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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. 



Receita de Vendas, Volume de Vendas e Margem de 

contribuição da carteira 

 

Os indicadores de resultados definem o que devere-

mos alcançar como meta final do trabalho da equipe. 

Eles são o alvo de todo o esforço comercial. São os in-

dicadores que dizem onde queremos chegar, a cada 

período. 

 

Eles são os pontos de chegada da execução.  

Apontam para o que alcançar a cada dia e a cada  

Semana, para que a equipe cumpra suas metas. 

Indicadores de resultados 



Trata-se do indicador mensurado por 10 entre 

cada 10 empresas. É considerado por muitos o 

único indicador relevante de performance comer-

cial. Sua característica mais interessante no Bra-

sil é que sempre há uma tendência de forte con-

centração de receita ao final do mês, o que gera 

problemas operacionais e financeiros para a em-

presa. 

 

Em função da concentração, muitas vezes há re-

correntes perdas de receitas no mês, com atraso 

de faturamento para o mês seguinte, o que gera 

necessidade de mais recursos operacionais e fi-

nanceiros alocados, reduzindo o lucro de forma 

relevante. 

1 – Receita de Vendas 



Antes 

Depois 

Definição 

A Receita de Vendas é o total dos valores fatura-

dos pela empresa dentro de um período. Ela é a 

fonte de todos os recursos para  que se pague o 

lucro dos acionistas, os funcionários e represen-

tantes, as despesas e custos, bem como os im-

postos.  

Normalmente as metas para este indicador são  

distribuídas com base em evolução sobre resulta-

dos anteriores. Sugerimos, contudo, que se faça 

uma análise de mercado para buscar as reais 

possibilidades de cada carteira de Clientes. 

 

A forma mais simples de fazer isso é, inicialmente, 

identificar de 1 a 3 critérios que gerem um índice 

de comparação entre regionais e carteiras.  

Por exemplo, renda per capita da região atendida. 

Em seguida, usar a carteira de melhor resultado 

relativo (no exemplo: Receita / Renda p/c), como 

parâmetro para definir todas as demais metas.  

A conclusão sempre é um expressivo aumento de 

potencial de negócios. 

Receita de Vendas 



Plano de Ação Inicial 

Receita de Vendas 



O volume de vendas é um conhecido indicador, 

usualmente utilizado apenas para minimizar o 

efeito de variações de preço na mensuração do 

crescimento da empresa. Ele ganha força em 

épocas de inflação e grandes variações cambi-

ais, quando a receita sofre distorções 

 

Contudo, entendemos que o volume deveria ga-

nhar maior destaque, a medida em que deve ser 

um indicador essencial para manter o mix de 

vendas de produtos como prioridade de toda 

equipe.  

 

O volume não deve ser analisado de forma  

global, mas sim por família de produtos e até pa-

ra itens estratégicos.  

2 – Volume de vendas 



Definição 

Este indicador define o volume em quantidade  

faturada de produtos ou família de produtos dentro 

de um período de tempo. Ele pode ser o principal di-

recionador de foco de vendas em família de  

maior rentabilidade ou níveis de estoque  

excessivo. 

 

Nossa compreensão é que a remuneração de ven-

das tenha participação importante deste  

Indicador, levando a equipe a estar muito atenta a 

ele.. 

 

O cumprimento de suas metas apoia diretamente o 

foco em produtos que são disponíveis e lucrativos, 

ou seja no mix que ajuda a manter estoques baixos 

e vendas com maior margem de contribuição. 

Volume de Vendas 

Antes 

Depois 
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Volume de Vendas 



3 – Margem de contribuição 

Em função do aumento crescente da competição 

em todos os mercados, fica cada vez mais difícil 

manter preços compatíveis com a lucratividade 

planejada pela empresa. É de fundamental impor-

tância alinhar de forma direta todos os superviso-

res e gerentes da equipe comercial com este  

objetivo. 

 

A margem de contribuição representa de forma 

simples a contribuição da área comercial na  

geração do lucro. Ela apresenta o quanto da  

negociação comercial e sustentação do preço con-

tribui para formação do lucro da empresa. 

 

 



Definição 

A margem de contribuição é calculada a partir de 

cada pedido. Sugerimos utilizar a receita menos to-

dos os impostos diretos e dela subtrair os custos di-

retos de fabricação dos produtos, a comissão de 

vendas e o frete.  

 

Desta forma fica mais simples definir o quanto cada 

um dos pedidos, que estão sob influência direta do 

comercial, contribui para o pagamento das despe-

sas e custos fixos, impostos, investimentos, dívidas 

e distribuição de lucro, itens que não tem qualquer 

ingerência da equipe comercial. 

 

  

Margem de Contribuição 
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