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RESUMO 

 

O elemento central desta pesquisa foi investigar qual é o perfil do profissional de vendas que 

atua nas concessionárias de carros e motos na cidade de Porto Velho (RO). Pesquisas teóricas 

em literaturas de autores renomados e considerados modernos sobre administração de vendas, 

que incluíram desde marketing, recrutamento, contratação, remuneração, treinamentos, 

estruturas de vendas, gerenciamento, além de conceitos fundamentais para definição moderna 

do que seria um consultor de vendas. Foram realizadas também pesquisas de campo com 

aplicação de questionários direcionados aos profissionais que atuam e desenvolvem suas 

atividades nas áreas de vendas das concessionárias da cidade, as quais serviram de 

amostragem.   Os resultados revelaram que os envolvidos na pesquisa apresentam deficiências 

que vão desde conhecimento e aplicação de técnicas elementares de vendas até o 

desconhecimento do mercado que atuam. Também ficou evidente, que as concessionárias têm 

tratado muitos dos aspectos abordados, sem dar a devida atenção e relevância ao tema, tendo 

como quadro final, um ambiente onde os resultados poderiam ser maximizados e que todos 

deixam de ganhar em todos os aspectos.           

Palavras-chave: 1.Vendas. 2. Profissionais de venda. 3. Motos e carros e 4. Treinamento de 

vendedores. 
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ABSTRACT 

 

The central element of this research was to investigate the profile of the sales professional that 

operates in the car and motorcycle dealerships in the city of Porto Velho (RO). Theoretical 

research in literature from renowned and modern authors on sales management, which 

included everything from marketing, recruitment, hiring, remuneration, training, sales 

structures, management, and fundamental concepts to modern definition of what a sales 

consultant would be. Field surveys were also carried out with the application of 

questionnaires addressed to the professionals who work and develop their activities in the 

sales areas of the city's concessionaires, which served as sampling. The results revealed that 

those involved in the research have deficiencies ranging from knowledge and application of 

elementary sales techniques to the lack of knowledge of the market they operate. It was also 

evident that the concessionaires have dealt with many of the aspects addressed, without giving 

due attention and relevance to the theme, having as final framework an environment where 

results could be maximized and all fail to win in all respects. 

Keywords: 1. Sales. 2. Sales professionals. 3. Motorcycles and cars and 4. Salesperson 

training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

              Os primeiros vendedores, como se conhece hoje, surgiram por volta do século XVIII 

na Inglaterra. Inicialmente tinham suas atividades ligadas à intermediação de negócios feitos 

entre as cidades e as propriedades agrícolas. Com a Revolução Industrial e a necessidade de 

escoar excedentes, este profissional teve seu raio de ação ampliado, com o surgimento do 

comércio internacional.  

             No Brasil, o comércio começou a se desenvolver no fim do século XIX, através dos 

caixeiros viajantes ou mascates, como os divulgadores de novidades do mundo que começava 

a se industrializar. Logo após a segunda guerra mundial, surgiu a figura do vendedor 

profissional, que passou a atuar nos mercados como difusor de inovações técnicas, 

conhecedor de mercado e às vezes, com elevado conhecimento técnico. Há bem pouco tempo, 

os conceitos e atribuições foram evoluindo, chegando recentemente aos consultores de venda, 

que carregam em suas incumbências, além dos requisitos acima citados, a satisfação e 

fidelização do cliente. 

            Os bons profissionais de venda vêm sendo valorizados e procurados cada vez mais no 

dia-a-dia do mercado atual. Segundo observadores, esta profissão entrando em decadência, 

mesmo com a constante ascendência do comércio, pois faltam profissionais de venda 

realmente competentes. O e-commerce e as vendas diretas vêm suprindo a deficiência desse 

profissional no mercado, que cresceu mais do que o número de profissionais competentes a 

disposição desse mesmo mercado. Estes e outros argumentos vêm sendo feitos cada vez com 

maior frequência e cujas respostas têm sido mais empíricas do que técnicas ou mesmo 

científica. 

            Ao longo dos anos pesquisadores e instituições ligadas ao assunto vêm desenvolvendo 

pesquisas de cunho científico para tentar responder a tais arguições, não obstante a 

informações catalogadas principalmente por instituições ligadas ao comércio de maneira 

geral, como Associações Comerciais e Federações do Comércio, ainda há muito que ser feito 

nesta área especificamente. 

              Das literaturas disponíveis, a grande maioria está direcionada a administração de 

recursos humanos, abordando as várias etapas que incluem entre outras, o recrutamento, 

seleção, contratação, treinamento, planos de cargos e salários, folha de pagamento, 

planejamento de vendas, conceitos, etc. Poucas se detêm ao estudo comportamental do 

vendedor como gerador de vendas eficazes e eficientes.  Isto tem mantido algumas indagações 
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que continuam em incógnita até os dias atuais. Dentre muitas, uma se destaca: Vender é inato 

ou pode se preparar qualquer ser humano para se tornar um vendedor competente? 

Poderíamos ter um profissional de vendas ―fabricado em laboratório‖? Estaria a qualidade dos 

profissionais de vendas ligada ao tamanho da empresa ou do segmento que esta atua? A 

competitividade tem influência no investimento para preparação de mão de obra? Como as 

empresas têm investido nesta área e quais são as perspectivas futuras? 

            A literatura observa que as estratégias de qualificação nas Micro e Pequenas Empresas 

– MPEs, seguem a posição que estas ocupam dentro do mercado. Em setores mais dinâmicos, 

as empresas têm maiores incentivos para investir na capacitação de sua mão de obra do que 

em setores tradicionais. As estratégias seguidas, de um modo geral, seguem duas direções: a 

Low Road, especializada em produtos e serviços de preço e qualidade baixos, fazendo uso 

―predatório‖ da força de trabalho. Neste caso, não há investimentos em treinamento dos 

funcionários e a High Road, que faz uso de mão de obra qualificada e de tecnologias 

modernas pagando boas remunerações. 

              Em países em desenvolvimento, defasados tecnologicamente e abundantes em mão 

de obra barata, a estratégia mais comum é a Low Road. O próprio baixo treinamento 

específico e instrução mais geral da força de trabalho se torna um obstáculo para a aquisição e 

implantação de novas tecnologias, como o uso da informática, por exemplo, o que 

desestimula o desenvolvimento e a convergência desses países aos mais desenvolvidos. 

            Além disso, o treinamento em micro e pequenas empresas têm custos 

proporcionalmente maiores do que em empresas grandes. Os fornecedores incorrem em 

custos de transação maiores devido à heterogeneidade das pequenas empresas, devendo 

atender a necessidades específicas de cada uma. A empresa de grande porte, por sua vez, 

possui ganhos de escala, obtendo custos médios mais baixos para a qualificação de seus 

funcionários. 

            Algumas vezes, existe a necessidade de se ausentar do local de trabalho para participar 

do curso ou treinamento. O custo de oportunidade é, neste caso, significativamente maior para 

as empresas de pequeno porte, dado o número reduzido de pessoas que nela trabalha 

(WESTHEAD; STOREY, 1997). 

             Segundo estudo do Global Entrepreneurship Monitor – (GEM, 2006), a opinião de 

especialistas sobre a educação e a capacitação voltadas ao empreendedorismo no Brasil é de 

que as escolas primárias e secundárias não encorajam a criatividade e a autossuficiência, não 
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fornecem informações adequadas sobre economia e mercado e não dão atenção adequada ao 

empreendedorismo. 

             Por sua vez, as universidades também não fornecem uma boa preparação para lidar 

com empresas no seu início e em fase de crescimento, nem mesmo as escolas de 

administração e negócios e nem àquelas de ensino profissional. 

             Neste mesmo estudo, o GEM (2006) afirma que são poucos os empreendedores de 

negócios nascentes que possuem experiência profissional anterior (32,3%). Além disso, 

somente 9,7% possuem algum treinamento em técnicas de vendas, 6,5% têm conhecimentos 

de custos e formação de preços e 3,2% receberam instrução sobre captação de recursos. Quase 

um quinto dos entrevistados não buscou nenhum tipo de orientação antes de começar seu 

próprio negócio. 

            ―Entender vendas sem ter conhecimentos básicos de marketing seria o mesmo que 

entender as condições especiais de algum seguro sem conhecer as suas condições gerais”. 

Um assunto está relacionado com outro e o seu perfeito entendimento somente será possível 

com uma visão global da matéria (LAS CASAS, 1984). 

          Segundo o autor na obra citada, a função de vendas para a organização, passa a ter um 

caráter muito especial para a obtenção de bons resultados no cenário competitivo. A atividade 

de vendas recebe influências do ambiente interno e do ambiente externo. Um dos principais 

influenciadores do ambiente interno é o composto de marketing e é a respeito desse 

profissional com uma visão sistêmica do processo, que este trabalho pretende abordar. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

           Diante do exposto, profissionais de vendas, que ofereçam algo mais do que um mero 

tirador de pedidos e que se enquadrem no conceito moderno de Consultor de Vendas, onde a 

relação comercial pura e simples deve dar lugar à satisfação de necessidades, está em falta no 

mercado moderno e competitivo. 

        Na visão do cliente, um bom profissional de vendas deve ser conhecedor do negócio em 

que atua; ser um provedor de satisfação através da venda; que lhe ajuda na resolução dos 

problemas; tenha personalidade agradável; tenha boa aparência profissional e lhe inspire 

confiança. 

        Com o emprego massificado das compras via internet, onde já se pode comprar todo e 

qualquer tipo de bem sem sair de casa, esta profissão poderia entrar em declínio, visto que o 
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mercado cresce mais do que o número de profissionais de venda preparados para este mesmo 

mercado. Seria possível tornar um colaborador em um vendedor competente só com 

investimentos em treinamento?  O perfil de um bom vendedor descrito em literaturas 

pertinentes ainda apresenta lacunas principalmente quando se trata matérias de cunho 

comportamental, na qual o indivíduo tenha características psicológicas e comportamentais que 

indiquem que este será um bom profissional na área de vendas. 

         As descrições técnicas que obedeçam a padrões já determinados para aquele indivíduo 

são insuficientes, ao passo que se submetesse a testes, como por exemplo, os testes 

vocacionais, além de qualidades facilmente perceptíveis como gostar de trabalhar com 

pessoas, em equipe, atender bem aqueles que o procuram, ter capacidade de prospectar, ter 

um lado empreendedor, transmitir segurança e confiança para o cliente, entre outras. 

       Assim, diante da escassez de mão de obra qualificada e competente no mercado, as 

organizações se veem diante de problemas crônicos como a preparação de seu quadro de 

vendedores, o ―turnover”, aliado a remunerações ligadas ao desempenho faz com que cada 

vez mais pessoas que ―estão” vendedores, mas não ―são” vendedores, troquem a área de 

vendas por ocupações mais estáveis, embora menos rentáveis ou até mesmo funções 

administrativas dentro da mesma empresa. Não é raro para quem vive nesse meio, presenciar 

parceiros lamentando os infortúnios de vendas em determinado mês ou dizer que está se 

preparando para prestar concurso público, onde buscará estabilidade, aposentadoria e 

principalmente regularidade de ganhos mensais, estarem presentes no dia a dia desses 

trabalhadores. 
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1.2 PERGUNTA 

 

         Qual é o perfil dos profissionais de venda que atuam no mercado de carros e 

motocicletas de Porto Velho? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

GERAL:  

 

             Levantar e demonstrar qual o perfil adequado de um vendedor de carros e 

motocicletas na cidade de Porto Velho, capaz de trabalhar a venda em todas as suas fases e 

desta forma fidelizar o cliente. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

a) Levantar na literatura dados e informações sobre o perfil do profissional de 

vendas; 

b) Demonstrar que as empresas perdem com a contratação de candidatos ao cargo de 

vendedor cujo perfil comportamental não corresponda ao demonstrado na 

literatura; 

c) Mostrar que a relação entre remuneração e desempenho pode ser recompensadora 

para os profissionais que atuam no mercado atual e para as empresas; 

d) Demonstrar as principais características de um profissional de vendas; 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

            Esta pesquisa se justifica pela contribuição acadêmica que o tema pode proporcionar, 

pois, além de existirem poucas literaturas e pesquisas pertinentes que tenham como fonte de 

dados o mercado local, a preparação e o treinamento dos vendedores apresentam lacunas que 

o torna vulnerável diante das exigências do mercado. Além disso, os gestores não buscam os 

caminhos delineados pela teoria no que diz respeito ao recrutamento, contratação, 

treinamento, motivação e remuneração. A intenção é disponibilizar os resultados da pesquisa 
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em meios apropriados e em instituições afins ao tema, como Associações Comerciais, 

Fundações, Federações de Comércio e nas empresas onde foi realizada a pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

           Neste trabalho, será abordado como os profissionais de vendas devem proceder para 

entender e executar as tarefas de cada fase da venda, como consequência daquilo que foi 

planejado pelo marketing, visando promover através de ações planejadas, a busca do 

equilíbrio de esforços com promoções, produtos, custos e resultados que consolidem as 

melhorias no relacionamento empresa-colaborador-consumidor.  

 

 2.1. Contexto da administração de vendas. 

 

              No contexto geral, para Kotler e Armstrong (1999), em qualquer lugar do mundo, as 

empresas geram custos. Esses custos acontecem antes mesmo do início das operações da 

empresa e tornam-se parte do cotidiano dela durante toda sua existência. 

              Ainda segundo autores acima citados, é no mercado, por meio da utilização de 

ferramentas mercadológicas, que a empresa busca não só obter recursos para fazer frente a 

todos esses custos, como também alcançar outros objetivos financeiros. Desta forma, a 

atividade de vendas desempenha importante papel, que vai além da necessidade de integração 

com as demais atividades de comercialização para atingir os objetivos visados. O contato 

diário com os clientes da empresa é, quase sempre, feito por meio dos vendedores que ajudam 

a formar a imagem que a empresa deseja. Soma-se a isso, o fato de que as técnicas utilizadas 

resultarão em maior ou menor retorno financeiro, o que é determinante para a continuidade da 

empresa.  

               Administração de vendas é o ―planejamento, direção e controle de venda, pessoal, 

incluindo recrutamento, seleção, treinamento, providência de recursos, delegação, 

determinação de rotas, supervisão, pagamento e motivação, à medida que estas tarefas se 

aplicam à força de vendas‖, segundo a Associação Americana de Marketing (AMA, 2009), 

por meio do seu comitê de definição. 

 

2.2 A administração de vendas no Brasil. 

 

          A adoção do marketing na sociedade brasileira ainda não é total, porém e aos poucos, 

ele vai cada vez mais influenciando e inovando os mais diversos segmentos existentes em 

nossa sociedade. O marketing não é um fenômeno recente e, mesmo assim, ainda é 
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confundido por muita gente com propaganda ou com venda. O conceito de marketing deve 

levar em consideração as oportunidades de mercado. Nenhuma empresa estará disposta a 

investir em marketing, se não visualizar um retorno compensador (KOTLER, 2000). 

            Para maximizar as oportunidades de mercado, Kotler afirma é preciso identificar o 

público-alvo de forma a satisfazer suas necessidades por meio de produtos e serviços de valor. 

O conceito de venda, no passado, referia-se ao lucro por meio da venda e esta utilizava como 

meio, uma integração entre venda e promoção, sendo o foco o produto. Hoje, o foco é a 

necessidade do cliente.  

             O profissional de vendas deve sempre avaliar as oportunidades de mercado relativas 

ao seu público-alvo. Além de avaliá-las, precisa mensurá-las, estimando o potencial do 

mercado, pois, diante de números precisos e claros, a sua tarefa de executar um plano de ação 

para a conquista de resultados favoráveis à sua organização torna-se muito mais fácil e 

apurada (KOTLER, 2000). 

 No contexto empresarial, Kotler e Armstrong alegam que a atividade de vendas tem 

um papel de suma importância para a sustentabilidade de qualquer empresa.  

 

2.3 O marketing como componente de vendas 

 

            É importante ressaltar que a venda não é uma atividade isolada, ela depende de uma 

estratégia de marketing bem elaborada, que inclui produtos, preços, sistemas de distribuição e 

outras atividades promocionais. Portanto, qualquer estudo de vendas exige compreensão das 

demais atividades mercadológicas e de seus relacionamentos. 

           Como citamos anteriormente, Las Casas (1984),declara que é necessário muito mais do 

que conhecimento superficial, pois, continua o autor, entender vendas sem ter conhecimentos 

básicos de marketing seria o mesmo que entender as condições especiais de algum seguro sem 

conhecer as suas condições gerais. Um assunto está relacionado com outro e o seu perfeito 

entendimento somente será possível com uma visão global da matéria. 

             Levando-se em consideração a comparação proposta pelo referido autor, percebe-se a 

importância da compreensão das atividades mercadológicas de uma empresa. Essa 

compreensão nos leva a reconhecer que, primeiramente, devemos entender quais são os 

objetivos do marketing na organização, para depois considerarmos os objetivos que devem ser 

direcionados à área de vendas na empresa. 
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             Segundo Kotler (2000), atualmente vivemos em um ambiente cercado de armadilhas, 

competitivo e altamente dinâmico. A todo o momento surgem fatos novos e obstáculos 

diferentes. O desenvolvimento de estratégias que permitam identificar novas tendências torna-

se imprescindível. Largar na frente, agregar valor, promover diferenciais competitivos, inovar 

continuamente são estratégias de marketing que devem ser colocadas em prática pela gestão 

de vendas. É o encontro do planejar e pensar com o executar e fazer. O diferencial não é o 

produto nem o preço, mas os valores agregados ao relacionamento. 

               Para que os vendedores, profissionais de vendas e de marketing possam atender o 

mercado (consumidores e compradores empresariais) da melhor forma possível, eles devem 

oferecer e disponibilizar um produto ou serviço, para que, no sentido oposto, o mercado possa 

oferecer em troca dinheiro e opinião sobre a empresa e seus produtos. Essas informações 

fazem parte de um processo de aprendizado contínuo sobre consumidores e permitem que a 

empresa ajuste seus produtos e compostos de marketing a eles (KOTLER, 2000). 

 

2.4 Estruturas e Ferramentas de Vendas 

 

               Nesta mesma linha, também é possível estruturar uma equipe interna para ações de 

prospecção e pós-venda, o que também melhora o contato da empresa com o cliente e otimiza 

o tempo do vendedor externo. Os gestores devem ter em mente que a venda é o resultado de 

um planejamento e da harmonia de processos, pessoas e ferramentas. Por isso, pensar 

estrategicamente na estrutura de vendas da sua empresa, nunca será um esforço em vão, 

segundo Megido e Szulcsewski (2002). 

Abordar os procedimentos que os profissionais devem aplicar para melhorar os 

resultados de marketing por meio de vendas. A estrutura já é conhecida por todos, então, entre 

os temas principais deste trabalho serão abordados: Venda integrada ao sistema de marketing, 

Definição do papel estratégico da área de vendas, Planejamento e previsão de vendas, 

Técnicas e fases da venda, Forças de venda, Gestão de vendas, Motivação dos vendedores e 

Remuneração de vendas. 

            

.Venda integrada ao sistema de marketing – Isto significa que as decisões de marketing 

devem estar relacionadas à promoção e consiste em coordenar as atividades de comunicação 

de forma integrada e harmoniosa com os objetivos mercadológicos dos produtos e com a 

imagem da marca. Por isso que o conjunto de técnicas coordenadas pelo Marketing, é 
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chamado de Comunicação Integrada de Marketing – CIM, (MEGIDO; SZULCSEWSKI, 

2002). 

  

.Definição do papel estratégico da área de vendas – A área de vendas é necessariamente, a 

executora da estratégia definida pela empresa, com a função de buscar junto aos seus clientes 

a satisfação de seus objetivos traçados. O profissional de vendas se torna necessariamente o 

elo entre a empresa e o cliente (MEGIDO; SZULCSEWSKI, 2002). 

 

.Planejamento e previsão de vendas - É indispensável que a empresa conheça seu mercado, 

entenda a cultura em que atua e preveja movimentos para encontrar as oportunidades certas. 

Precisa cercar-se de todas as precauções para evitar as surpresas que surgirem e que não 

foram previstas no Planejamento de Vendas. Isso só acontecerá com a elaboração de um plano 

bem abrangente. Só assim a organização poderá descobrir exatamente quando ocorrerá a 

sazonalidade do seu produto ou serviço, ter datas bem definidas em mente, montar um plano 

de vendas de acordo com elas, gerenciar o estoque para as oscilações, controlar o caixa e 

motivar a sua equipe em torno dos objetivos (MEGIDO; SZULCSEWSKI, 2002). 

 

.Técnicas e fases da Venda – muitos autores denominam as fases e as técnicas da venda de 

várias formas, sem, no entanto, modificar a essência no conteúdo.  Autores como Gobe 

(2005), por exemplo, que consideramos um dos mais atualizados no que diz respeito à 

denominação e descrição das técnicas, preconiza como essenciais e eficientes da venda, as 

fases e as técnicas abaixo: Preparação, Confirmação da preparação, Apresentação da proposta, 

Negociação e Fechamento.  

 

Fase 1: Preparação – Talvez seja a fase mais importante de todo processo de venda. O 

profissional de vendas deve se preparar adequadamente para utilizar as técnicas que serão 

aplicadas para esta fase.  

a. O que o cliente quer comprar? Comparações com produtos ou serviços da 

concorrência nem sempre deve se tornar o foco. O esforço de impressionar o cliente levando-

o a comparar o nosso produto pode ser dispensado ao sentirmos que o que cliente busca é um 

benefício ou algo que seja uma solução mais adequada aos seus problemas; 

b. Conheça a pessoa com quem vai negociar – Mesmo que já tenha feito 
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negócios com ele é necessário descobrir às suas necessidades atuais. Se for o primeiro 

encontro, colher informações a seu respeito, como seu estilo, o que gosta de fazer, o que ele 

desenvolve, enfim, tudo mais que contribua a criar empatia; 

c. Balanço de forças – Apodere-se de um balanço entre tempo, informação e poder, pra 

estar ciente quem tem mais poder de barganha ou quem está mais forte. O poder está 

relacionado com o valor da solução que o vendedor apresenta ao cliente; 

d. Defina sua estratégia de negociação – Nas fases seguintes, pode ser que seja 

necessário redefini-la, sem deixar de ter em mente que pode se tornar uma competição, evitar 

a negociação, tentar uma estratégia de colaboração, onde as partes se acomodam e não 

buscam excessos ou ainda conciliar-se com o cliente, já que nenhuma das partes não 

conseguiu o melhor, mas se dão por satisfeitas. Colaborar costuma ser a melhor estratégia; 

 

Fase 2: Confirmação da Preparação – É nesta oportunidade que o Vendedor precisa estar 

ciente de que o que está sendo vendido e comprado corresponde à realidade da empresa que 

ele no momento representa e dos anseios do cliente. Para isso, ele deve utilizar duas técnicas: 

a. Foco no benefício – verificar se realmente o benefício tem valor pra ele; 

b. Spin Selling – Perguntas de Situação entende o contexto da compra e da empresa; 

Perguntas de Problema, algo que incomode o cliente e mostre que quer e pode resolver isso 

pra ele; Perguntas de Implicação, se o problema não for solucionado o que implica para o 

cliente? Pergunta de Necessidade, onde a solução se encaixaria na necessidade dele; 

 

Fase 3: Apresentação da Proposta – Nesta fase, o Profissional de Venda deve estar ciente que 

pode avançar para apresentar a proposta. No entanto, algumas técnicas são necessárias para 

ajudar a fechar a venda. 

 

a. Escuta Ativa - Ouvir mais e sinalizar corporalmente, incentivando o 

cliente se expressar fornecendo mais subsídios para a concretização da venda; 

b. Ressalte o valor do benefício, certo de que este vai resolver o problema dele, 

evidencie-o, deixando claro que se preocupa em ajudá-lo; 

c. Identifique as objeções, tratando sempre de eliminá-las com ofertas de 

soluções; 

d. Zona do Possível Acordo (ZOPA) - negocie sempre tendo em mente o seu 
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preço mínimo e o seu preço ideal. Tente absorver do cliente, quanto é o preço máximo e o 

mínimo que ele está disposto a pagar. A diferença entre esses extremos é ZOPA; 

 

Fase 4: Negociação – Nessa fase o Vendedor deve usar duas técnicas: PICO e Contorno de 

objeções. 

a. Técnica de Venda denominada Pico, onde ―P‖ significa Problemas e é o 

que deve ser solucionado; o ―I‖, Interesses e se deve buscar os comuns; o ―C‖, Critérios que 

devem ser lógicos e justificar suas propostas e contrapropostas de forma clara e objetiva; e, 

finalmente o ―O‖, Opções, onde o vendedor negocia de forma flexível, com opções e 

buscando a estratégia colaborativa, resultando num acordo mutuamente vantajoso; 

b. Contorne as objeções usando sua experiência, não ser impulsivo e não 

interrompa o outro quando fala. Nem sempre o cliente entende do assunto e precisa ser 

educado sobre seu produto ou não confia na solução, apresente dados concretos ou cases; 

 

Fase 5: Fechamento – Com todas as fases cumpridas, é a hora de sacramentar a venda.  

a. Foque novamente no benefício, deixando de lado as características e 

vantagens. O cliente quer o benefício; 

b. Guarde uma última concessão para fazer o fechamento da venda. 

 

.Forças de Venda. 

            Definidas e estudadas as Técnicas e as Fases da Venda, os gestores da equipe de 

venda, devem se preocupar com a maximização dos resultados buscando concentrar esforços 

e recursos envolvidos para tornar a sua força de venda integrada aos objetivos propostos. Para 

Megido e Szulcsewki (2002), tão importante quanto à aplicação das técnicas de venda, é a 

organização, o desenvolvimento e direcionamento da força de vendas, bem como a motivação 

dos vendedores. Etapas devem ser observadas e seguidas, como demonstradas abaixo: 

Organização da força de vendas, Desenvolvimento e direcionamento da força de vendas, 

Força de vendas por produto, por cliente, por território, Força de vendas mistas, além de 

recomendações que fazem necessárias. 

.Organização da força de venda.  

            Para gerenciar uma equipe de vendas de sucesso, não basta ter profissionais 

motivados. Um dos fatores essenciais é organizar estrategicamente a sua força de vendas para 
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abordar o mercado da melhor forma possível. Não há uma fórmula mágica ou padrão para 

todas as empresas. Por isso, algumas perguntas devem ser feitas para compreender como a 

empresa e o seu mercado se comporta e, somente depois disso, definir como estruturar sua 

força de venda. Entender o funcionamento e as necessidades da sua empresa e conhecer os 

seus clientes é fundamental.  

              Para iniciar o planejamento, pense nas seguintes perguntas: Que produto você vende? 

É necessário que todas as vendas sejam feitas presencialmente? Quem são os seus clientes? 

Eles têm perfis e necessidades diferentes? Como estão distribuídos os seus clientes? Eles 

estão concentrados em regiões específicas? Qual a dimensão da sua empresa? Quantos 

vendedores você tem à disposição para atender o mercado? É possível utilizar um e-

Commerce B2B ou outra ferramenta para otimizar as vendas? A partir destas perguntas, você 

já terá um mapeamento de quais as necessidades e possibilidades para a sua equipe 

(AGENDOR, 2017). 

.Desenvolvimento e direcionamento da força de venda.  

           Com as perguntas respondidas, você terá uma maior clareza sobre qual o modelo ideal 

para estruturar e direcionar sua equipe de vendas. Existem quatro modelos principais: 

produto, cliente, território e mista como explica Megido e Szulcsewski (2002). 

a) Força de vendas por produto 

            Este modelo é indicado quando a empresa possui muitos produtos e/ou quando eles 

são mais complexos, ou seja, quando precisam de um maior nível de conhecimento técnico 

para a venda. Produtos voltados para o consumo industrial ou profissional, por exemplo, 

tendem a ter características muito específicas e que exigem um conhecimento apurado do 

vendedor, já que o cliente também costuma ser muito bem informado.  

            Alguns cuidados devem ser tomados na aplicação desta estrutura. Se a equipe for 

enxuta, por exemplo, cada vendedor deverá realizar suas vendas em todo o território de 

abrangência da empresa, o que, no caso de uma empresa que atua a nível nacional, por 

exemplo, pode acarretar em custos elevados. Além disso, outro aspecto que deve ser 

observado com atenção é a quantidade de visitas de diferentes vendedores da mesma empresa 

a um mesmo cliente. A chance de desagradar o cliente com essa atitude é alta e, por isso, é 

importante acompanhar e criar uma escala de visitas dos vendedores. 
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b) Força de vendas por cliente 

              Essa estrutura é uma boa opção para empresas que trabalham com clientes de perfis e 

necessidades bastante diferentes e que impliquem em abordagens específicas do vendedor. 

Imagine, por exemplo, uma empresa que atende o atacado e o varejo, ou ainda uma indústria 

de produtos para a saúde bucal que atende os dentistas e também farmácias.     A abordagem, 

a política comercial e as necessidades são bastante individualizadas.  

               Essa divisão também costuma acontecer pela movimentação financeira que o cliente 

gera, nestes casos, os clientes são divididos grandes, médias e pequenas contas. A vantagem 

dessa estrutura é ter vendedores realmente especializados no segmento dos clientes e 

conectados com as suas necessidades. Em contrapartida, o cuidado que se deve ter é o mesmo 

da divisão por produtos, pois se os clientes estiverem espalhados por uma região muito 

extensa, pode gerar altos custos. 

c) Força de vendas por território 

               Como o próprio nome indica, neste modelo, os vendedores são divididos por região 

geográfica de atuação. É interessante para empresas que atendem regiões muito distantes ou 

que têm abrangência nacional. Nestes casos, é comum que o vendedor também seja apoiado 

por um número maior de hierarquias gerenciais, já que, normalmente, também há o gerente de 

vendas de cada região. Com isso, o acompanhamento e contato com os vendedores costuma 

ser mais próximo e periódico.  

              Seguindo este modelo, os vendedores conseguem gerir melhor os seus deslocamentos 

e tendem a construir uma proximidade maior com os clientes, além de gerarem despesas mais 

baixas com deslocamento. Em compensação, o vendedor pode enfrentar dificuldades por não 

ter um conhecimento apurado sobre os produtos, caso eles sejam numerosos ou complexos. 

Após alguns anos de atuação no local, o vendedor também pode ter dificuldades em fazer 

novas prospecções, o que deve ser trabalhado com bastante atenção juntamente com o gestor. 

d) Força de vendas com estrutura mista 

             Esta estrutura consiste na combinação de outros modelos, como território/produto, 

produto/cliente, território/produto/cliente, etc. Ele é indicado para empresas maiores, que têm 

condições de ter uma equipe maior e mais segmentada e que vendem muitos produtos para 

diferentes tipos de clientes em uma grande área geográfica. Por ser segmentado, o 

desenvolvimento de cada vendedor pode ser bem trabalhado e se ganha os benefícios das 
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forças citadas anteriormente. O cuidado neste modelo é que a gestão destes vendedores 

também é mais complexa devido à quantidade de vendedores e à sua segmentação. 

e) Algumas recomendações necessárias 

               Ao pensar em como estruturar a sua força de vendas, além de escolher um dos 

modelos descritos, também é interessante pensar em quais ferramentas você pode utilizar para 

aperfeiçoar a atuação dos seus representantes e aumentar a sua produtividade. Um e-

Commerce B2B, por exemplo, pode ajudar a atender clientes distantes ou que realizam 

compras recorrentes. Assim, os custos com deslocamento serão reduzidos, o contato da marca 

com os clientes aumenta, o vendedor ganha mais tempo para atender diferentes clientes e o 

varejo enxerga valor em uma ferramenta que o permite realizar compras em diferentes 

momentos (AGENDOR, 2017). 

.Motivação dos vendedores. 

 

                A motivação dos vendedores, explica Moreira (2001), é fundamental em todas as 

áreas da empresa e para Churchill e Peter (2000), esta questão deve ser considerada, até 

mesmo, durante o processo de seleção de candidatos. Entretanto, para a equipe de vendas este 

aspecto é indispensável, onde as tentativas de vendas são incertas e grande parte não é 

concretizada, frustrando assim, o vendedor que algumas vezes não é recebido pelo cliente, 

perde sua oportunidade de venda para a concorrência, em geral trabalha sozinho, não possui 

autonomia para concretizar uma venda e acaba perdendo grandes pedidos ou dependendo do 

resultado da transação, a comissão da venda não corresponde à expectativa. 

              Ainda conforme Moreira (2001), ―a motivação é a energia que flui de dentro das 

pessoas, direcionando a ação. E, como toda energia, se não for constantemente alimentada, 

acaba. Cada pessoa tem sua forma particular de ser motivada e cabe à empresa descobrir 

quais são estes estímulos”.  

               O autor acrescenta ainda, que algumas organizações entendem que o maior estímulo 

do vendedor é sua recompensa financeira, mas hoje as empresas já utilizam outros fatores 

como padronização das promoções e remuneração dos vendedores, distribuição das 

atividades, melhoria nas condições e carga de trabalho, definição dos objetivos e metas a 

serem alcançada, presença de novos desafios e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, 

entre outros.  
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             O ambiente organizacional também contribui para a motivação dos vendedores. Os 

objetivos, desafios e missão, comportamentos e atitudes desejadas pela empresa devem ser 

claramente definidos (MOREIRA 2001).  

              Para corresponder às expectativas dos seus superiores, explicam Churchill e Peter 

(2000), os funcionários devem receber informações detalhadas das atividades a serem 

cumpridas e como será a avaliação de desempenho, as quais devem ser justas, pois um 

objetivo impossível de ser alcançado é completamente desmotivador. A organização também 

pode elevar o moral e o desempenho da sua equipe de vendas por meio do clima 

organizacional, quotas de vendas e incentivos positivos.  

               O comportamento da empresa para com seus funcionários, segundo os autores, afeta 

diretamente suas atitudes, assim, funcionários mais valorizados alcançam melhores 

resultados. A companhia deve oferecer maiores oportunidades e recompensas, estimulando 

assim, não só seus vendedores, mas todos os seus funcionários e colaboradores. Algumas 

empresas definem a quantidade de vendas e as divide entre seus produtos, sendo a 

remuneração variável em relação ao alcance destas quotas.  

             Geralmente, continuam os citados autores, para estimular a equipe de vendas, a 

empresa define um número de quotas superior ao necessário para atingir sua previsão de 

vendas e não ter prejuízos caso a meta não seja atingida. Outros incentivos também utilizados 

pelas organizações são os concursos de vendas, homenagens, prêmios (mercadorias, viagens, 

etc.), participação nos lucros e reuniões que quebram a rotina, proporcionam interação entre 

diretoria e funcionários e facilitam a exposições de opiniões. 

 

.Gestão de vendas. 

 

              Essa é uma importante ferramenta de controle e gerenciamento que está diretamente 

envolvida com a área de marketing interagindo com a propaganda, promoção de vendas, 

merchandising, remuneração de vendas, entre outras. Assim, a venda deve ser visualizada 

como processo constituído de etapas e regras que se obedecidas, os resultados serão 

maximizados e o aproveitamento melhor dos clientes potenciais (KOTLER, 2000). 

            No mercado atual, o vendedor não se resume a um mero ―tirador de pedidos‖ e sim ao 

condutor de todo processo de vendas. Segundo DUBINSKI (1980), este é um processo 

constituído de sete passos, conforme segue: 
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a) Prospecção - O vendedor usa técnicas para identificar clientes em potencial; 

b) Pré-abordagem - São as informações colhidas a respeito do cliente a ser abordado para que 

o vendedor se prepare para a visita; 

c) Abordagem - É nessa fase que o vendedor deve garantir uma boa impressão e despertar 

interesse no cliente prospectado; 

d) Apresentação de vendas - É seguramente a etapa mais importante de todo o processo de 

vendas. Um bom vendedor deve apresentar não um produto, mas algo que venha satisfazer a 

necessidade do cliente e aumentar o seu desejo em adquirir aquilo que está sendo apresentado; 

e) Lidar com objeções e superar resistências - Certamente que um vendedor que conhece o 

produto que está vendendo, não se intimidará e nem lhe faltarão respostas acertadas para 

superar e transpor as barreiras criadas pelo cliente. O vendedor dará ênfase aos benefícios do 

seu produto e logicamente obterá uma decisão positiva do cliente; 

f) Fechamento - Aqui a venda é sacramentada com a celebração da venda da forma 

convencionada pelas partes e pelas características do produto (pedido, contrato, nota fiscal, 

etc.); 

g) Atendimento Pós-venda - A satisfação do cliente será proporcional à atenção que lhe for 

dispensada após a venda. Nessa fase, o vendedor terá a oportunidade de tornar verdadeiro 

todos os seus argumentos e informações a respeito do produto nas fases anteriores.  

 

            Reduzir suas preocupações inerentes a prazo de entrega, instalação, treinamento ou 

entrega técnica bem feita, manutenções, além de colocar a sua disposição canais de 

comunicação para que o mesmo tire dúvidas existentes ou faça as suas reclamações. Um pós-

venda bem feito garantirá a fidelidade do cliente a marca ou ao produto, segundo Gobe 

(2005). 

          “Quando somos valorizados, criamos uma relação íntima com aquela pessoa ou 

empresa com a qual estamos interagindo. O relacionamento deixa de ser apenas profissional 

ou comercial e passa a envolver sentimentos” (ENDEAVOR BRASIL; SEBRAE, 2017). 

Segundo ainda a intuição, uma ferramenta muito atualizada e bastante 

utilizada pelas empresas no mercado atual é o CRM. A sigla significa Customer Relationship 

Management (ou Gerenciador de Relacionamento com o Cliente, em livre tradução). 

Desenvolver um relacionamento com os clientes não é uma tarefa simples, pois exige atenção, 

dedicação e, principalmente, muita organização. 
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           Conforme a Instituição, nos primeiros meses de vida de uma empresa, os clientes são 

escassos. Os responsáveis por gerir o relacionamento com eles - normalmente os próprios 

donos - sabem os nomes de todos de cor. Pensam e até sonham com cada um deles, seus 

problemas específicos e a última reunião que tiveram (ENDEAVOR BRASIL; SEBRAE, 

2017). 

           Com um bom trabalho, muita dedicação e algum tempo, a empresa começa a crescer. 

Nesse momento, é preciso contratar mais pessoas para compor a equipe e conseguir entregar 

os resultados para os clientes. O empreendedor — ou os sócios - passa a ter outras 

preocupações. A coisa começa a ficar mais complexa, o lugar que era ocupado pelo nome de 

cada um dos clientes dá lugar às preocupações dos acionistas e aos desafios do dia seguinte 

(ENDEAVOR BRASIL; SEBRAE, 2017). 

 

.Remuneração em Vendas. 

 

              Para Schewe e Smith (1982), a remuneração financeira é outra forma de motivar os 

representantes de vendas. O plano de remuneração da empresa deve ser elaborado de acordo 

com suas necessidades, focando seus objetivos e diminuindo seus gastos, entretanto, a equipe 

de vendas deve se sentir bem remunerada e valorizada.  

            Os valores devem ser lógicos, justos e nivelados com os índices de mercado, as 

habilidades que o profissional deverá possuir e com o tipo de trabalho que irá desenvolver, 

seu grau de dificuldade, quantidade de profissionais que o mercado oferece e resultados 

gerados para a empresa (KOTLER; ARMSTRONG, 1999; MOREIRA, 2001).  

               As organizações dispõem de vários métodos, na opinião de Miguel (2003), para 

remunerar e incentivar seus funcionários e entre eles, destacam-se os incentivos monetários, 

que são calculados de acordo com as vendas da empresa e outras realizações financeiras. São 

pagos aos funcionários na forma de salário fixo mensal independente da quantidade de vendas 

realizadas, representam segurança para quem recebe, mas não recompensa devidamente às 

pessoas que produzem melhores resultados para a organização. É utilizado quando as vendas 

não são complexas e exige que a empresa mantenha constante supervisão sobre os 

funcionários.  

             As comissões também estão nesta categoria. São pagas em relação à produtividade do 

indivíduo, ou seja, cada venda gera um percentual de lucro para o funcionário, porém quando 

a demanda diminui pode gerar queda na motivação e segurança dos mesmos. Podem originar 
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certos vícios nos vendedores como desinteresse por produtos mais complicados de vender, 

preferência por clientes mais fáceis, clientes pequenos mal atendidos e descaso por novos 

clientes (CHURCHILL; PETER, 2000; MIGUEL, 2003; RICHERS; FIGUEIREDO; 

HAMBURGUER, 1973).  

               Para os autores, prêmios também podem ser pagos em casos específicos de 

desempenhos superiores ao esperado. Incentivos não monetários: São utilizados para 

recompensar funcionários que alcançam metas acima do planejado, desenvolvem suas 

atividades em tempo menor que o estipulado e dedicam tempo maior nas atividades da 

empresa, etc. Podem ser oferecidas na forma de placas e medalhas de reconhecimento, cartas 

do presidente da empresa, jantares e viagens com acompanhantes, entre outros. 

               Incentivos mistos combinam os aqueles citados acima, sendo o mais utilizado 

atualmente por permitir maior flexibilidade para a empresa remunerar seus funcionários e 

administrar suas despesas. Existem também alguns benefícios considerados extras, como 

seguros de vida, saúde e acidentes de trabalho, férias remuneradas e acréscimos, horas-extras, 

13º salário e pensões, assistência médica e odontológica, vale-refeição e vale-transporte, 

convênios, celular, veículo, notebook, etc. Tais benefícios geram segurança e satisfação com a 

empresa e com trabalho desenvolvido (KOTLER; ARMSTRONG, 1999; MOREIRA, 2001).  

            O planejamento de salários continuam os autores, também pode ajudar a empresa a 

direcionar suas vendas e alcançar metas, por exemplo, caso a organização precise captar 

novos clientes, poderá definir um bônus a ser pago ao vendedor a cada novo cliente 

conquistado, principalmente se ele for oriundo da marca concorrente.  

           Para definir sua política de remuneração a empresa deve considerar seu tempo de 

existência, produto ou serviço comercializado e margem de contribuição, as características 

dos clientes, atuação no mercado, as práticas da concorrência e o custo de cada venda 

(MOREIRA, 2001; RICHERS; FIGUEIREDO; HAMBURGUER, 1973).  

             Os autores ainda acrescentam que a organização pode pesquisar quais são os valores 

praticados no mercado em cadernos e agências de empregos, sindicatos e através da sua 

própria pesquisa entrando em contato com empresas do mesmo porte e segmento. Entrevistas 

com pessoas ligadas ao departamento comercial e recursos humanos podem ser utilizadas e 

questionários estruturados devem considerar que um mesmo cargo pode ter responsabilidades 

diferentes. O planejamento salarial da empresa também deve prever um salário de admissão 

para os novos contratados com possibilidade de aumento e reajustes conforme o desempenho 

do profissional.  
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3.  METODOLOGIA 

          Quanto à metodologia, a pesquisa realizada é aplicada, de natureza qualitativa no que 

se refere à abordagem do problema e descritiva quanto aos objetivos. Para realizar o 

levantamento dos dados foi selecionada uma amostra composta por três das principais 

empresas do ramo localizadas em Porto Velho. 

          Este trabalho seguiu um roteiro de estudo e foi estruturado da seguinte forma: 

a.  Buscou análises de mercado construídas e coletadas durante a nossa 

atuação durante aproximadamente 18 anos de experiência neste ramo; 

b. Coleta de dados em três empresas de grande relevância e que atuam no  

comércio de motocicletas e carros estabelecidas na cidade de Porto Velho; 

c. Foram entrevistados vinte colaborados que atuam no mercado em 

dois segmentos diferentes (carros e motos); 

d. Compilação dos dados e construção do TCC; 
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3.1 ETAPAS DA PESQUISA (Roteiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Elaboração do questionário: composto de 22 perguntas, sendo 15 fechadas e 7 abertas.  O 

conteúdo das perguntas teve como objetivo direcionar os entrevistados a responderem ao 

proposto nos objetivos específicos. Questionário em anexo. 

.Aplicação nas empresas: Antecedendo às perguntas, foi elaborado um texto explicando a 

finalidade do trabalho ao mesmo tempo em que solicita a colaboração dos profissionais de 

venda de cada empresa escolhida para amostra. Foram entregues aos gestores das equipes de 

venda para que cada um respondesse sem a necessidade de identificação. 

.Coleta das respostas: Decorridos o prazo médio de 3 dias, os questionários foram recolhidos 

com os responsáveis, oportunidade em que foi dirigido agradecimentos ao responsável e aos 

entrevistados. 

Etapas da Pesquisa 

Elaboração do Questionário 

Aplicação nas Empresas 

Coleta das Respostas 

Compilação dos Dados 

Análise descritiva dos dados 
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.Compilação dos dados: De posse dos questionários respondidos, iniciou-se a tabulação dos 

dados apurados na forma de porcentagem. 

.Análise descritiva dos dados: Com os dados compilados, foram realizadas as respectivas 

análises, as quais estão descritas no capítulo seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

            Segundo Malhotra (1996), a amostragem por julgamento é uma amostragem não 

probabilística, em que a seleção das unidades amostrais é baseada no julgamento do 

pesquisador, em função de alguns parâmetros. O pesquisador escolhe os elementos 

acreditando que sejam representativos ou apropriados.  

             A análise dos resultados obtidos, se deu pela interpretação dos dados coletados na 

pesquisa realizada através da aplicação de um questionário, composto de 22 perguntas, sendo 

15 fechadas e 7 abertas e distribuídos para 20 colaboradores da área de vendas das três 

empresas acima citadas, cujo resultado revela as informações abaixo descritas. 
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a) Do total de entrevistados, 30% (6) estão exercendo a atividade de vendedor até um 

ano; 25% (5) acima de um ano até três anos; 5% (1) mais de três anos até 5 anos; 

25% (5) mais de cinco anos até 10 anos; 10% (2) mais de 10 anos até 15 anos e 

5% (1) acima de 15 anos. Tais dados revelam que a maioria (55%) têm menos de 5 

anos na atividade, tempo relativamente baixo se compararmos com outras 

atividades na área comercial. 

 

Figura 1: Tempo de serviço. 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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b) Apenas 15% (3) têm idade entre 21 e 25 anos; 25% (5) estão na faixa etária entre  

mais de 25 e 30 anos; 20% (4) entre mais de 30 até 35 anos; 30% (6) estão acima de 35 até 40 

anos; 5% (1) têm mais de 40 e menos que 50 e 5% (1) estão acima de 50 anos de idade. 

 

 Figura 2: Idade 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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c) Quanto à escolaridade, do universo pesquisado, 50% (10) possuem o segundo 

grau completo, 35% (7) superior incompleto e apenas 15% (3) possuem ensino superior 

completo. 

 

Figura 3: Escolaridade 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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e) Quanto à experiência no mercado de trabalho; 25% (5) têm na área de  

vendas e no segmento pesquisado como a sua primeira experiência de trabalho; 65% (13) já 

trabalharam com vendas de carros ou motos e 10% (2) não responderam. 

 

Figura 4: Experiência  
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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f) A grande maioria, 65% (13) já desempenhou a função de profissional de vendas 

em outras empresas do ramo, o que evidencia um ―turnover‖ bastante acentuado. 

Esses dados chamam atenção, pois os motivos além de consumirem recursos 

financeiros das empresas nas demissões e contratações, geralmente estão ligados a 

inúmeros problemas que estão ocorrendo dentro da empresa. Insatisfação no 

trabalho, clima organizacional ruim, problemas na gestão de pessoas, lideranças 

ruins, baixa remuneração e falta de benefícios, inadequação ao perfil da vaga e 

principalmente, falta de plano de carreira. Contornar tal incômodo na empresa se 

faz necessário, identificando aonde e como a falha vem ocorrendo e corrigir de 

imediato. Reter os melhores valores, permitindo que a remuneração seja justa às 

suas funções, desenvolver atividades que reflitam em motivações e que eles 

percebam que a organização reconhece seus esforços e acredita no potencial de 

cada um. Assim recomenda a teoria. 

  

Figura 5: Turnover 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 

 

 



38 

 

g) 85% (17) já passaram por mais de 01 empresa. Este aspecto corrobora o que foi  

dito no quadro anterior, onde a grande rotatividade de colaboradores prejudicam os objetivos 

da empresa. Neste quadro, o Turnover atinge outras empresas, pois 17 vendedores são 

oriundos de outras concessionárias e empresas de outros ramos do comércio. 

 

Figura 6: Turnover1 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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           h) 70% (14) chegaram nessa atividade por indicação de terceiros, 10% (2) começaram 

a vida profissional direto nesse ramo, 10% (2) através de agência de empregos/cursos, 5% (1) 

porque foi a sua única oportunidade e 5% (1) entraram por curiosidade. A teoria recomenda 

que os candidatos recrutados e selecionados tenham perfil adequado ao cargo, sob pena de se 

contratar um colaborador que não corresponda aos objetivos da empresa. Para tanto, deve-se 

lançar mão de mecanismos adequados ou contratar empresas especializadas para este fim. 

 

Figura 7: Ingresso na Atividade 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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               i) Dos 75% (15) que foram indicados ou motivados a desenvolver tal atividade e 

25% responderam ter motivação própria. Dos 15 motivados ou incentivados, 80% (12) 

tiveram influencia de amigos; 13,4% (2) de pais/família e apenas 6,6% (1) foi motivado por 

empresa de recrutamento. A importância do recrutamento e seleção dos colaboradores reflete 

na qualidade da equipe. O desafio está em realizar uma divulgação efetiva que propicie a 

escolha do melhor profissional para o cargo. As concessionárias pesquisadas não recrutam 

através de empresas qualificadas para tal tarefa e isso fica demonstrado, pois de 20 

colaboradores contratados, apenas 1 veio através de recrutamento profissional. Afinal, esse 

profissional deverá atender às necessidades da empresa. 

 

Figura 8: Indicação 
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Fonte: pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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               j) No quesito relativo à satisfação pessoal e profissional pelo que faz, 90% (18) 

trabalham apenas pelo salário e apenas 10% (2) porque gostam do que fazem. A teoria 

recomenda que a insatisfação é uma das principais causas do Turnover, além de gostar do que 

faz, constitua-se uma das qualidades inatas de um bom profissional de vendas. Afirma ainda a 

literatura consultada, ser esta uma das variáveis que tem relação direta com o desempenho do 

vendedor. 

 

Figura 9: Satisfação 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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             k) 45% (9) tiveram essa, como a única oportunidade de trabalho, enquanto 55% (11) 

responderam que não. Este quadro demonstra as consequências da oferta de empregos entre 

outros aspectos. 

 

Figura 10: Oportunidades de trabalho 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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        l) 60% (12) responderam que se tivessem oportunidade mudariam de profissão se 

tivessem chances. Enquanto 40% (8) preferem permanecer em suas atividades atuais. 

Satisfação, motivação, remuneração e principalmente perfil adequado aos objetivos da 

empresa, credencia um colaborador de SER um vendedor. Testes vocacionais poderiam 

endossar essa condição. ESTAR vendedor denota desenvolver a atividade de vendas como 

estratégia pessoal como meio de ser remunerado e não como fim. 

 

Figura 11: Ser ou Estar Vendedor 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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            m) 65% (13) responderam estar contentes com a sua remuneração; 30% (6) disseram 

não e apenas 5% (1) não responderam. A falta de um plano de carreiras, verbas indiretas, tem 

levados profissionais com alto desempenho a desestimular-se e procurado atividades cujo os 

ganhos são considerados justos e adequados. A extensa literatura a respeito do assunto, 

recomenda englobar um plano de cargos e salários, benefícios (verbas indiretas, premiações, 

etc.), remuneração por senioridade, por habilidades, por competências e remuneração 

variáveis como participação nos lucros e resultados. Só assim, as empresas atrair e reter bons 

profissionais. 

 

Figura 12: Remuneração 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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            n) 80% (16) ganham apenas comissão, 10% (2) recebem além da comissão, outras 

verbas e outros 10% (2) não responderam. A falta de remuneração adequada e ajustada às 

funções e ao desempenho do profissional, geram desmotivação e consequente baixa na 

produtividade. É necessário que as empresas adotem posturas que valorizem e acreditem no 

potencial de seu pessoal. Caso contrário, esse será mais um dos reflexos do turnover.  

 

Figura 13: Composição da Remuneração 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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            o) 90% (18) recebem treinamento treinamentos periódicos nas áreas de vendas, 

produtos, atendimento e pós venda. Apenas 10% (2) responderam que não. Ainda foi 

perguntado se o treinamento contribui para o desenvolvimento de suas atividades, apenas 10% 

(2) disseram que não e que teriam o mesmo desempenho sem os treinamentos. Este dado 

revela o quanto ainda precisa ser investido em treinamento no pessoal de vendas das 

concessionárias em Porto Velho. Embora a maioria tenha afirmado que recebem treinamento 

periodicamente, alguns acham que estes são poucos eficientes e que mesmo sem eles teriam 

os mesmo desempenho, sobre o que não se pode dar crédito. Acreditamos tratar de uma 

informação errônea ou de treinamento inadequado e/ou inoportuno. 

 

Figura 14: Treinamento 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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           p) O e-commerce atrapalha 30% (6) dos entrevistados e ajuda os outros 40% (8). 10% 

(2) disseram ser indiferentes e 20% (4) não responderam. Neste aspecto, a literatura 

recomenda adotar posturas consoantes com o mercado, já que as vendas através das 

concessionárias vêm caindo ano após ano. Com isso, as corporações têm se preocupado em 

não diminuir a importância e a renda dos consultores de vendas. A saída encontrada é fazer 

com que cada revendedor tenha a sua página, na qual os clientes podem comprar.  Em 2013, o 

e-commerce movimentou R$ 28,8 bilhões de no comércio online no Brasil segundo a E-bit. 

Em 2015, esse mesmo mercado saltou para R$ 48,2 bilhões, apresentando um crescimento de 

22% em relação a 2014, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 

(ABComm). Negociações online de veículos cresceram mais de 70% desde o início do ano, 

informa o portal da Webmotor.  Assim, se faz necessário investimentos com plataforma 

online para treinamentos, adequação e uniformização de processos, estabelecimento de 

valores éticos, canais para troca de informações com clientes e fundamentalmente, preparação 

e capacitação dos consultores para esse mercado. 

 

Figura 15: Efeitos do e-Commerce 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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          q) Sob o ponto de vista administrativo, 30% (6) dizem não gostar de cobranças 

excessivas e constantes, porque lhes causam constrangimentos; 30% (6) reclamam da 

burocracia e dos processos lentos; 10% (2) da falta de remuneração fixa; outros 10% (2) 

dizem não ter restrições junto à área em questão e 20% (4) não responderam. 

 

Figura 16: Aspectos Administrativos 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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          r) 65% (13) se sentem seguros na empresa; enquanto que 30% (6) disseram não e 

apenas 5% (1) não responderam. 

 

Figura 17: Segurança 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 

 

s) 100% (20)recebem metas mensais de vendas. É fundamental que o profissional de 

vendas trabalhe com metas, pois condiciona todos os pensamentos para a sua realização. Elas 

representam o objetivo a ser atingido pelo profissional e pela empresa. Num mercado 

competitivo e extremamente rápido não dá pra ficar à deriva dos acontecimentos e das ações. 
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            t) 50% (10) acham que o sucesso do profissional de vendas está ligado ao atendimento 

e conhecimento do produto; 30% (6) atribuem o sucesso ao foco no objetivo, aliado à 

determinação, dedicação e motivação; 5% (1) ao prazer no que faz; 5% (1) na qualidade do 

produto; 5% (1) na prática e 5% (1) não responderam. A vasta literatura é unânime: O 

profissional de vendas deve entender o processo de vendas por inteiro, como forma de obter 

sucesso, diferenciando-se do mero tirador de pedidos. Assim, todas as ligações elencadas e 

outras não mencionadas, devem fazer parte do perfil do profissional de vendas de sucesso. 

 

Figura 18: Ligações do Profissional de Vendas com o Sucesso 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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             u) 75% (15) acham que um bom profissional de venda pode ser construído através de 

treinamentos contínuos; 20% (4) afirmaram que é algo inato, que o bom vendedor já nasce 

pronto e 5% (1) não respondeu à pergunta. 

 

Figura 19: Formação de um Profissional de Vendas 
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Fonte: Pesquisa desenvolvida pelo autor. 
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5. CONCLUSÕES 

 

            De acordo com os objetivos propostos, o trabalho procurou apresentar as respostas à 

pergunta principal: Qual é o perfil dos profissionais de venda que atuam no mercado de 

carros e motocicletas de Porto Velho? Como ficou demonstrado, tal tarefa aponta para a 

impossibilidade de uma empresa tornar qualquer colaborador de seu quadro, um Consultor de 

Vendas e que este venha preencher as qualidades exigidas pelo mercado altamente 

competitivo, sem valer-se de técnicas adequadas que vão desde o recrutamento até o seu 

treinamento contínuo. Alie-se a tudo isso, a presente escassez de mão de obra treinada que 

existente em nosso país e com acentuada presença em nossa cidade. Num breve relato, 

discorreremos sobre uma possibilidade de pelo menos atenuar a deficiência da mão de obra 

preparada num patamar mínimo, mas que seja capaz de realizar trabalhos e desenvolver os 

processos que uma boa venda requer. 

            Uma forma de estimular o desenvolvimento e fortalecimento das empresas do setor 

terciário, em termos de ganho de valor agregado de seus produtos, é por meio do aumento da 

qualificação da mão de obra ocupada nestes setores. 

           Além da necessidade de melhoria da qualidade da educação fornecida pelo Serviço 

Público no Brasil, estímulos direcionados para empresas, através de cursos técnicos em 

escolas públicas ou oferecidos por agências de fomento como o SEBRAE, por exemplo, 

seriam uma forma eficiente e menos onerosa de qualificar esta mão de obra. 

            Outra medida com potenciais impactos positivos, seria o estímulo à cooperação e 

parcerias entre empresas, universidades e centros de tecnologia, tanto públicos quanto 

privados, com o intuito de aumentar a produtividade e o valor agregado dos produtos 

oferecidos e dos serviços prestados pelos setores de comércio, serviços e turismo. 

           Neste ponto, serão respondidos os objetivos propostos pelo trabalho: 

 

a) Levantar na literatura dados e informações sobre o perfil ideal do profissional de vendas; 

 

            A literatura consultada e demonstrada ao longo deste trabalho, assinala que um bom 

Consultor de Vendas apto a corresponder às exigências do mercado atual, deve ser portador 

de conhecimentos mínimos, específicos e necessários para desenvolver suas atividades com 

êxito. Ser um provedor de satisfação através da venda, conheça o negócio em que atua, 

personalidade agradável, boa aparência e inspire confiança. Quanto ao perfil do profissional 
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de vendas, podemos afirmar deve ter qualidades inatas e que aliadas a treinamentos contínuos, 

resultem num colaborador da área de vendas capaz de entender e executar as tarefas inerentes 

à venda. A pesquisa mostrou que a grande maioria – 60%, ―está‖ vendedor, seja por questões 

financeiras ou por estratégias que contemplam exercer a atividade como meio e não como 

fim. Isso ocorre por erros cometidos na fase de recrutamento e contratação, pois esses 

profissionais devem passar por testes vocacionais e a empresa ter em sua equipe, 

colaboradores com perfil inadequado à função. 

            Uma minoria – 40%, ―são‖ vendedores porque demonstram não trabalhar 

exclusivamente pela recompensa financeira e mesmo que tivessem chance de mudar de 

atividade, não o fariam. É nítido que o segmento pesquisado - concessionárias de carros e 

motos, carece de atenções fundamentais. 

 

b) Demonstrar como as empresas perdem muito com a contratação de 

candidato ao cargo de vendedor ou de colaboradores que não tenham o perfil comportamental, 

qualidades inatas e uma visão sistêmica da venda; 

 

            Uma maioria expressiva, ou seja, 85% dos vendedores já passaram por mais de uma 

concessionária, o que caracteriza um ―turnover‖ altíssimo. Alie-se a isso, o fato de que nas 

amostras pesquisadas, apenas um colaborador (5%) foi contratado por meio de agência de 

recrutamento, evidenciando a falta de testes vocacionais, análise pormenorizada do perfil 

daquele que será a ―cara da empresa‖ diante do cliente. 

 

c) Mostrar que a relação entre remuneração e desempenho pode ser  

recompensadora para os profissionais que atuam no mercado atual e para as empresas; 

 

             Ainda mais reveladora é a forma adotada pelas empresas no que diz respeito à 

remuneração. Colocar todos aqueles - altamente produtivos e os que têm baixo desempenho - 

no mesmo nível, é talvez, o maior erro que vem sendo cometido pelas empresas. A grande 

maioria dos colaboradores pesquisados – 80% recebem apenas comissões sobre as suas 

vendas, sem qualquer outra remuneração, expondo a falta de um plano que premie e incentive 

os que têm bom desempenho e desperte interesses naqueles com baixo rendimento.  

Remunerações extras e verbas indiretas não fazem parte das diretrizes das empresas 

pesquisadas, quando se trata de remuneração dos seus vendedores.  
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            Na pesquisa, uma maioria expressiva, ou seja 95%, terem consciência que é necessário 

ter foco no objetivo, bom atendimento, dedicação e conhecimento dos produtos como meios 

de se tornarem profissionais de sucesso, o mesmo não acontece como contrapartida das 

empresas no que se refere à motivação e remuneração. 

           A pesquisa revela ainda, que os gestores não têm administrado as suas vendas e suas 

equipes, como sugerem as mais elementares das técnicas desenvolvidas. Na pesquisa 

constatamos que 10% dos entrevistados com menos de um ano (aproximadamente 11 meses), 

estão desenvolvendo suas atividades sem nenhum treinamento básico.  

            Não sabem ou se sabem, não usam a força de venda como ferramenta de busca e 

incremento para atingir resultados positivos. 

           Ficou exposta ainda, a falta de gestão e motivação por parte dos gestores em relação à 

equipe de vendas, já que registramos apenas cobranças como forma de acompanhamento. 

Unânimes, ou seja, 100% dos gestores só se preocupam com a cobrança do cumprimento de 

metas, revelam os seus comandados. 

 

d) Demonstrar as principais características de um bom profissional de Venda; 

           Conhecimento técnico do produto, aspectos educacionais e sociais, perfil psicológico 

adequado pra exercer a atividade, além de conhecer a venda em todas as suas etapas como um 

processo contínuo e ter uma visão sistêmica dela, formam um conjunto de características que 

eleva este colaborador a ser um legítimo representante do elo entre o cliente e a empresa. 

           E, finalmente, percebe-se que enquanto 20% acham que as características um bom 

vendedor são inatas, mas, mesmo assim sugerem a necessidade de treinamento como 

complemento, a grande maioria – 75%, acham que o treinamento é a parte fundamental para 

que o Consultor de Vendas entenda a venda como um processo sistêmico, que gere recursos e 

recompensas para ele mesmo, para o cliente e para a empresa. Qualidades inatas, aliadas aos 

aspectos educacionais, sociais e treinamentos contínuos, se reunidos num só colaborador, 

certamente teremos um Consultor de Vendas preparado para o mercado atual. 
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7. ANEXO 

 

7.1. QUESTIONÁRIO 

 

Caro Colaborador, 

                                Este questionário se destina a subsidiar um trabalho acadêmico 

desenvolvido por Francisco Nogueira Ribeiro Neto, graduando de Administração na 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR. Nele, cada pergunta e cada resposta servirão para 

corroborar ou mesmo quebrar paradigmas, elucidar, aprimorar técnicas no que se refere ao 

perfil, treinamento, remunerações e outros aspectos relacionados ao Profissional de Vendas. 

Escolhemos aqueles ligados ao mercado local de motocicletas e carros, tendo em vista a 

competitividade devido ao número expressivo dessas concessionárias na cidade de Porto 

Velho e ao ―turnover‖ reinante nestes estabelecimentos comerciais.  

                                   Os resultados e as conclusões serão apresentadas na forma didática e 

impessoal, aos representantes das empresas, podendo contribuir para equalizar diferenças e 

divergências reinantes. Por isso, solicitamos clareza, fidelidade e apuro nas respostas. Não 

será preciso identificar-se. Desde já, agradeço àqueles que colaborarem. 

 

QUESTIONÁRIO. 

 

1) Há quanto tempo você trabalha na área de vendas? ..........meses. 

2) É a sua primeira experiência nesta área e neste segmento? Sim ou Não 

3) Você veio de outras empresas do ramo? Sim ou Não 

4)  Por quantas você já passou?........................................................................ 

5) Como você chegou nessa atividade?..................................................... 

6)  Alguém lhe indicou ou lhe motivou a desenvolver tal atividade? 

 Sim ou Não         Quem? .................................................................. 

7) Você está trabalhando nessa atividade pelo salário? Sim ou Não 

8)  Foi a única oportunidade que surgiu? Sim ou Não. 
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9) Se você tivesse chance mudaria de profissão? Sim ou Não 

10) Você está contente com a sua remuneração? Por quê?......................................... 

11) Poderia precisar de como e em quais percentuais sua remuneração é constituída? 

Comissão: ........%       Salário Fixo: .......% Remuneração Indireta (Telefone, gasolina, 

prêmios e/ou bonificações, plano de saúde, etc.):........% 

12) Você recebe treinamentos periódicos nas áreas de produtos, atendimento, pós venda, 

etc.? Sim ou Não 

13)  Eles contribuem para desenvolver suas atividades? Sim ou Não 

14) Você acha que teria o mesmo desempenho se não fosse treinado (a)?  

Sim ou Não 

15) A internet (e-commerce) tem proporcionado ao cliente comprar seu automóvel ou 

moto diretamente da fábrica, disponibilizando desde a sua configuração até a forma de 

pagamento.  Isso atrapalha ou ajuda?................................................................ 

16) Sob o ponto de vista administrativo o que você não gosta ou lhe deixa em situação 

desconfortável? .................................................................... 

17) Você se sente seguro (a)? Sim ou Não 

18) São atribuídas metas mensais? Sim ou Não 

19) Em sua opinião, o que mais contribui para o sucesso de um profissional de 

vendas?........................................................................................................... 

20) Você acha que um vendedor já nasce pronto ou ele pode ser treinado e desenvolvido 

para exercer suas funções?............................................... 

21) Qual a sua idade?.............anos. 

22) Qual o seu grau de escolaridade? .... 2º grau  ....Superior  ..... Superior Incompleto. 

 

 

 


