vez por ano fazemos o Planejamento Estratégico Comer-
cial da Riscalli Operadora de Seguros. Normalmente, o mês de no-
vembro é o escolhido. A direção analisa vários fatores e os utilizam 
como parâmetro para para traçar a visão/meta (crescimento, fatura-
mento e margem de lucro). Em seguida, há reuniões com as equipes 
e, em conjunto, todos estabelecem as diretrizes, planos de ação e 
estratégias.

Depois de apresentar a visão/meta, todos os integrantes preen-
chem o Mapa da Gestão Comercial, que aprendemos no curso Gestão 
de Equipes Comerciais (GEC), ministrado por Raúl Candeloro, respei-
tando todos os quadrantes. Ou seja, procuramos responder os valores, 
visão, prioridades, posicionamento, PUV (Proposta Única de Venda), 
forças, oportunidades e tolerância zero. Isso tudo é planejado.

No processo, participam os membros da direção e funcionários 
da corretora, e as ferramentas utilizadas são escolhidas de acordo 
com as dinâmicas aplicadas na ocasião.

Para nós, o PEC traz foco, disciplina, organização, otimiza o tem-
po e minimiza os erros. Mas, para isso, estamos constantemente 
fazendo revisões dele. A frequência é semanal, e as alterações, se 
necessárias, são mensais. Entre os indicadores que usamos para 
balizar nossas ações destaco: produção geral, produção na cia ‘a’ e 
‘b’ (acordos comerciais), índice de renovação, comissionamento, 
segmentação de produto e cancelamentos.

Nossa empresa já fez vários tipos de Planejamento, entretanto 
nem todos foram válidos - ou por inexperiência nossa, ou por com-
plexidade apresentada pelos consultores contratados. Por fim, o que 
nos ajudou de forma prática, sem perder atenção para dados relevan-
tes foi o curso GEC (Gestão de Equipes Comerciais)*, especificamente 
o primeiro módulo, ‘Posicionamento’, que abriu nossos horizontes, fez 
com que optássemos por um posicionamento mais adequado às nos-
sas características e objetivos e, assim, pudéssemos elaborar nosso 
primeiro Planejamento Estratégico Comercial eficiente e de fácil en-
tendimento. Então minha dica é esta: faça o curso GEC.”

O PLAnejAMentO eStrAtégICO 
COMerCIAL nA rISCALLI 
OPerAdOrA de SegUrOS

*Conheça o curso Gestão de Equipes Comerciais acessando 
www.institutovendamais.com/ 
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estabelecendo metas e dividindo 
tarefas

Depois de tudo isso chega a hora de 
estabelecer as metas e dividir as tarefas. 
A recomendação de Caetano é a seguin-
te: quem está na mesa precisa sair da 
reunião com alguma função. Para isso, 
você deve ter um 5W2H para cada etapa 
(lembre-se que ao fim de cada edição da 
VendaMais há um modelo para você 
usar) e definir os padrinhos para cada 
ação. “A cada três meses o padrinho 
deve dar um feedback a respeito das 
suas metas. O gerente deve capitanear 
a execução. É preciso ter uma estrutura 
sólida para o PEC fluir bem”, recomenda.

Além disso, é importante ter em 
mente que as tarefas e metas são atri-
buídas aos cargos, não às pessoas que 
os ocupam no momento, para que a 
estratégia não se perca caso alguém 
mude de função ou deixe a organização. 
“O PEC deve prever quando e quem é 
responsável por cada etapa da execu-
ção. E isso precisa estar bem claro 
entre todos da equipe. Se eu venho 
depois de você, eu tenho que saber 
disso, eu tenho que estar pronto para 
pegar o bastão quando você entregar, 
assim como na corrida de atletismo. 
Cada um faz sua parte no momento 
adequado”, explica Silvio Costa.

Por último, mas não menos impor-
tante, nossos entrevistados sugerem que 
o PEC, depois de estruturado e coloca-
do em prática, seja revisto periodica-
mente e que, caso necessário, pequenas 
correções de rumo sejam feitas. A pe-
riodicidade da revisão, assim como a 
definição de metas, os indicadores de 
performance e a forma de cobrança, são 
particulares à cada organização. O im-
portante é tê-los todos bem definidos. 
O resto é experiência, vivência e traba-
lho. Os resultados sempre aparecem.

vm Plus: O bate-papo com Marcelo Caetano sobre Planejamento Estratégico Comercial foi além do que você leu nesta 
reportagem. Acesse a seção VM Plus de nosso site (www.vendamais.com.br) e confira a entrevista na íntegra

Dificilmente será possível fazer um Planejamento Estra-
tégico Comercial perfeito, que não precise ser revisado 
e que garanta 100% de satisfação de todos os envolvi-
dos. No entanto, o que dá pra fazer é aprimorar o seu 
processo de PEC e, com isso, conseguir resultados 

cada vez melhores. As dicas que nossos entrevistados reuniram pa-
ra isso são estas:

1. Pensar mais, em vez de simplesmente seguir modelos e regras 
– dependendo das características do seu negócio um modelo 
simples e único pode ser o mais favorável;

2. Buscar exemplos de sucesso em planejamento e inspirar-se ne-
les – as histórias contadas pelo nosso Superplanejador (página 
20) são um bom ponto de partida;

3. Usar os diferentes conhecimentos dos profissionais da sua equi-
pe a favor do PEC;

4. Olhar atentamente para os erros cometidos desde a última revi-
são e utilizá-los como ensinamento para os próximos planeja-
mentos;

5. Estudar constantemente o tema “Planejamento Estratégico 
Comercial”, buscando manter-se a par das novidades que podem 
ajudá-lo a planejar melhor suas ações comerciais;

6. Pedir a opinião de pessoas da sua confiança sobre o que vem 
sendo feito em termos de PEC na sua organização e levar em 
consideração esses conselhos sempre;

7. Não ter medo de rever as decisões periodicamente. Como vo-
cê já deve ter entendido, o PEC é um instrumento vivo, que 
deve receber atenção periodicamente. Lembre-se disso e não 
fique com medo de mudar algo que no momento do planeja-
mento parecia interessante e que acabou sendo prejudicial à 
alguma estratégia maior da empresa. Isso fará com que no 
próximo processo de PEC as coisas estejam mais alinhadas e 
fluam melhor;

8. Mantenha esta edição da VendaMais sempre por perto. Leia e 
releia nossas reportagens, baixe nossos e-books e construa o 
melhor Planejamento Estratégico Comercial possível para a sua 
empresa.

8 dICAS PArA APrIMOrAr SeU 
PLAnejAMentO eStrAtégICO 
COMerCIAL
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POR FRAnCInE PEREIRA
 Divulgação

edIÇÃO eSPeCIAL
Planejamento Estratégico Comercial reSULtAdOS dO PeC

COLhendO 
OS frUtOS 
dO PeC
Saiba o que sua empresa pode ganhar com um 
Planejamento Estratégico Comercial bem feito e 
descubra os caminhos para alcançar estes resultados

maturação da semente de uma planta acontece em 
várias fases. Começa com a fertilização e o desen-
volvimento, que geram mudanças e transformações 
que fazem o embrião evoluir e virar uma fruta, uma 
flor ou uma planta. Esse processo é tão perfeito que 
pode ser copiado em outros ambientes. Se formos 
analisar, esse mesmo ciclo acontece também no Pla-
nejamento Estratégico Comercial (PEC).A

52 vendamais.com.br  -  outubro 2014
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Tudo começa com a definição dos 
objetivos. Eles irão alimentar o desen-
volvimento do PEC. Assim como a se-
mente depende do ambiente e de fatores 
externos para evoluir, o PEC também 
necessita de determinados elementos 
para se desenvolver: aplicação, acompa-
nhamento, análise, correção. Ao fim, se 
bem cultivado, o planejamento pode dar 
diversos frutos à empresa. Na pesquisa 
que fizemos, por exemplo, identificamos 
sete destes frutos:

1)  Dados para avaliação e auxílio na 
tomada de decisões

2)  Maior lucratividade e satisfação dos 
clientes

3)  Uma fortaleza para amparar a todos
4)  Crescimento sustentável
5)  Elaboração de um “plano B”
6)  Clientes mais qualificados e vendas 

mais lucrativas
7)  Criação de indicadores 

Mas eles não são os únicos! Os es-
pecialistas que entrevistamos indicaram 
outros resultados que a empresa pode 
atingir a partir do correto desenvolvi-
mento do Planejamento Estratégico Co-
mercial. A saber:

1)  Comunicação – O PEC pode faci-
litar a comunicação entre as inten-
ções comerciais que a empresa tem 
e a aplicação disso na prática, atu-
ando como uma ferramenta de inte-
gração entre as equipes;

2)  Desenvolvimento da equipe – Ele 
também contribui para a formação 
de gerentes e equipe de vendas, uma 
vez que não há organizações de alta 
performance sem profissionais qua-
lificados e também de alta perfor-
mance. O PEC ajuda nesse sentido, 
pois aponta direcionamentos e re-
gistra resultados que indicam neces-
sidades de treinamento para o de-
senvolvimento dos envolvidos no 
processo. Sem um PEC bem monta-
do, o desenvolvimento de seus pro-
fissionais fica comprometido;

3)  Conhecimento de mercado e da 
empresa como um todo - Um dos 
grandes ganhos obtidos com o PEC 
é o melhor e maior conhecimento de 
sua realidade comercial – identifi-
cando e antecipando mudanças de 
mercado e avaliando suas capacida-
des de forma realista. No geral, o 
PEC costuma trazer dois grandes 
benefícios para a empresa que o ado-
ta: aumento da eficácia das ações 
comerciais e maior capacidade de 
inovação nos processos. Com um 
PEC bem elaborado, todos ganham 
– empresa, gestores, vendedores, par-
ceiros e clientes. Há melhoria dos 
resultados financeiros, mas também 
há mais motivação da equipe, melhor 
clima de trabalho, mais retenção de 
talentos; 

4)  Fidelização e retenção de clientes 
– Outro resultado de um PEC bem 
realizado é a recomendação de no-
vos clientes. Uma das provas de que 
a empresa está no caminho certo é 
quando os clientes sugerem sua mar-
ca para outras pessoas. É o chama-
do “Brand Advocacy”, quando os 
consumidores defendem a empresa, 
algo que muitas vezes é fruto de um 
bom PEC. 
 

como alcançar esses resultados

No entanto, não basta conhecer os fru-
tos para conseguir conquistá-los. Para 
isso, alguns cuidados especiais são ne-
cessários.

 Não engavetar o PEC. Não basta ape-
nas planejar, é preciso cuidar do 
desenvolvimento do Planejamento 
Estratégico Comercial, acompanhan-
do de perto as ações para que os 
resultados possam ser alcançados.

 Determinar uma periodicidade de 
verificação e constante ajuste do PEC 
(mantendo ele vivo e atualizado).

 Ter uma definição clara dos objeti-
vos, que servirão como guia das 
ações do PEC.

 Realizar a análise dos ambientes 
internos e externos.

 Fazer a adequada alocação de recur-
sos, de acordo com as necessidades 
levantadas no PEC.

 Definir no PEC quais serão os indi-
cadores utilizados nas análises de 
desempenho das ações.

 Montar e/ou desenvolver uma equi-
pe com as competências necessárias 
para que os objetivos sejam alcan-
çados.

 Ter clareza e objetividade na defini-
ção de metas a serem alcançadas e 
também quanto às atividades a serem 
executadas. 

 Comprometimento e engajamento 
dos profissionais envolvidos, para 
que as pessoas esforcem-se ao má-
ximo na execução das tarefas para 
trazer resultados para a organização. 

Avaliação dos resultados

Para saber se os frutos que o PEC está 
dando são realmente bons para sua em-
presa, veja o que o Mestre em Adminis-
tração Silvio Costa recomenda:

1)  Estabeleça um conjunto de indica-
dores de produtividade.

2)  Defina métricas para avaliar o de-
sempenho dos gerentes e dos vende-
dores com base nesses indicadores. 

3)  Adote um modelo de comunicação 
claro, com a equipe baseada no 
feedback e na definição de um pla-
no de ação para o desenvolvimen-
to dos profissionais.

4)  Estabeleça um ciclo com etapas aci-
ma – volta nos indicadores, faz a 
avaliação e dá um novo feedback, e 
assim por diante. Pense em uma es-
piral: você vai sempre voltar no mes-
mo ponto, mas sempre que voltar, vai 
estar em um nível acima. Ou seja, vai 
ter que medir o profissional e dar um 
novo feedback repetidas vezes, só 
que, a cada medição, os profissionais 
estarão mais evoluídos, os resultados 
serão melhores. Por isso, pense nesse 
ciclo como uma espiral.
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o que fazer com os resultados?

José Luiz Meinberg, especialista em Pla-
nejamento Estratégico de Marketing 
pela Columbia University com mais de 
25 anos de experiência na área do co-
mercial, chama a atenção para um fato 
importante: não basta ter os resultados 
em mão, é preciso saber o que fazer com 
eles. “A pesquisa é um caminho que vai 
me dar um resultado. Mas eu tenho que 
fazer previsão de resultados antes da 
pesquisa, para que eu possa, baseado 
nesses resultados, reagir”, constata. 

Ele ainda ressalta que as organizações 
devem, já na elaboração do PEC, definir 

josé luiz meinberg

“A empresa precisa estar preparada 
para saber o que fazer se não alcançar 
nenhum dos resultados esperados, 
da mesma forma que precisa saber 
qual será o próximo passo logo após o 
alcance dos objetivos”. José Luiz Meinberg

o que farão se alcançarem ou não os 
objetivos. “A empresa precisa estar pre-
parada para saber o que fazer se não 
alcançar nenhum dos resultados espe-
rados, da mesma forma que precisa saber 
qual será o próximo passo logo após o 
alcance dos objetivos. Isso precisa estar 
no Planejamento Estratégico, e são pou-
cas as empresas que se preocupam em 
colocar isso no plano”, aponta. 

Traduzindo para a analogia da ger-
minação da semente: o que você vai 
fazer com os frutos que colher? Se não 
fizer nada, todo o trabalho de cultivo 
será em vão e as frutas irão acabar apo-
drecendo sem nenhuma utilidade.
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DA REDAçãO

edIÇÃO eSPeCIAL
Planejamento Estratégico Comercial CheCkLISt dO PeC

CheCkLISt PArA UM 
PLAnejAMentO 
eStrAtégICO COMerCIAL 
IMPeCáVeL

1) Análise de mercado – Não comece a planejar 
nada sem conhecer seu mercado profundamente. 
Para isso, busque informações como (marque as per-
guntas cujas respostas você já conhece):

 Quais são as oportunidades do seu mercado no 
momento?

 Quais são as ameaças do seu mercado no momento?
 Quem são seus principais concorrentes?
 No que seus concorrentes são melhores do que 

você? 
 Que lições seus concorrentes ensinaram para 

você no último ano?
 Como você pode utilizar as lições ensinadas por 

seus concorrentes no Planejamento Estratégico 
Comercial dos próximos anos?

 No que seus concorrentes são piores que você?
 O que você precisa fazer para continuar se desta-

cando de seus concorrentes nessas áreas?

2) Análise da sua empresa

 Quais são suas forças?
 Quais são suas fraquezas?
 O que é preciso fazer para potencializar ainda 

mais essas forças?
 O que é preciso fazer para amenizar essas fraque-

zas?
 Qual é sua capacidade de produção no momento? 

Ela é ideal ou precisa ser melhorada?

3) Debate com os envolvidos no Planejamento 
estratégico comercial – PEC não é algo para ser 
feito em um final de tarde, em um final de semana. 
O processo do Planejamento Estratégico Comercial 
é, eminentemente, analítico. Então, é fundamental 
conversar e debater com os membros da equipe para 
definir que rumos seguir. Estes são alguns exemplos 
de debates que você pode provocar:

E stá chegando a hora de colocar todo o aprendizado dessa 
edição especial da VendaMais sobre Planejamento Estratégico 
Comercial em prática.

Para ajudá-lo a iniciar o PEC para os próximos anos de 
maneira impecável, fizemos um pequeno checklist para orientar suas 
próximas ações. Carregue-o em todas as suas reuniões de PEC e vá, 
aos poucos, marcando o que já foi feito. 

56 vendamais.com.br  -  outubro 2014



vendamais.com.br  -  outubro 2014 57

 Na sua opinião, quais são nossas forças e fraque-
zas?

 Como podemos nos tornar ainda mais fortes nas 
nossas forças e amenizar nossas fraquezas?

 Quais são as lições que podemos aprender com 
nossos concorrentes? Como podemos colocá-las 
em prática?

 Que rumos você acha que deveríamos seguir nos 
próximos meses e anos? Onde você nos enxerga 
no futuro?

4) Baseie-se em dados, não em impressões ou 
suposições

 Quanto sua empresa vendeu no ano que está che-
gando ao fim?

 Qual era a meta de vendas para o ano? Ela foi 
atingida?

 Na comparação com os anos anteriores, o resul-
tado foi melhor ou pior? Qual o percentual de 
crescimento/redução?

 Nosso mix de produto/serviço cresceu, diminuiu 
ou se manteve como era nos anos anteriores? Isso 
foi bom ou ruim? O que precisamos fazer daqui 
em diante para melhorar isso?

 Qual é a taxa de recomendação dos seus clientes? 
Esse nível é melhor ou pior do que o medido nos 
anos anteriores? O que pode fazer para melhorar?

5) estabeleça indicadores – com indicadores bem 
definidos, você poderá avaliar se o que foi acordado 
no PEC está sendo cumprido e, também, analisar os 
resultados e depois rever o planejamento e os rumos 
da organização. Os indicadores variam de acordo com 
seus objetivos, mas estas são algumas opções:

 Clientes - satisfação/reclamação, carteiras (ativo, 
inativo, ex-cliente), tícket médio

 Produto/serviço - índice de venda adicional, 
venda do mix de produtos (famílias de produtos 
que vendem mais ou menos)

 Financeiro - lucratividade, custo da venda, cus-
to da empresa, custo da equipe de vendas

 Desempenho da equipe - metas, produtividade 
(número de contatos, número de visitas, propostas 
geradas, pedidos fechados, etc.)

6) escolha ferramentas para conduzir o seu 
Planejamento estratégico comercial – Mais uma 

vez, as opções são inúmeras. Analise as principais 
e encontre a ideal para as suas necessidades. O 
importante é que a organização garanta duas coi-
sas: que há dentro dela alguém que entenda e do-
mine o modelo escolhido e que o modelo escolhido 
não entre em choque com os principais valores e 
com a cultura da empresa. Com base nisso, apre-
sentamos aqui alguns modelos para ajudá-lo a se 
orientar (você não precisa escolher apenas um, mas 
tentar se aproveitar de todos:

 5W2H (a tabela no fim dessa edição é um modelo 
dessa ferramenta)

 Análise das cinco forças de Porter - rivalidade 
entre os concorrentes, poder de negociação dos 
clientes, poder de negociação dos fornecedores, 
ameaça de entrada de novos concorrentes, ame-
aça de produtos substitutos

 Matriz SWOT, para análise dos ambientes interno 
e externo (forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças)

 Balanced Scorecard - metodologia de apresentação 
e implementação de estratégias que trabalha com 
quatro perspectivas: financeira, de clientes ou 
mercado, de processos e de aprendizagem ou pes-
soas. Usando essas quatro perspectivas, a orga-
nização tem condições de fazer o acompanhamen-
to das medições e da implantação das estratégias 
de forma adequada

 Matriz BCG - como explorar as oportunidades de 
mercado (identificadas na Matriz SWOT) usando 
os recursos próprios 

 Ciclo de vida do produto - introdução, crescimen-
to, maturidade e declínio - a partir da compreen-
são deste ciclo, fica mais fácil definir os próximos 
passos para cada produto/serviço

7) coloque em prática todas as lições aprendidas 
nas reportagens desta edição da vendamais

 Analise os erros comumente cometidos no Plane-
jamento Estratégico Comercial e evite-os

 Siga o “Guia do Planejamento Estratégico Comer-
cial”

 Colha os frutos do PEC seguindo as recomenda-
ções da reportagem sobre os benefícios do Plane-
jamento Estratégico Comercial

 Use e abuse deste checklist para orientar suas 
ações
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EsTRATégIA

Planejar 
é preciso!
Planejamento Estratégico Comercial na prática

Por MARCElO CAETAnO nossa experiência em vendas e consultoria nos mostrou 
que um dos grandes erros cometidos por muitas em-
presas brasileiras é ater o comercial ao planejamento 
estratégico global. Sabemos que os grandes caminhos 
devem vir do planejamento da empresa, mas o co-

mercial precisa fazer sua parte, até para não correr o risco de ficar 
à deriva. Por isso insistimos tanto no Planejamento Estratégico 
Comercial aqui na VendaMais.
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Nossa equipe de consultores sempre 
gostou muito de desenvolver esse tipo 
de trabalho porque é um momento de 
certa catarse, de muito aprendizado e 
troca de experiências. A empresa, em 
alguns momentos, se redescobre no 
meio do processo e tem a oportunidade 
de questionar seu modelo sem que nin-
guém se sinta diretamente questionado. 
Afinal, o ego deve ser deixado do lado 
de fora da sala de planejamento ou 
corre-se o risco de nada acontecer.

E foi isso que aconteceu nos casos 
que relato este mês para você.

planejamento Estratégico 
comercial na prática

Certa vez, no meio de um planejamen-
to, a conversa estava bastante empol-
gada, todos querendo propor alterna-
tivas, muitas delas interessantes. À 
certa altura, pedi a palavra e perguntei:

— O cliente confia na nossa empresa?

O silêncio foi terrível. Senti que 
ninguém entraria na dividida, e com a 
bola quicando sobre a mesa, emendei:

— Se o cliente não confia na nossa 
empresa, tudo o que falarmos para 
ele não terá credibilidade. Minha 
proposta é que esse seja o ano de 
retomarmos a credibilidade dos 
clientes. Entregando no prazo, cum-
prindo o que prometemos, pois sa-
ímos do último ano com a imagem 
muito arranhada por problemas que 
infelizmente aconteceram.

Por fim, o planejamento foi menos 
estratégico e mais operacional. Afinal, 
o que a empresa precisava naquele mo-
mento era colocar sua operação em dia 
e recuperar a credibilidade do cliente.

Você pode estar se questionando se 

isso é estratégico ou se é o suficiente, 
mas para uma empresa que teve sérios 
problemas de cumprimento de prazos 
e perda de credibilidade, o primeiro 
passo é retomar a credibilidade. 

Podemos depois ir para uma estra-
tégia de médio prazo. Quatro anos é 
um bom tempo. Algumas vezes a em-
presa começa seu planejamento estra-
tégico comercial, mas acaba sendo mais 
tático que estratégico efetivamente. Mas 
é apenas o começo...

O planejamento e suas reflexões 

Digo sempre que planejar com eficiên-
cia é uma dança em grupo das mais 
afinadas que existem. Mas, em alguns 
casos, as pessoas precisam ensaiar os 
passos e, assim, alguns planejamentos 
estratégicos comerciais tornam-se táti-
cos. Não é o ideal, mas é fato e acontece.

Algumas vezes, o planejamento 
estratégico é mais vertical. Em um 
dos mais recentes que aplicamos na 
VendaMais (normalmente o PEC vem 
antecedido de um diagnóstico), avalia-
mos que a empresa perdia clientes de 
maneira escandalosa. O modelo comer-
cial não se sustentava mais. Era preciso 
criar um novo modelo, agregando novos 
elementos. Só venda via representante 
comercial, que era o modelo adotado 
até então, não conseguiria conter a per-
da de clientes. Em três meses, a empre-
sa tinha 20 vendedores e suportes ao 
telefone. Mas aquilo era um projeto 
para quatro anos, que só começava ali. 

Alguns pontos são invariavelmente 
problemáticos. O modelo de gestão de 
mix é um dos que geram maior debate. 
Na verdade, normalmente não existe 
gestão de mix. E olha que mix é o maior 
problema de boa parte das empresas, pois 
lá reside o lucro – ou se enterra muito 
dinheiro em complexidade de produção 
ou estoque. Os números são alarmantes. 

"Digo sempre 
que planejar com 
eficiência é uma 
dança em grupo da 
mais afinadas que 
existem"
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marcelo Caetano é sócio-dire-
tor da consultoria Soluções 
VendaMais e autor dos livros 
Vendedor Fiel, Cliente Fiel e 
Chega de Desconto!

E-mail: caetano@solucaocomercial.com

Certa vez, no diagnóstico descobri-
mos que a empresa tinha 170 produtos 
no mix e que 100 produtos representa-
vam menos de 5% das vendas. Isso já 
retirando lançamentos recentes, estra-
tégicos, etc. O corte foi brutal, apesar 
da equipe. E ficou determinado no PEC 
que aquela empresa teria no máximo 
80 itens e que a partir daí, para lançar 
um novo produto, outro teria que ser 
retirado de linha. E mais, um produto 
que não gerasse X de margem de con-
tribuição em 12 meses, seria retirado 
automaticamente de linha. 

Outro grande debate acontece quan-
do definimos mercados a serem atin-
gidos. Todo mundo tem ideia, mas pou-
cas vezes existem números consistentes 
para essa decisão. Depois de muita ava-
liação, ida e volta de informação, os 
mercados são definidos, baseados em 
potencial, alinhamento com mercados 
atuais, enfim, baseados em vários cri-
térios. 

Mas o problema dessas decisões não 
acontece durante o planejamento, e 
sim, durante o ano, porque nas reuni-
ões de avaliação do planejamento, que 
aplicamos sempre a cada três meses, 
frequentemente acontece uma virada 
de mesa e a equipe é dirigida para ou-
tro mercado, ignorando-se totalmente 
o PEC anual. 

Quando isso não acontece, é o marke-
ting que decide anunciar para um pú-
blico distante daqueles citados no pla-
nejamento. 

A discussão está armada. 

E, nesse momento, ou se revê o 
planejamento, ou cumpre-se o mesmo. 
Caso contrário, ele não serve pra nada. 
Os debates são extremamente acalo-
rados. 

A última história

Ano passado, em um planejamento, o 
diretor geral esbravejava dizendo que 
a equipe deveria sustentar valor, e não 
vender preço. 

Estávamos debatendo posiciona-
mento nesse momento. As críticas 
para a equipe eram realmente muito 
fortes. 

Depois de fazer silêncio, que é de 
bom tom e sabedoria nesses momentos, 
perguntei: “por que devemos vender 
mais caro? O que fazemos de diferente 
que agrega verdadeiramente valor?”. 

Ele respondeu: “a entrega rápida”. 
Mas os números que eu havia rece-

bido diziam que 75% das entregas saíam 
incompletas, ainda que no prazo. Os 
números não eram bons realmente pa-
ra dizer que era um diferencial. 

Tive que abrir aqueles números e 
dizer que a empresa estava vivendo de 
um posicionamento que podia ser for-
te no passado, mas que não se susten-
tava no presente. E mais, se fizéssemos 
uma análise do que a empresa fazia de 
tempo de entrega 100% completa, esse 
valor hoje em dia era conseguido por 
dois de seus concorrentes. 

Ou seja, era preciso fazer mais! 
Uma consultoria de logística e supply 

"Comece e persista no PeC, só o 
planejamento estratégico não atinge com a 
devida profundidade os desafios comerciais"

chain foi contratada, em seguida ao pla-
nejamento, para retomar um dos pilares 
de valor da empresa.

para pensar

Para fecharmos essa conversa, quem 
sabe o mais difícil seja conseguir pes-
soas para gerir os projetos que saem do 
planejamento estratégico, pessoas para 
apadrinharem cada ação. Isso tem me 
preocupado muito nos últimos anos. 
As empresas estão formando poucos 
líderes, ou poucas pessoas do segundo 
escalão estão verdadeiramente quali-
ficadas para assumir e, acima de tudo, 
executar projetos.

Quando fazemos o 5W2H e vejo que 
um mesmo nome se repete em muitos 
projetos, noto que mais uma vez estamos 
numa empresa com carência de gestores. 
Mas isso é assunto para uma outra con-
versa. Comece e persista no PEC, só o 
planejamento estratégico não atinge com 
a devida profundidade os desafios co-
merciais. E, caso sua empresa não tenha 
planejamento estratégico, experimente 
começar com o PEC. Mas não fique sem 
planejar. Esse erro pode ser fatal.
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ALTA pERFORmAncE Em vEnDAs POR RAúL cAnDELORO

Comece 
por onde 

você está!

t enho falado muito sobre Alta Per-
formance nas empresas e, no final 
das palestras, tem sempre alguém 

que me pergunta: “Raúl, por onde come-
çar? Tem tanta coisa!”.

Aprendi a responder esta pergunta 
de maneira muito simples, franca e 
direta:

“Comece por onde você está. Use o 
que você tem. Faça o que pode. GO!”.

E isso vale muito para esta edição da 
VendaMais e tudo o que ela ensinou até 
aqui para você.

Dar o primeiro passo para começar 
seu Planejamento Estratégico Comercial 
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Raúl Candeloro é palestrante e editor da revista 
VendaMais. Autor de vários livros, é também diretor 
executivo da Small Giants Community, diretor do 
Instituto VendaMais e sócio-diretor da VendaMais 
Soluções.

Mas não seria admirável se tivesse 
continuado apenas como ideia, vontade, 
desejo ou projeto.

Só é admirável porque alguém deu 
um primeiro passo e FEZ alguma coisa.

Cada história de sucesso é única. A 
sua história de sucesso é única também.

Mas as histórias de fracasso das ideias 
que não saíram do papel são sempre as 
mesmas: insegurança, perfeccionismo, 
acomodação.

Insegurança é falta de confiança em 
si mesmo e medo de possíveis resultados 
negativos (solução: foco no positivo!).

Perfeccionismo é pensar demais e 
fazer de menos (solução: faça algo!).

Acomodação é achar que “tá ruim, 
mas nem tanto… Podia ser pior”. É não 
querer fazer uma troca, é não querer 
mudar hábitos limitadores, é não querer 
crescer, é querer continuar pequeno, é 
querer continuar na sombra quando po-
dia ir para a luz.

Todas as pessoas admiráveis e tudo 
que admiramos, começou com alguém 
dando um passo pequeno, mesmo sem 
ter 100% de segurança que ia dar certo. 
Mesmo sem tem 100% de certeza de que 
estava preparado ou preparada. Mesmo 
sem ter 100% de autoconfiança, de apoio, 
de recursos.

Simplesmente foram lá e deram o 
primeiro passo. E depois desse primeiro 
passo, outro passo. Mas primeiro elas 
começaram!

No fundo, você sabe exatamente o 
que fazer para se aproximar dos seus 
sonhos e de suas metas. Mesmo que seja 
algo pequeno. Mesmo que agora pareça 
insignificante.

Não é.

Se é algo que leva você para mais 

perto da sua meta ou objetivo, então nun-
ca é pequeno.

Se é algo que leva você para mais 
perto de realizar um sonho, então nunca 
é insignificante.

Comece onde você está. Use o que 
você tem. Faça o que pode.

Mas comece! Quebre a inércia, colo-
que-se em movimento.

Lembre-se: sucesso é MOVIMENTO! 
Alta Performance é AÇÃO!

Não tem Alta Performance nem su-
cesso ficando parado. 

E você: o que vai fazer hoje para levá-
-lo mais perto dos seus sonhos e objetivos?

Se é algo que leva você para mais 
perto da sua meta ou objetivo, então nun-
ca é pequeno.

Se é algo que leva você mais perto de 
realizar um sonho, então nunca é insig-
nificante.

Tudo nessa vida leva você para mais 
próximo dos seus sonhos e objetivos ou 
afasta você dos seus sonhos e objetivos.

Então dê um passo na direção certa, 
mesmo que pequeno.

E depois dê mais um outro passo pe-
queno. 

Confie em você: você sabe o que fazer. 
Faça.

Então… O que é mesmo que você vai 
fazer hoje para levá-lo mais perto dos 
seus sonhos e objetivos?

Abraços de Alta Performance.

é fundamental.

Infelizmente, vejo muitas e muitas 
pessoas com performance bastante abai-
xo de seu potencial porque estão TRA-
VADAS.

Travadas por insegurança.

Travadas por perfeccionismo.

Travadas por acomodação.

Existe sempre algo pequeno que você 
pode fazer. Pode parecer pequeno, mas a 
soma constante, consistente, persistente 
de pequenos passos leva a resultados 
incríveis.

Olhe ao seu redor e veja quantas coi-
sas temos para admirar. 

Se quiser, faça uma lista de tudo que 
admira. E depois note que cada uma des-
sas coisas fantásticas que você admira, 
ou pessoas que admira, começou primei-
ro com uma ideia, uma vontade, um de-
sejo, um projeto.
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ATé mAIs

10 “DESCULPAS” 
COMUNS ENTRE QUEM 
NãO FAz PLANEJAMENTO 
ESTRATéGICO COMERCIAL
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Inconsistência 
do mercado 
econômico 
brasileiro

não saber como 
colocar em prática 

algo objetivo e 
prático

Falta de 
informações 

sobre as 
operações

Falta de 
tempo

Falta de 
dinheiro

Falta de 
envolvimento e 
participação dos 

vendedores

O planejamento até é 
feito, mas não consigo 
acompanhar e colocar 
em prática o que foi 

planejando

Falta de 
conhecimento 
sobre como 

fazer/montar um 
planejamento

não saber como 
estipular metas 

e prazos de 
entregas

Desconhecimento 
de métodos e 

modelos

Depois de ler esta edição 
da VendaMais, você 
com certeza sabe que 
tudo isso é desculpa 
esfarrapada, não é 
mesmo?
 
Então deixe esse blá 
blá blá de lado, leve 
em consideração 
todas as dicas, lições e 
histórias que contamos 
aqui e comece a fazer 
agora mesmo o seu 
Planejamento Estratégico 
Comercial de 2015.
 
É o que você precisa 
para bater seu recorde de 
vendas ano que vem!
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agora mesmo
Agora mesmo, em algum lugar 
deste grande planeta, alguém 
está trabalhando duro para 
realizar um sonho. Agora 
mesmo alguém aproveitou 
uma grande oportunidade. 
Neste exato instante, alguém 
está se dedicando a fazer 
mudanças positivas.

Agora mesmo, as sementes da 
grandeza começaram a brotar 
em alguém. Hoje, a primeira 
página de uma nova história de 
sucesso será escrita. Algumas 
pessoas vão olhar para trás e 
lembrar-se do dia de hoje com 
saudade, orgulho e gratidão, 
por terem feito algo incrível, 
importante ou diferente.

O hoje já está aqui e, em algum 
lugar, alguém está aproveitan-
do esse dia. Quem será? 
Poderia ser você? Será você, se 
você entender como este dia é 
precioso, se enxergar tudo que 
você é capaz de realizar, se 
acreditar que está pronto. 
Agora mesmo.

Olhe à sua volta. Enxergue as 
possibilidades. E faça com que 
seja um grande dia.

Ralph Marston
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