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Gestão Estratégica 
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De que falamos quando 

mencionamos “as melhores 

práticas”? 

Em muitas áreas do conhecimento e no 

agir cotidiano, ouvimos sobre a 

necessidade de adotar “as melhores 

práticas”. O conceito é bastante amplo e, 

em consequência, não sempre fácil de 

determinar. 

Em princípio, podemos definir que ao 

mencionar Melhores Práticas ou, "best 

practices" nos referimos a técnicas, formas 

de trabalho, métodos, ou, soluções de 

processos que podem ser identificadas 

como as mais apropriadas, as melhores, 

para realizar uma determinada atividade. 

Muitas vezes elas são baseadas no senso 

comum e na experiência de trabalho que 

demonstram essa melhor forma 

Em diversas profissões, têm sido criados 

conceitos e orientações de "boas práticas" 

que definem a forma correta de atuar dos 

respectivos profissionais, e essas 

orientações se convertem em princípios 

geralmente aceitos pela comunidade na 

qual atuam. 

Conforme orientemos a nossa análise 

poderemos ter diferentes definições: Na 

área comercial, quando falamos das 

“melhores práticas, nos referimos à adoção 

de formas de atuação que permitam 

aperfeiçoar os processos internos e a 

nossa relação com o mercado. 

Permitirmo-nos mencionar algumas delas, 

sem ser uma lista restritiva, mas talvez, as 

mais importantes “Melhores Práticas”: 

1. Desenvolver uma relação superior com 

seu cliente, baseada em visão de 

negócios e a busca do valor 

compartilhado. 

A relação comercial que pressupõe um 

vendedor impondo, ou tentando impor, a 

seu cliente determinadas condições, 

ofertas não orientadas a atingir objetivos 

identificados, resolver reais problemas, ou, 

satisfazer necessidades existentes, não 

cria relações duradouras e sólidas, e não 

facilitam o fechamento de negócios. 

O conceito de compartilhar uma visão de 

negócio, e buscar valores materializados 

em retornos efetivos para ambas as partes, 

estabelece uma relação superior cliente – 

vendedor, transparente e que permite o 

crescimento pessoal e profissional dos 

envolvidos, e harmoniza as cadeias de 

valor de cada empresa, fazendo-as 

mutuamente necessárias.  

2. Documentar, guardar e compartilhar o 

conhecimento adquirido na gestão 

comercial. 

Os conhecimentos sempre estão 

relacionados a pessoas. E, este 

conhecimento será importante e útil para 

uma empresa, na medida em que possa 

ser compartilhado entre todos os agentes 

que estão implicados no mesmo, e o 

resultado obtido seja superior a soma das 

partes. Que cada um seja “proprietário” e 

“incremente” novas camadas de 

conhecimento.  

Ainda há algumas barreiras neste 

processo, pois, certos profissionais 

acreditam que manter só para si, 

determinados níveis de conhecimento é 

importante para a sua própria posição na 

empresa, para o jogo de poder.  

Supondo que estes profissionais sejam 

cada vez menos frequentes nas empresas, 

outro desafio a vencer é como transferir o 

conhecimento para as novas camadas de 

profissionais, que se integram nas equipes. 

Se este conhecimento não foi 
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documentado, arquivado e não se dispõe 

de processos eficazes de recuperação, os 

investimentos serão cada vez maiores e os 

resultados mais pobres.  

Este conceito, muitas vezes identificado 

como “gestão do conhecimento” é um 

desafio permanente, não suficientemente 

resolvido pelas empresas.  

3. Integrar pessoas, Sistemas de CRM, 

Controle de Pipeline e Processo 

Comercial. 

Normalmente, quando a empresa começa 

a ter contatos com o mercado surge como 

necessário encontrar alguma solução que 

permita gerir de forma eficaz os 

relacionamentos que se estabelecem, 

poder definir uma estratégia de 

comunicação, conhecer os contatos e 

acordos ao longo do relacionamento, 

definir e cumprir compromissos, etc., E 

estas atividades, dentre outras, estão 

compreendidas em um bom sistema de 

CRM. 

Em um estágio, imediatamente posterior, 

surge a necessidade de acompanhar o 

ciclo de vendas com os diferentes 

prospects, clientes, mercados, etc., e estas 

atividades definem a Gestão do Funil de 

Oportunidades, ou Pipeline Management.  

Alguns dos sistemas de CRM têm a 

possibilidade de adaptar suas entradas e 

relatórios para satisfazer algum nível de 

Gestão do Funil. Entretanto quando é 

necessário adotar ciclos ou etapas de 

comercialização mais detalhadas ou 

adequadas a cada empresa, existem 

outros sistemas especificamente 

orientados a esta atividade que oferecem 

maior desempenho e flexibilidade.  

Simultaneamente é possível observar 

outra circunstância: o crescimento das 

equipes comerciais seja diretas, assim 

como as indiretas ou de apoio – que no seu 

conjunto definem a “Força Comercial” da 

companhia.  

Muitos desses profissionais são formados, 

internamente, outros, recrutados do 

mercado, mas com o passar do tempo é 

habitual constatar que cada um 

desenvolveu estilos, formas de abordar os 

negócios, visões diferentes, muito 

relacionadas com a suas próprias áreas de 

conhecimento (ou, conforto). Surge então a 

necessidade de redefinir, ou escolher, um 

processo de Gestão Comercial que seja de 

uso comum de toda a força comercial. 

Parece evidente que ao se focar em 

momentos diferentes, cada um desses 

desafios mencionados (CRM, Pipeline e 

Processo) a grande maioria das empresas 

tenha pessoas, sistemas e processos, 

pouco integrados, e isto faz perder muita 

energia interna, e algumas vezes, 

desorientar o mercado pela falta de se 

apresentar com uma identidade comercial 

clara.  

Aumentar produtividade, melhorar o 

ambiente interno, as informações e o 

processo decisório têm como requerimento 

trabalhar na integração dos talentos, 

sistemas e processos existentes.  

4. Utilizar rigorosos processos de 

qualificação das oportunidades 

comerciais. 

Todo comercial que desenvolveu, desde o 

início, o relacionamento com um prospect 

que – conforme a sua opinião – está 

prestes a tomar uma decisão, tem a natural 

predisposição de acreditar, confiar, no seu 

trabalho, e se recusa até a analisar se vale 

a pena ou não, continuar investindo tempo 

e recursos da empresa, e dele próprio, 

nesse prospect. 

Não estamos afirmando que a intuição não 

é importante, e muitas vezes fundamental, 

na decisão de continuar ou não. Referimo-
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nos a necessidade de dispor de elementos 

objetivos, reais, que confirmem o avanço 

progressivo em um processo comercial, e 

que, sobre estes elementos, a intuição, o 

“feeling” seja aplicado como complemento. 

Quando encontramos pequenas estruturas 

comerciais, o gerenciamento destas 

estruturas depende muito da senioridade 

da gerência e de sua capacidade de 

administrar talentos. Na medida em que as 

estruturas crescem, as “opiniões”, e a 

subjetividade na avaliação do progresso 

das ações comerciais crescem, também de 

forma geométrica e com isso, fica muito 

evidente a falta de precisão na previsão 

comercial, a falta de visibilidade nos 

fechamentos, e outros efeitos bem 

conhecidos. 

Quais são as etapas de nosso ciclo de 

vendas? É igual para todos os mercados e 

ofertas nos quais atuamos? O que me 

permite avaliar, de forma objetiva, que um 

prospect na etapa inicial de contato passa 

a ser um prospect ativo? Em que nível de 

construção da solução final está 

trabalhando a força comercial? Que tipo de 

apoio interno é necessário para fazer 

avançar o negócio? Que tipo de apoio 

gerencial? Estão definidas as condições de 

retorno e valor da proposta? Falta 

entrevistar algum interessado eventual na 

proposta a ser feita? Quais as próximas 

etapas a desenvolver até a negociação do 

contrato? Estamos preparados para 

apresentar uma solução, já discutida com o 

prospect? Que conceito de Valor criamos 

com nosso prospect? Estamos preparados 

para uma negociação de contrato? Estas e 

muitas outras perguntas devem ser 

respondidas de forma objetiva, e, somente 

podem ser respondidas se o processo 

comercial possui pontos de controle 

objetivos, verificáveis, e absolutamente 

harmonizados com as etapas do ciclo 

venda, e, fundamentalmente com o ciclo de 

compras de nosso prospect. 

5. Integrar os esforços de Marketing e 

Comerciais. 

Existem inúmeras pesquisas e análises 

que demonstram a enorme quantidade de 

excelentes estudos, peças e documentos 

gerados pelas áreas de Marketing que são 

muito pouco utilizadas pelos vendedores.  

A AMA define que mais de 70% deste 

trabalho não é utilizado, ou muito pouco 

utilizado. 

Campanhas de geração de oportunidades, 

eventos, congressos, atividades todas que 

implicam em investimentos pesados, não 

são, suficientemente aproveitadas pelas 

áreas comerciais. 

Outras constatações podem ser feitas, 

mas, aquelas mencionadas nos 

questionam – e cada um de nós deve ter 

vivido situações deste tipo – para saber o 

porque acontecem. Será por que não 

temos as melhores competências? Não 

estamos investindo o suficiente? Não 

estamos sendo reconhecidos pelo 

mercado onde atuamos? Há problemas de 

comunicação interna? 

De fato, embora pudéssemos responder 

afirmativamente alguma dessas perguntas, 

a experiência nos indica que o principal 

problema é - ou está originado - na falta de 

integração dessas áreas. Na falta de 

discussão e definição de planos de ação 

conjunta, na ausência de partilha sobre 

como ‘juntos’ podem ser atingidos os 

objetivos estratégicos da empresa, na falta 

de troca de experiências, ou seja, na falta 

de integração das áreas de Marketing e 

Comercial encontramos um dos maiores 

fatores de gastos inúteis e baixa 

produtividade (embora seja difícil 

reconhecer isto). 

6. Harmonizar metas organizacionais com 

objetivos comerciais. 
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Em tese, esta sexta prática parece óbvia. 

Entretanto muitas equipes comerciais 

apresentam uma inércia, seja baseada em 

resultados, ou na resistência as mudanças, 

ou, dito de outra forma, por querer ficar na 

área de conforto.  

Como o outro lado da moeda é possível 

salientar: a dificuldade de estabelecer as 

orientações estratégicas e defini-las, de 

forma adequada, para que permeie até 

todos e cada um dos talentos que 

compõem a força comercial, ou níveis de 

competência gerencial.  

Mas, também a própria empresa pode ter 

dificuldades em definir a sua estratégia, 

não atualizar suas ofertas, não inovar, 

desconhecer os seus concorrentes, 

descuidar das indicações do mercado, etc.  

Em qualquer destes casos, o desempenho 

comercial tende a declinar progressiva e 

rapidamente. 

Em várias ocasiões temos declinado de 

implementar um programa de formação 

comercial, porque ficou evidente a falta de 

elementos prévios que devem estar 

definidos e partilhados, como por exemplo, 

uma clara estratégia de mercado, a oferta 

atual e alguma visão de evolução, a 

disponibilidade de competências mínimas, 

etc. 

7. Transparência na definição das metas 

e planos de incentivo comerciais.  

Toda meta discutida com os membros da 

força comercial deve ser desafiadora, mas 

exequível. 

A definição e negociação de objetivos 

comerciais é um momento privilegiado na 

relação empresa – colaborador, gerência – 

membros da equipe. É o momento que 

define o nível de risco da atividade, a 

possibilidade de ganhos, o potencial de 

penetração no mercado, e devem ser 

absolutamente integrados aos objetivos 

estratégicos da empresa. 

As regras de jogo devem ser claras, para 

toda a equipe envolvida. É também, o 

momento no qual devem ficar definidas as 

formas de integração e recompensa pelos 

esforços conjuntos, de diferentes áreas, 

equipes, setores da empresa.  

Por que devo me envolver com outra 

equipe, se não terei nenhum retorno de 

meu apoio? Se ele não é reconhecido? 

Este tipo de pergunta é muito frequente, e 

sua resposta deve ser coerente com a 

política de RH. Não entramos no mérito do 

tipo de resposta, mas insistimos no fato 

que deve ser clara e conhecida por todos.  

 

8. Estabelecer um verdadeiro ambiente 

de “coaching” e liderança comercial. 

Ouvimos assiduamente, “me pedem algo, 

mas, não discutem comigo como fazê-lo ”. 

Isto, algumas vezes, identifica 

necessidades de capacitação, porém a 

maioria das vezes significa a falta de 

“coaching” das equipes e dos indivíduos. 

 Nomear um gerente comercial, ou um 

diretor, não requer somente um passado 

de sucesso na realização dos objetivos, 

mas, e fundamentalmente, a capacidade 

de formar e orientar as equipes que 

trabalharam com ele. 

Isto é um ponto, lamentavelmente, 

esquecido, ou não considerado, talvez pela 

dificuldade de encontrar as pessoas certas. 

Um verdadeiro ambiente de “Coaching” 

deve vir desde o nível executivo, deve 

permear toda a organização, e é um 

elemento importante em uma “Learning 

Organization”.  
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Se não for possível desenvolver 

“Coaching” em Talentos específicos com 

recursos internos, deve-se recorrer ao 

apoio externo.  Este tipo de investimento 

tem se, demonstrado altamente eficaz, e 

conduz à equipes mais integradas nelas 

mesmas e com seus pares.  
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