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Como Obter Alto Desempenho com Seus Times de Vendas de 

Software e Serviços 

 Escrito por Marcantonio Montesano, Sócio do Best Performance Group 
 

Fui apresentado há pouco tempo à Laura Andrus, da CSO Insights.  A CSO Insights é uma 
empresa de pesquisas. Eles fazem pesquisas todos os anos com milhares de Chief Sales Officers 
(CSOs), que são as pessoas responsáveis por gerenciar as equipes de vendas das organizações. 
Nestas pesquisas eles abordam os desafios que estas pessoas têm enfrentado, daí eles escrevem 
relatórios e fazem palestras, compartilhando o que descobrem sobre como estes CSOs têm 
conseguido superar estes desafios através de processos, tecnologia e conhecimento, para que suas 
organizações aumentem sua eficiência em vendas. 
 
Laura Andrus  tem mais de 30 anos de experiência em vendas e marketing de tecnologia, já passou por 

empresas como  Telebit, Infonet Services Corporation  e Comshare  Inc. Ela também é co-autora do livro 

: Even God Can't Hit a One Iron, não traduzido para o português.  

Pois bem, perguntei à Laura se ela poderia me conceder uma entrevista para eu levar ao Brasil. Ela 

concordou e eu comecei perguntado sobre o que ela tem visto em relação aos desafios dos gestores de 

vendas de equipes que vendem software e serviços.  

Nossa conversa começou com ela falando que muito tem se falado e escrito sobre o quanto de pressão 

nós estamos colocando no nosso pessoal de vendas  hoje em dia. As expectativas de faturamento estão 

maiores, a concorrência é grande e ninguém pode dar uma resposta com completa certeza para onde a 

economia vai.  Assim os vendedores precisam jogar seus jogos o melhor possível, assim como seus 

gestores. As pessoas que lideram estes times de vendas precisam ser mais eficientes, proativas e 

inovadoras, caso contrário, as empresas vão encontrar grandes crateras no caminho de seus 

faturamentos à frente. 

 

Pergunta : QUAIS SÃO OS DESAFIOS DA GESTÃO DE VENDAS RESULTADOS DAS SUAS 

PESQUISAS DESTE ANO DE 2011 ? 

R : O que podemos concluir de nossas pesquisas é que se algum dia a função de gestão de vendas foi 

fácil, com certeza não é mais. Vamos aos números : 

. As taxas de conversão de oportunidades em contratos, que eram de 50% em 2006 estão em  40% em 

2011. Isto quer dizer que os vendedores estão lutando muito mais para fechar cada negócio. 

 . Os negócios que ficam sem decisão cresceram de menos que  20% para 25% ou mais, o quer dizer que 

1/4 do tempo da pessoa de vendas não se paga nunca.  
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. Para 2011, mais que  90% das empresas aumentaram suas metas de faturamento —muitas mais que 

25%, o que vai demandar um esforço ainda maior por parte do pessoal de vendas.  

. 2/3 das empresas estão aumentando o seu número de pessoas de vendas —metade delas em mais de  

10%. Esta carga sobre os gestores está em contratá-los e colocá-los para produzir. Sem contar que seus 

concorrentes estarão tentando levar seus melhores vendedores.  

. Quase  60% das empresas precisam de mais de seis meses para que o novo vendedor contratado 

comece a fechar o primeiro contrato. Muitos não terão seus vendedores produzindo antes de 2012.  

Como é que esses gestores pensam em atingir expectativas cada vez maiores ? A pressão nos gestores 

para que façam de suas metas de faturamento uma realidade em 2011 é enorme. Eles precisam ajudar 

seu pessoal de vendas a aumentar a taxa de conversão de oportunidades em contratos , qualificar o 

mais rápido possível as oportunidades que não vão se concretizar no ciclo de vendas, para baixarem a 

taxa de negócios que ficam sem decisão, e atingir altas metas de faturamento.  

Quando eles não fazem isso, eles precisam contratar mais pessoas de vendas, assegurar que estão 

escolhendo somente aqueles com alto potencial de ter sucesso,o que é muito difícil, e então levá-los a 

começarem a produzir mais rápido que nunca.  

 

Pergunta : O QUE É PRECISO PARA TER SUCESSO NA GESTÃO DE VENDAS ? 

R: Todos sabem que uma boa pessoa de vendas não necessariamente se torna um bom gerente de 

vendas. Quando eu comecei como gerente de vendas , a melhor prática que as pessoas ensinavam era  

"Management by Walking Around (MBWA)", isto quer dizer, gerencie circulando, indo até a equipe, indo 

onde ela for.  Apesar de ainda ser um bom princípio,fica cada vez mais difícil seguir devido aos tamanhos 

das equipes e à dispersão geográfica.  

Eu pratiquei MBWA religiosamente. Certa manhã eu parei em frente à recepção para pegar um recado 

do meu chefe que dizia: "Temos que reduzir nossos custos. Reduza 25%." 

Eu fui então direto pra minha sala e bati a porta, preparando para um desafiante telefonema para o 

meu chefe.  Quando eu saí de lá uma hora depois, todo o meu pessoal estava me esperando em pé na 

porta da minha sala. “Você está bem ?” “O que está acontecendo?” “Conte-nos o que houve!” 

Eu geralmente parava para falar com cada um deles no meu caminho da recepção à minha sala. Eu tinha 

mudado minha rotina. Eles sabiam que algo estava acontecendo, e isto não era bom. O que aprendí com 

isso? Descobri quão importante essas conversas pela manhã eram para eles. Paternidade era minha 

melhor preparação para a gestão de vendas. Você ensina seus filhos o que fazer para terem sucesso, 

cultiva seus pontos fortes, dá a eles muito amor,  e procura ensinar quando eles saem dos trilhos. É a 

mesma coisa com as pessoas de vendas.  Você não precisa ser um pai para gerenciar uma área de 

vendas. Mas, o que quer dizer isso e o que as organizações devem olhar quando estiverem contratando 

gerentes ? 
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As principais fontes para buscarem gerentes de vendas citadas pelos participantes de nossas pesquisas 

são:  

. Pessoas de vendas de sucesso de dentro da empresa (36%)  

. Gerentes experientes do mesmo mercado (37%)  

. Gerentes experientes de outros mercados (18%)  

. Gerentes experientes de dentro da empresa,porém sem experiência prévia em vendas  (8%)  

Surpreendentemente nós não detectamos diferenças significativas nos resultados produzidos pelas 

pessoas dos diferentes grupos.  

Os resultados fizeram diferença quando o gerente possuía as seguintes características : era um bom 

treinador(coach), e construía um time que trabalhava junto. O gerente tem que ser que nem um 

evangelista ,precisa vender os benefícios do processo de vendas, da estratégia de canal, do sistema de 

CRM, da política de atendimento ao cliente através da organização, etc. Se seus gerentes não fazem 

isso, as centenas de milhares de dólares que você investe desenvolvendo processos vão para o ralo. 

E não vai fazer mal se o gerente for do tipo paternalista, elogiando aqueles que estão tendo sucesso e 

advertindo os preguiçosos.  

 

Pergunta : O QUE FAZER ?  

 

R:  Infelizmente nós não sabemos o que não nos ensinaram. Nós humanos não nascemos com instintos 

como os cães de caça. Nós temos slots no cérebro vazios até que alguém nos ensine como fazer as 

coisas. E então sem um reforço nós frequentemente não seguimos seus conselhos!  

Se você tiver pessoas com grande potencial para gerenciar, como você irá desenvolvê-los em bons 

gerentes ? Você se surpreenderia saber que as empresas que gastam menos em treinar seus gerentes 

tem as taxas de conversão de contratos mais baixas ? Ou que, conforme cresce o investimento em 

treinar os gerentes, as taxas de conversão também aumentam ? Se alguém precisar destes dados para 

convencer sua empresa a investir mais em treinar os gerentes, me liga, meu telefone é  716-213-3562 

ou meu email é laura.andrus@csoinsights.com.  

O que eu também descobri de interessante foram os diferentes tipos de treinamento as melhores 

empresas estão provendo aos seus times de vendas. Além de habilidades em processo de vendas, eles 

também estão focando em treinamento de coaching e mentoring, negociações, utilização do CRM, 

planejamento de vendas , previsão de vendas  (e com taxas de conversão de 44% , a maioria das 

empresas poderia usar mais disso).  
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O estudo resulta fazendo um grande motivador  à necessidade de investir em uma variedade de 

habilidades para os gerentes de vendas. Dê isso a eles e eles se tornarão grandes líderes de vendas; 

negue isso, e eles voltarão para o que eles sabem e tentarão fechar os negócios eles mesmos, o que não 

beneficia nenhuma empresa no longo prazo.  

 

Pergunta :  CRM AJUDA ? 

R :  55% das empresas que entrevistamos usam seus sistemas de CRM para fazerem previsões de 

vendas. Sistemas de CRM são para gerenciar oportunidades, não para gerenciarem o funil. Um relatório 

de CRM vai dizer para o gerente que existem $60M na previsão para o próximo mês. No trimestre, o 

gerente irá ver por volta de $60M outra vez. Mas o gerente não tem idéia de que contas caíram , quais 

são novas ou, que vendedores estão com mais dificuldades e quais são essas dificuldades. Assim o 

gerente não tem idéia de onde tomar que ação. O sistema de CRM não vai muito longe. Seus gerentes 

podem trabalhar o final de semana inteiro que ainda não vão conseguir saber o que está acontecendo e 

como deverão agir.   

As empresas precisam primeiro implantar um processo de vendas e depois otimizar este processo com 

um sistema de automação de força de vendas, e não ao contrário.  

Com um bom processo implantado, as principais métricas são identificadas : número de oportunidades 

no funil, número de oportunidades por estágio por vendedor no funil, o valor médio dos contratos, o 

montante de negócios por estágio no funil, o ciclo de vendas médio, a taxa de conversão dos contratos, 

etc. 

Você consegue estabelecer padrões para qualificação e desqualificação das oportunidades. A pessoa de 

vendas constrói  o funil e documenta o progresso enquanto o gerente audita e gradua a oportunidade 

no funil. 

Os gerentes são capazes de localizar as dificuldades do seu pessoal e corrigir rumos , ajuda aos gerentes 

a orientarem seu pessoal com o "COMO" e não somente "O QUE". 

 

Pergunta : COMO SER PROATIVO NA GESTÃO DE VENDAS ?   

 

R:  Se os seus gerentes tiverem um processo, eles poderão praticar uma gerência de vendas proativa. 

Entre outras razões pela qual isto é importante é que a relação de pessoas de vendas por gerente está 

aumentando. Eram 6 para 1 no último ano. Este ano está em 6.45 para  1. Com toda esta contratação 

acontecendo , estima-se que este índice vá para  7 para 1 em  2012. É fato que desta forma os gestores 

precisam usar seu tempo de forma mais sábia. Isto significa gastar dois dias com uma pessoa de vendas 
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e somente tocando no principal com os cinco cujos funis estão saudáveis. Os gestores não conseguem 

fazer isso sem um processo para ter os detalhes que precisam de sua atenção.  

 

 Um amigo de longa data, Mike Bosworth, que você conhece bem, quando estava tocando uma divisão 

da Xerox e alguém perguntava: quantos vendedores estão trabalhando para você, ele abria um sorriso e 

respondia:  “Oh, mais ou menos metade deles—mas o resto vai esta trabalhando para mim realmente 

em breve ou eles estarão trabalhando para alguém em algum outro lugar.”  

Mike acredita muito em processo, tanto que escreveu dois livros excelentes sobre o assunto, o Solution 

Selling e depois evoluiu suas idéias e publicou o CustomerCentric Selling. Mike acredita que o objetivo 

de um gestor é ter sua organização fazendo uma coisa  “n”vezes, versus “n” coisas uma vez. Quando 

todos seguem o mesmo processo, os gestores são capazes de rapidamente detectar falhas nas 

estratégias de vendas e fazer mudanças conforme a demanda do mercado.   

Esta atitude é crítica se você espera fazer uma reengenharia de vendas. Se você tiver  100 pessoas de 

vendas fazendo  100 diferentes coisas, será impossível para seus gestores de vendas aplicarem algo de 

forma significativa. Você tem que deixar claro para a organização de vendas através de seus gestores 

evangelizadores que, uma vez que o processo de vendas é definido, todos terão que seguir ou sair. 

Ser um gestor de vendas é um equilíbrio difícil. Se você puder desenvolver seus gestores em bons 

treinadores , evangelizadores e disciplinadores, seu time estará preparado para atingir os desafios que 

sua empresa vai encontrar pela frente. Isto quer dizer capacitá-los a serem gestores eficientes e prover a 

eles com as ferramentas e processos que irão ajudá-los a focar seus esforços onde eles serão 

necessários.  

Nos esportes, você vê exemplos onde o treinador faz a grande diferença no desempenho. Quando você 

tem um treinador visionário que se acerca com competentes auxiliares ,você acha que os jogadores 

cumprem seu papel, às vezes superam  seu potencial. No ambiente atual, isto é o que é necessário em 

vendas. Nós precisamos de pessoas de vendas normais para atingirem extraordinárias coisas, e se eles 

tiverem acesso aos treinadores corretos , eles conseguem!  

 

O Best Performance Group tem ajudado empresas a capacitarem seu pessoal a executarem um 

processo de vendas alinhado com a forma como as empresas hoje em dia compram; um 

processo que possam seguir desde a criação das oportunidades até o fechamento. 

Essas empresas têm aumentado o faturamento, melhorado a exatidão nas previsões de vendas 

e, o mais importante : melhorado suas margens de vendas. 

 

Marcantonio Montesano 
Best Performance Group 
Partner, Licenciado e Certificado CustomerCentric Selling® 
E-mail : mmontesano@bestperformancegroup.com.br 

mailto:mmontesano@bestperformancegroup.com.br
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