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UMA VISÃO GLOBAL DOS 
DESAFIOS COMERCIAIS 

 

A atividade comercial constitui uma das 

principais funções empresariais, 

independentemente do setor de negócios, 

ou, do tamanho da organização. O sucesso 

operacional de uma empresa pode se 

medir por duas variáveis que estão 

intimamente relacionadas: A rentabilidade 

das operações e, a penetração no 

mercado. 1 

A forma de conseguir maximizar estas 

variáveis no longo prazo, respondendo as 

necessidades dos resultados trimestrais 

tem feito o sucesso, e o fracasso, de muitos 

executivos de vendas.  

Algumas das causas destas situações 

podem ser identificadas na correta, ou não, 

identificação do público alvo, o 

posicionamento no mercado, problemas de 

“branding”, reputação, o desenvolvimento 

da proposta de valor, ou, nas estratégias 

de crescimento, seja em produtos, serviços 

ou mercados, dentre outras considerações 

relacionadas ao marketing estratégico.  

Frequentemente, os diretores e executivos 

implicados nas áreas fim da empresa 

verbalizam os desperdícios de esforços e 

recursos entre o marketing e a área 

comercial, as áreas de suporte e 

desenvolvimento, a inadequação de 

condições financeiras de apoio à 

comercialização, dificuldades de 

fechamento de contratos, dentre outras 

“disfunções” que impedem um processo 

adequado e oportuno de venda de seus 

produtos e / ou serviços.  

                                                
1 Nesta análise supomos uma empresa que tem 
uma visão claramente definida internamente e, 
reconhecida no mercado como uma empresa de 

 

Entendemos por processo a aderência das 

atividades de venda da empresa às 

necessidades de compra dos mercados 

alvo, em uma forma distintiva que 

identifique a empresa e, por oportuno, a 

adequação dos “momentos” de resposta 

para atingir um objetivo, satisfazer uma 

necessidade, ou, resolver um problema do 

cliente com soluções específicas e 

adequadas a cada um deles.  

Estas ações devem sempre ser 

mensuráveis, gerar retorno, e dessa forma, 

materializar o conceito de valor, não de 

uma forma abstrata, mas, de forma 

concreta, real e atingível.  

O sucesso de um processo adequado e 

oportuno cria e consolida uma Identidade 

Comercial Empresarial, e converte a 

organização assim reconhecida e, em 

consequência identificada, não mais como 

um possível fornecedor de projetos ou 

soluções, mas, como um parceiro na 

cadeia de valor do cliente.  

Um dos elementos essenciais para 

conseguir a mencionada Identidade 

Comercial Empresarial é – sem dúvida – a 

unidade de visão e atuação no mercado, 

não somente das áreas comerciais, mas, 

da empresa como um todo orientado aos 

seus clientes. 

Os esforços de formação das equipes 

sempre constituíram um ponto de 

preocupação das empresas, entretanto, 

nem sempre os pontos de partida estão 

claramente identificados e, por 

consequência, observamos que muito 

frequentemente haverá uma dispersão de 

sólidas atitudes éticas de respeito aos seus quadros 
internos e aos stakeholders de forma global. 
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esforços e um desperdício dos 

investimentos realizados. 

Sugerimos algumas perguntas a serem 

respondidas antes de lançar um novo 

projeto de formação das equipes 

comerciais; vejamos algumas delas:  

 

o Temos claros, na organização de 

vendas, os objetivos corporativos?  

o Como estão definidas, e como 

funcionam, as relações entre o 

Marketing operacional e as áreas 

comerciais?  

o Qual o estado de maturidade de nossas 

equipes comerciais?  

o Estamos em condições de definir 

métricas de sucesso na formação 

comercial?  

o Há disposição para adequar processos 

internos de trabalho conjunto entre 

diferentes funções da empresa?  

o Queremos realmente adequar os 

esforços e formação à nossa realidade 

específica e planos estratégicos, ou 

simplesmente investir em “produtos de 

prateleira”?  

o Os sistemas de informação estão 

suficientemente integrados como para 

possibilitar eficiência nos processos?  

o O CRM, o processo comercial e a 

análise de oportunidades, ou, pipeline, 

“falam” a mesma linguagem? 

 

Reconhecemos que toda empresa tem 

algum tipo de processo implementado, em 

fases e conteúdo que são o resultado de 

seu desenvolvimento no mercado, por isso, 

entendemos fundamental a “customização” 

do projeto de formação comercial, que 

deve estar orientado a maximizar os 

elementos de sucesso e eliminar as 

disfunções reconhecidas.  

 

Mais de 70% das empresas tem políticas 

definidas de incorporação regular de novos 

quadros nas áreas comerciais e marketing, 

isto implica na necessidade de unificar 

visões de processo, acompanhar o 

desenvolvimento dos novos talentos e 

aproveitar o capital de informações que já 

está disponível na empresa, sem 

“reinventar a roda”.  

Os recursos em formação devem ser 

considerados investimentos produtivos e 

não custos necessários; a medida disto 

será a permanente consolidação da 

Identidade Comercial e o cumprimento de 

metas exequíveis.  
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