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Crescimento de vendas com uso dos indicadores 

Alcance um crescimento de 23%   

nas vendas apenas com a implantação 

de processos baseados nos  

indicadores essenciais. 



O dia dos gestores comerciais normalmente tem 

cerca de 60% de atividades associadas à solução 

de problemas. A construção dos resultados não é 

feita a partir destas atividades, mas da execução 

da estratégia. O problema é que rever e se alinhar 

a estratégia a cada dia é tão necessário quanto  

complexo. 

 

Os indicadores de desempenho fazem este  

alinhamento da execução com a estratégia, no que 

tange ao que fazer durante o dia. São os  

indicadores que dizem como deveremos chegar 

aos resultados.  

 

Eles são os grandes guias da execução. Definem o 

que fazer a cada dia e a cada semana para que a 

equipe alcance os resultados. 

Indicadores de desempenho 



Nada surpreende mais os gestores  

comerciais do que a visão deste índice em suas 

próprias carteiras. Em nossas consultorias,  

muitas vezes levantamos este indicador no  

processo de diagnóstico e, 9 entre 10 gerentes 

nacionais superestimam o valor de Clientes  

ativos que possui. Imagina ter de 70 a 100% 

mais Clientes ativos do que valor real. 

 

Isto se deve ao fato de que a equipe de vendas 

mantém seu foco em poucos Clientes que  

geram o necessário ou quase necessário para 

fechar as metas. São relacionamentos ou  

facilidades que os levam a abandonarem  

algumas oportunidades pelos mais diversos 

motivos. 

1- Número de Clientes ativos 



Definição 

Os Clientes ativos são aqueles que foram faturados 

pela empresa há até um número de semanas ou  

meses, definido pela estratégia da empresa.  

Normalmente sugerimos trabalhar com um tempo  

relacionado à velocidade do giro dos estoques e  

ciclo de compra dos Clientes. Produtos de bens de 

consumo, por exemplo, podem trabalhar  

com 60 dias. 

 

Assim, no exemplo, Clientes que compram há mais 

de 60 dias, deixam de estar ativos. Este indicador 

aponta para o número de ativos e sua meta deve ser 

coerente com o número de Clientes em carteira e  

número de Clientes positivados. Apenas estando  

ativo por um período mais longo um Cliente poderá 

ser considerado fidelizado e tenderá a ser mais  

lucrativo.  

Número de Clientes Ativos 
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Percebemos que em várias equipes de  

vendas há uma concentração de pedidos nos 

últimos dias do mês. A equipe se concentra 

em poucos e conhecidos Clientes para  

buscar a maior parte da receita de vendas. 

 

Este é um comportamento humano clássico, 

como estudar na véspera da prova. O  

problema é que as consequências para os  

resultados da empresa são muito ruins, com 

pouca conquista de novos Clientes e redução 

de margem de lucratividade, à medida que 

poucos Clientes sabem que são fundamentais 

para o atingimento das metas.  

2– Número de Clientes  
positivados no mês 



Definição 

Este indicador define para quantos Clientes é 

esperado que a empresa fature dentro do 

mês. Ele deve ser calculado a partir do  

objetivo de faturamento do mês, dividido  

pelo valor individual esperado dos pedidos.  

 

Uma forma de melhorar a distribuição de 

vendas dentro do mês e resolver o grave 

problema de concentração de pedidos em 

poucos dias e poucos Clientes é a definição 

e o acompanhamento diário e semanal dos 

resultados deste indicador.  

Antes 

Depois 

Número de Clientes positivados 
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3– Número de itens comercializados  
por Cliente  

A venda do mix é um dos itens de maior  

preocupação das diretorias comerciais. Orientar 

e acompanhar as equipes para este item, é  

normalmente um exercício repetitivo de olhar 

para o que já aconteceu, sem grande influência 

sobre os resultados do mês. 

 

A equipe normalmente concentra sua atuação 

nos poucos itens de grande competitividade do 

mix, até em função do direcionamento dado  

pelos Clientes. Assim, a maior parte do mix  

precisa de promoções ou bônus especiais para 

que receba alguma atenção.  



O indicador número de itens comercializados apresenta uma direção  

clara sobre a quantidade de itens que cada pedido deve ter. Ele é um  

balizador para que a equipe direcione seus pedidos e os gestores  

possam cobrar isso, baseados em uma orientação oficial da diretoria. 

 

Uma variação importante deste indicador é o número médio de famílias 

ou categorias por Cliente. O impacto também é muito importante e,  

dependendo, da direção de mix que a diretoria queira imprimir, este novo 

indicador também poderá ser utilizado.  

Definição 

Número de itens por Clientes  
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