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Contexto 

A situação 

Em nossos 20 anos de atuação como consultores, percebemos que pouco 

evoluiu a natureza e a qualidade do trabalho da gestão comercial no 

Brasil. Na verdade os problemas, a concorrência e a complexidade das 

operações essas, sim, evoluíram e se ampliaram bastante. Mas o dia a dia 

dos gerentes comerciais, sejam nacionais ou regionais, continua se 

resumindo em sua grande maioria a: 

 Distribuição de metas, que nem sempre é feita até os 3 primeiros 

dias do mês 

 Cobrança semanal de resultados totais de receita ou volume  

 Ir aos principais Clientes para conduzir pessoalmente os negócios 

que podem fechar a meta, a cada mês 

 Preparação de relatórios 

  

Os motivos 

O Brasil, com seu mercado consumidor crescente e grande tamanho de 

território, precisa de modelos de distribuição que envolvam equipes 

numerosas e regionalizadas, quando se trata de atender ao médio e 

pequeno varejo. Mas onde são criados os gerentes comerciais ? Qual é a 

sua formação e fonte de preparação ? 

O fato é que, em sua imensa maioria, os gerentes são nomeados a partir 

de uma carreira vitoriosa em vendas, o que pode ser uma boa referência 

de conhecimento da operação, mas não define em nada a qualidade do 

trabalho gerencial nesta difícil área de negócios. Quanto a preparação, 

para a maior parte dos gerentes faltam conceitos sobre gestão de 

negócios, de pessoas e da tática comercial, simplesmente porque esta 

informação está muito pulverizada em diversos cursos que não estão 

disponíveis para o gerente médio brasileiro. 

    11 
 minutos  
 

É o tempo médio 
de concentração  
de um gerente em 
cada tarefa sem ser 
interrompido 
 
 

Apenas 7 ações  
respondem por 

80%  

do nosso  
resultado  
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 As consequências 

Além de extremamente desgastante, o dia a dia leva estes gerentes a 

terem pouca concentração em fatos realmente importantes para a 

construção de máquinas de vendas sustentáveis. Existe muita pressão, 

muita adrenalina, mas baixa previsibilidade de resultados e equilíbrio 

entre receita e lucratividade. É como se, a cada mês, todo o trabalho 

tivesse que ser retomado do zero, convencendo vendedores, negociando 

com o diretor descontos na última semana ou visitando a lista de Clientes 

que pode salvar o mês. 

Neste momento de crescimento econômico vemos as metas de receita e 

volume serem cumpridas, mas as empresas sofrem com problemas de 

mix, que geram até a incapacidade de entrega, problemas de 

lucratividade e dificuldades em cobertura e penetração nos mercados.  

 

Uma proposta de solução  

Nossa visão de solução para a gestão comercial se concentra nas pessoas. 

Mudar o comportamento dos gerentes e supervisores é o princípio 

básico para que a estratégia que a direção da empresa definiu seja 

efetivamente executada.  

Assim, entendemos que a gestão comercial precisa de grandes mudanças 

e tudo começa por um conjunto de ações e disciplinas que se repetem de 

forma contínua  no dia a dia dos gestores.  

A mudança pode acontecer com 3 passos fundamentais: 

 1. Identificação dos comportamentos essenciais 

 2.  Implantação de processos e disciplinas que sustentem os 

comportamentos 

 3.  Programas de avaliação e reconhecimento contínuos que 

sustentem a nova cultura e novos comportamentos 

 
 

28,3% 

É o índice  
médio de clientes  
positivados no mês 
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Identificação dos comportamentos 
essenciais 
 
Sempre que conversamos com presidentes ou diretores de empresas a 

idéia de mudar comportamentos é vista como uma solução para rápida 

melhoria de resultados. Acontece que a primeira idéia que temos é de 

que mudanças de comportamento possam acontecer de forma geral e 

profunda nas pessoas. Isso não é possível de se obter em programas 

empresariais. Não devemos ter este tipo de expectativa. Contudo, mudar 

alguns comportamentos essenciais, que definam a diferença entre ter ou 

não ter resultados, isso sim, deve ser o foco da nossa atenção. 

Em nossa experiência, as 7 ações essenciais que os gerentes comerciais 

devem ter são: 

 1.  Definir metas para todos os indicadores chave 

 2.  Organizar as carteiras de Clientes 

 3.  Definir táticas para execução da estratégia comercial 

 4.  Implementar rotinas básicas da ação de vendedores 

 5.  Revisar continuamente os indicadores 

 6.  Fortalecer e estruturar o time de vendas 

 7.  Avaliar e reconhecer os membros do time  

Vamos conceituar cada um e depois aprofundar como implementa-los na 

equipe. 

   

1. Definir metas para todos os indicadores chave 

Apesar dos diretores comerciais conhecerem e muitas vezes serem 

cobrados por vários indicadores, raramente estes indicadores chegam 

como objetivos estruturados a serem alcançados pela equipe. Nossa 

vivência aponta para 9 indicadores chave de performance: 
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Indicadores Estruturais 

        Número de Clientes em carteira 

        Índice de Clientes por segmento de mercado (%) 

        Índice de visitação (%) em cumprimento a roteiro visitas 

 Indicadores de Desempenho 

        Número de Clientes ativos 

        Número de Clientes positivados no mês 

        Número itens comercializados por Cliente no período 

 Indicadores de Resultado 

        Receita de vendas 

        Volume de vendas 

        Margem de contribuição média dos pedidos 

 

2.  Organizar as carteiras de Clientes 

Percebemos que em muitas empresas o cadastro de Clientes é muito 

pouco atualizado. Na prática, isso significa que apenas o vendedor 

mantém algum tipo de organização informal, o que acaba restringindo 

fortemente qualquer tipo de controle quanto a qualidade do 

atendimento à sua carteira de Clientes.  

Sugiro 3 ações básicas: 

 1.  Transferir para uma carteira de inativos todos os Clientes que 

não compram a mais de 24 meses 

 2.  Organizar todos os demais Clientes em carteiras e avaliar a 

quantidade restante de cada uma delas 

 3. Segmentar os Clientes, a partir de 3 a 5 clusters. Isso 

permitirá avaliar rapidamente se a equipe está trabalhando nos Clientes 

foco da estratégia  (Alto, médio e baixo interesse) 

 

 

 

97,3% 
Das empresas  
não tem processos 
de revisão  
estruturados de 
carteira de clientes 
médios e 
pequenos 

Copyright © 2013 Portway Ltda. 



7 ações para turbinar a gestão comercial 

77777               Copyright © 2012 Portway Ltda.                 www.portway.com.br 6 

3.  Definir táticas para execução da estratégia 

comercial 

O processo tático deve ser debatido com a equipe de vendas, mas é de 

responsabilidade exclusiva do gerente nacional de vendas e dos 

coordenadores regionais. Na prática, quando a empresa não define a 

tática, a execução ocorre sob liderança de cada vendedor. Isso não só 

impossibilita a avaliação da tática, mas normalmente gera ações de 

pouca qualidade operacional. O que em grande parte explica a 

concentração da tática em apenas dar descontos. 

Uma forma simples e de fácil implementação é definir 1 ou 2 ações 

específicas por indicador chave de performance. Assim, a equipe de 

vendas estará orientada e documentada sobre o que fazer exatamente 

para cumprir as metas. A importância dos indicadores básicos e 

desempenho são fundamentais aqui, pois para os indicadores de 

resultado apenas a negociação tem foco direto.  

 

4. Implementar rotinas básicas para os vendedores 

Definidos os objetivos e os caminhos para alcança-los, a próxima etapa é 

tratar de rotinas básicas para que a execução aconteça em campo. É 

necessário detalhar a tática a nível de atividades para que a equipe 

compreenda, execute e os gerentes possam controlar a execução em si.  

Normalmente se acompanha apenas os resultados, mas este tipo de 

controle, apesar de fundamental, não detalha um plano de correção, 

ainda durante o mês. Assim, é essencial que se defina rotinas básicas de 

visitação para se avaliar o andamento da aplicação da tática. 

As rotinas básicas que sugerimos são: 

1.  Planejar e cumprir o roteiro de visitas 

A primeira tarefa de qualquer vendedor, após a compreensão da carteira 

de Clientes, deve ser definir um roteiro de visitação que sustentará o 

ritmo necessário para acompanhamento do giro dos produtos vendidos e 

Rotinas para  

vendedores:  

Roteiro,   

Pré-pedido e 

Monitoramento 
de giro 

26,8% 
É o aumento  
médio de vendas 
com uso de  
pré -pedido 
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fornecerá credibilidade junto aos Clientes com a prestação de serviço de 

forma estruturada. Dependendo do giro de produto, a visita pode ter um 

ciclo mensal, quinzenal ou semanal. Não recomendamos ciclos maiores 

que o mensal para produtos de venda no varejo, pois geram um 

distanciamento do Cliente e abrem espaço para ação da concorrência. 

2.  Planejar visitas através de sugestão de pedido 

O planejamento da visita deve levar em conta o histórico detalhado de 

compras do Cliente e a avaliação do giro que pode ser feito em análise de 

relatórios de trade-marketing ou mesmo com a checagem no local pelo 

próprio vendedor. O importante é que estes 2 pontos gerem uma 

listagem de produtos e quantidades que tenham sua lógica baseada no 

giro e na lucratividade para o varejo 

3.  Conduzir visitas de vendas focadas no giro dos produtos 

A visita de vendas deve ser baseada no documento de sugestão de 

pedido gerado pelo planejamento. A apresentação do documento, deve 

conter a lógica do levantamento e projeção de vendas. Isso possibilita 

evitar um debate emocional com o comprador,  que pode ter seu foco na 

redução de estoques ou na impressão de que o concorrente vende mais. 

Para esta apresentação, o vendedor deve ter muito bem definidos os 

conceitos de giro, ruptura e margem de contribuição.  
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5. Revisar continuamente os indicadores 

A revisão contínua de indicadores é a única forma de mantê-los como 

foco para todos o tempo todo. Nossa experiência aponta que devem 

haver 2 tipos de revisões semanais com os vendedores – a individual e a 

da equipe. 

 Revisão Individual 

A revisão individual deve ser focada no planejamento das visitas da 

próxima semana. Nesta reunião, o gerente faz uma revisão das rotinas 

básicas do vendedor, acompanhando todos os Clientes e debate, à luz 

das táticas, como cada visita pode ser conduzida, nos Clientes de alto 

interesse.  O resultado final desta revisão é um plano de trabalho claro e 

detalhado para o vendedor durante a semana, baseado em um conjunto 

de pré-pedidos. 

Durante esta reunião também se revisa rapidamente o cumprimento da 

semana anterior, mas sempre com foco no comportamento do vendedor 

e não nos números. O gerente deve aproveitar o momento de revisão 

para dar feedback ao vendedor naquilo que ele acredita que possa ajudar 

a melhorar os resultados.  

Esta revisão não deve durar mais que 1 hora, portanto o vendedor deve 

chegar com sugestões de pré-pedidos, já prontos para revisão.  

 Revisão da Equipe 

A revisão do time de vendas tem como objetivos principais o 

reconhecimento dos melhores resultados e comportamentos e o 

fortalecimento do conceito de time, através da troca de experiências 

bem sucedidas. A revisão é totalmente focada nos resultados da semana 

e os melhores devem ser reconhecidos e elogiados publicamente. Eles 

devem ser perguntados a respeito dos pontos altos da semana.  

Em seguida, todos devem ter oportunidade de colocar alguma 

colaboração para o time. O gerente deve provocar o debate citando os 

casos que conhece e pedindo feedbacks, sem nunca criticar. O grupo 

deve se fortalecer, à medida que percebe que está em um fórum onde 

Status é  uma 

das necessidades 
primais do  
cérebro. Deve ser o  
foco de 
motivação  
das equipes. 
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tudo pode ser dito. O objetivo é concentração total em ações que deem 

resultado. Fato interessante é que normalmente nestas reuniões se fala 

de problemas e concorrentes em situações onde nada pode ser feito. 

Para isso, sugerimos um sino que deve ser tocado pelo gerente quando o 

assunto sair de ações positivas, foco da reunião, para reclamações. 

 

6. Fortalecer e estruturar o time de vendas 

A formação e estruturação de uma equipe de vendas parece ser uma 

daquelas atividades óbvias em que o gestor naturalmente se dedica, mas, 

na prática é uma das atividades onde menos tempo é investido. 

Normalmente, a busca por vendedores acontece quando há uma crise e a 

urgência se instala para atender a alguma carteira de Clientes que está 

descoberta ou muito mal atendida.  

Nossa sugestão é que o gestor recrute continuamente vendedores para 

carteiras onde os resultados não estejam em sintonia com as metas. O 

gerente deve separar tempo fixo, uma tarde a cada 15 dias , por 

exemplo, para fazer ligações para Clientes conhecidos, buscar na 

internet, contatar agências de emprego ou mesmo visitar pessoalmente a 

região da carteira na busca da formação de um banco de talentos. Cada 

carteira deve possuir um conjunto de potenciais vendedores que 

poderão não só ser chamados para seleção, mas também manter contato 

para eventualmente procurarem o gerente com oportunidades de 

negócio ou desejo de se juntar ao time. 

À medida que o processo de contratação e substituição comece a ocorrer 

de uma forma mais regular nas carteiras de baixa performance, 

naturalmente o time compreenderá que o resultado não é apenas um 

número, mas uma avaliação real de performance pessoal. Isso é um dos 

pilares para estabelecimento de uma cultura de alta performance. 

 

 

87,8% 
Das empresas tem 
exclusivamente 
comissão ou bônus 
financeiro como 
forma de 
reconhecimento e 
motivação. 
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7. Avaliar e reconhecer os membros do time 

Sugerimos que haja uma avaliação trimestral de todos os membros do 

time. Esta avaliação pode ser informal, sem necessidade de fazer parte 

de planos de carreira ou mesmo estar dentro de algum plano corporativo 

do RH. Sem dúvida, deve ser acompanhado e debatido com o RH, que 

sempre tem contribuições para este tipo de atividade. Mas o ponto 

principal é que deve ser uma ferramenta de feedback apenas. Contudo 

este tipo de feedback, que segue um padrão, normalmente provoca um 

aumento de atenção sobre os pontos da avaliação e isto é tudo o que 

queremos. 

Os resultados são revistos e debatidos semanalmente. Nossa proposta 

quanto à avaliação trimestral diz respeito à aderência aos valores e 

comportamentos essenciais que a diretoria define como prioritários. 

Estes pontos devem estar claros como objetivos individuais a serem 

perseguidos para a próxima avaliação em um 1º momento. Assim, as 

regras para ser bem avaliado ficam estipuladas para que haja 

oportunidade de debater mensalmente como cada ponto caminha. 

Manter e lembrar o vendedor do que é importante passa a ser um 

processo. Naturalmente, a avaliação deve conter como pré-requisito o 

resultado. 

O reconhecimento é chave para o sucesso deste processo de avaliação. 

Ele não deve ser financeiro. Devemos focar o reconhecimento no status 

dentro do grupo. Isto é comprovadamente mais eficaz e evita grandes 

esforços de montagem de mais um programa de pagamentos. Troféus, 

placas e diplomas, apresentados publicamente dentro de um evento com 

participação do diretor tem um impacto fundamental na moral e 

estabelecimento da cultura. 

 

 

 

 

 
Há  

30 anos  

a ciência vem 
provando que 
incentivos 
financeiros 
diretos não são 
motivadores 
eficazes. 
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Implantação de processos e 
disciplinas  
 

O 2º passo deve ter seu início de compreensão em uma constatação que 

vemos em todos os nossos Clientes: As pessoas tem muita dificuldade 

com mudanças.  

Elas querem ter resultados diferentes agindo exatamente da mesma 

forma que agiam antes, às vezes, apenas colocando um pouco mais de 

esforço e tempo em atividades. Na prática, em se tratando de gestores 

comerciais, o que mais ouvimos é: “Já tenho experiência no mercado em 

que atuamos e sempre tivemos bons resultados. O problema que 

vivemos agora é que o mercado está estagnado”. 

Utilizamos em nossa experiência um modelo muito interessante 

publicado no livro Influencer de Kerry Peterson e associados. A idéia é de 

que existem 6 gatilhos principais de mudança de comportamento das 

pessoas. Estes gatilhos foram identificados, a partir de grandes e bem 

sucedidas mudanças em grupos de pessoas ao redor do mundo. Eles são: 

 

1. Associar valores pessoais às mudanças 

Este gatilho de mudança de comportamento foca em tornar o novo 

comportamento prazeroso, ligado às convicções morais das pessoas. Ele 

parte do princípio de que adultos só farão mudanças se quiserem fazer. 

Nada do que é imposto tem boas chances de continuidade ou mesmo de 

simplesmente acontecer, principalmente para profissionais móveis como 

gestores de vendas.  

Em nossa experiência com clientes, aplicamos este conceito de forma 

muito mais ampla que focar na satisfação da meta cumprida ou do 

salário recebido. Temos tido resultados muito consistentes quando 

provocamos uma reunião com a equipe de gestores e todos tem 

oportunidade de listar projetos pessoais, principalmente os ligados a 

Como mudar 
comportamentos 
que já deram 
resultados no 
passado, mas hoje 
prejudicam a 
performance ?  

 

 

 

 

 

 

Como mudar a 
forma de 
trabalhar de 
alguém que faz a 
mesma coisa há 
mais de 15 anos ? 
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servir à família. Isso torna mais concreto o porquê de lutar dia a dia para 

mudar o comportamento. Manter os sonhos documentados e relembrá-

los continuamente é uma disciplina essencial para sustentar o projeto de 

mudança. O gestor passa a ter os planos pessoais como motivo da 

mudança.  

 

2. Desenvolver habilidades 

O segundo gatilho aborda a mudança sob o prisma de estar preparado 

para ela. Na prática, a ação é treinar habilidades que os gestores não 

dominam. A força de vontade parece ser a principal base para mudanças 

de comportamento que buscamos em todas as áreas. O problema é que 

ela simplesmente não é suficiente. Força de vontade não supera a falta 

de preparação. 

Para implantar mudanças em sua equipe é necessário que haja 

treinamento, com exercícios práticos, a respeito das habilidades 

essenciais definidas. Mesmo coisas básicas como segmentar Clientes ou 

planejar ações semanais são atividades com as quais gestores comerciais 

não têm familiaridade e será natural terem dificuldades se não forem 

treinados.  

  

3. Acompanhar e motivar com elogios 

Acreditamos que emocionalmente o maior motivador para uma mudança 

é a aprovação de outras pessoas. A palavra de um diretor, apoiando as 

mudanças de forma regular ou palavras de incentivo de um treinador, 

acompanhando de perto o esforço do gestor tem um impacto imenso no  

sucesso deste tipo de projeto. 

Atuar inicialmente com formadores de opinião facilita em muito atingir 

um grupo. Entender quem são os formadores de opinião e torná-los 

multiplicadores, através de contarem experiências bem sucedidas, tem 

impacto muitas vezes superior à orientação verbal de um líder. A 

 
“A vontade de se 
preparar tem que ser 
maior do que a 
vontade de vencer. 
Vencer será 
consequência da boa 
preparação.” 
 
Bernardinho,  
técnico da seleção 
brasileira de vôlei 
masculino. 
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experiência de outras pessoas e seus resultados tem alto grau de 

influência em nossa visão de mundo. 

 

4. Desenvolver o espírito de time 

Times que colaboram de forma decisiva tem muito mais chance de achar 

soluções para os problemas e desafios da mudança. Provocar reuniões de 

revisão semanal permite a divulgação de casos de sucesso e revisão de 

indicadores de vendas. 

À medida que o tempo passa o time deve desenvolver uma melhor 

comunicação e as limitações individuais começam a ser compensadas 

pelo trabalho conjunto. Novamente a questão de opinião de outras 

pessoas também influencia comportamentos nesta fase. O simples 

prestar contas na frente de colegas aumenta fortemente o foco do gestor 

comercial na busca de resultados. 

 

5. Fornecer incentivos 

Nunca deve ser único, nem primeira opção de gatilho para mudança de 

comportamento. 

Recompensar comportamentos positivos é muito importante, mas 

muitas vezes visto como suficiente. Basta analisarmos resultados de 

representante autônomos para chegarmos a conclusão de que incentivos 

não definem comportamentos sustentáveis. Muitas vezes, ao contrário, 

criam uma cultura onde o básico acaba necessitando de incentivo para 

ser feito.  

Incentivos também não são exclusivamente financeiros. Um conjunto de 

incentivos, que incluam almoços com executivos, pequenos presentes e 

reconhecimentos públicos, juntamente com bônus financeiros não só 

ampliam em muito a influência deste gatilho, como reduzem seu custo. 

  

 

 

"Com talento 
ganhamos partidas; 
com trabalho em 
equipe e inteligência 
ganhamos 
campeonatos."  

 

Michael Jordan, 
jogador de basquete 
americano e líder 
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6. Alterar o ambiente físico e tecnológico 

Mudar coisas e ambientes tem forte influência em comportamentos. O 

custo benefício e a velocidade de resultado são excelentes. Re-organizar 

uma sala para que a equipe trabalhe em conjunto, pode custar muito 

pouco e com tremendo impacto no dia das pessoas. A geração de 

informações direcionadas especificamente para um acompanhamento 

fácil e rápido dos indicadores chave de performance, também é essencial 

para que isso aconteça.  

Em casos de sucesso em nossos Clientes, normalmente há uma estrutura 

para que os gestores acompanhem resultados facilmente através de 

placares, falem com as pessoas por teleconferência em salas específicas e 

pré-agendas, tenham dias e agendas fixas para estarem no escritório 

para revisões e salas compartilhadas para que se reúnam continuamente 

com seus pares. São ações físicas e simples que suportam todos os 

demais gatilhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Queremos que esta 
escola de formação 
seja um exemplo a 
seguir, que motive os 
jogadores e que eles 
se sintam em casa.” 

 

Carles Folgueroles, 
diretor de times de 
base do Barcelona, a 
respeito da “La 
Masia” - famosa 
fábrica de craques do 
time espanhol. 
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Programas de avaliação e 
reconhecimento  
 

Após a implantação do projeto, que provê mudança nas ações e 

resultados dos gestores comerciais, o desafio é transformar este 

conjunto de comportamentos em cultura. Para isto, nossa visão de 

solução passa por programas simples de avaliação e reconhecimento que 

manterão os tais comportamentos como centro do foco de atenção de 

todos na equipe. 

 

Avaliação Formal 
 

Percebemos que programas de avaliação em vendas nas empresas no 

Brasil tem, em sua maioria, foco exclusivo em resultados. Sejam 

avaliações formais ou informais, o bom gestor é aquele que traz receita 

e, em alguns casos, lucratividade para a organização. Receita continua 

sendo a forma exclusiva para a maior parte das empresas. 

Nossos Clientes bem sucedidos na implementação de avaliações em 

gestão comercial, apontam como pré-requisito para os demais critérios a 

Receita. Alcançado o resultado de receita, a ele deve acrescentar os 

demais indicadores de desempenho para se classificar os gestores em 

rankings. Por fim, também utilizam a aderência a comportamentos como 

fonte de subsídio para avaliação do gestor. Entendemos que não é 

objetivo deste texto debater remuneração, por isso cabe ressaltar que 

não estamos falando dela. Independentemente de remuneração, a 

avaliação deve ser revisada mensalmente e publicada trimestralmente.  

Informalmente pode-se colocar aos gestores que ela é base para uma 

possível promoção, ou tratamento diferenciado no caso de equipes 

terceirizadas, e formaliza a visão do diretor quanto a qualidade do 

trabalho desenvolvido. A avaliação pode estar classificada em 3 níveis de 

A a C. Sugerimos uma distribuição normal como parâmetro onde os 20% 

de melhor performance se classificam como A, os 70% medianos como B 

É na utilização 
integrada de 4 
iniciativas de 
acompanhamento 
gerencial que reside 
o sucesso de 
programas de 
avaliação e 
reconhecimento. 
 
 

 
Acompanhamento 

gerencial 
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e os 10% de pior performance como C.  Esta avaliação será base para os 

reconhecimentos, que devem se restringir exclusivamente aos gestores 

de performance A. Apesar da simplicidade do modelo apresentado aqui, 

nosso objetivo é chamar a atenção para fazer a avaliação. A simples 

perspectiva de ser avaliado eleva em qualquer profissional seu foco de 

performance. 

 

Coaching 
 

Todo gestor deveria ser um Coach. Este termo em inglês é também 

utilizado para treinadores de times de futebol e de outros esportes. O 

coaching, no caso gerencial, diz respeito a melhoria de habilidades, 

comportamentos e atitudes específicas, onde o funcionário precisa de 

desenvolvimento. Um programa de coaching deve ser iniciado a partir 

da avaliação formal, onde se define as áreas de melhoria do 

profissional. Assim, o trabalho se concentra em orientar ações para 

crescimento em áreas muito específicas, bem como acompanhar 

passo a passo a evolução das mesmas. 

Reconhecimento 

Em nossa visão, deve ser definido sempre no início de cada ano um 

programa de reconhecimento, com premiações trimestrais e uma anual. 

Este programa está no centro do desenvolvimento da cultura, pois 

atende a uma das prioridades da estrutura mental humana que é o 

status. A manutenção de repetidos programas anuais gerará clareza para 

aquilo que a empresa define como sucesso. Apesar do incentivo 

financeiro, através de bônus e comissões, ser o mais comum 

reconhecimento, acreditamos que ele deva ser composto de outras 

iniciativas para se tornar mais eficaz. 
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Reconhecimento público, através de pequenos troféus em festa ou 

convenção anual tem impacto duradouro em quem recebe e em todo 

time, quando mantido como programa anual. Encontros executivos e 

participação em comitês de estratégia de negócio também energizam de 

forma muito eficaz os profissionais de sucesso.  

Feedback 

Feedback é a orientação que deve ser dada relacionada a um assunto 

específico. Ele é pontual e deve ser dado bem próximo ao momento em 

que o assunto foi levantado ou que ocorreu. Normalmente, a maior parte 

dos feedbacks é dado em função de problemas ou falhas. Apesar de 

termos que dar feedback nestes casos, é importante também manter 

feedbacks positivos de forma contínua.  

Quando há excesso de feedbacks negativos, as conversas tornam-se 

desmotivantes e com pouco resultado. Um equilíbrio entre os dois 

tipos fará os retornos serem mais eficazes. 
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Conclusão 
 

A maior parte das empresas com quem temos contato possui, em 

alguma medida, iniciativas que cobrem a definição, implantação e 

sustentação das 7 ações básicas da gestão comercial. Ainda assim, a 

percepção de seus diretores é de que a equipe de gestores não está 

produzindo de forma profissional e independente. Ela sempre volta com 

questionamentos e busca de apoios que seriam naturais que ela 

resolvesse sozinha. 

 

Percebemos que algumas indústrias, como a farmacêutica multinacional 

e de tecnologia de informação, investem pesadamente na formação e 

desenvolvimento de seus gestores comerciais, sustentando 

comportamentos essenciais através de processos estruturados. Hoje 

essas empresas têm resultados claros de liderança e sucesso em 

negócios. O segredo foi começar com o básico e é por ele que 

sugerimos que o seu trabalho comece. 

Uma equipe de gestores comerciais de alto nível, muitas vezes, não 

demandará grandes mudanças na composição da equipe. A grande e 

principal mudança é parar de esperar por talentos especiais e buscar 

nos processos o caminho para aumentos de vendas e lucratividade. 
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