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RESUMO

O trabalho proposto e realizado foi de uma assessoria empresarial no setor

comercial. Essa assessoria só foi possível devido a um comum acordo realizado

com o diretor proprietário da empresa, que através de uma abordagem verbal

qualitativa, entrevista, conseguiu expressar sua vontade de reestruturar o seu setor

comercial. Adquirir informações dentro deste setor foi fundamental para a realização

do trabalho, reestruturar a força de vendas desde o seu planejamento estratégico

até seus números operacionais.

A assessoria focou no setor comercial da empresa, objetivando eliminar deficiências

apresentadas. Implantar um novo modelo de gestão, através de um controle mais

próximo e dinâmico foi fundamental para que a equipe tivesse um êxito de grande

impacto. Esses números foram adquiridos e apresentados no decorrer do trabalho.

O faturamento de uma empresa é o seu coração, um ponto vital em que se é

necessario muita força, dedicação e controle. Buscar e gerenciar os números é o

que garante o sucesso ou o insucesso de qualquer organização e nesta não é

diferente.

Palavras Chave: Vendas, Assessoria, Faturamento, Força de vendas.



ABSTRACT

The work proposed and carried out was of a business advisory in the commercial

sector. This assistance was only possible due to a common agreement made with

the company's owner manager, who through a qualitative verbal approach, interview,

managed to express his willingness to restructure his commercial sector. Acquiring

information within this sector was fundamental for carrying out the work, restructuring

the sales force from its strategic planning to its operational numbers.

The consultancy focused on the company's commercial sector, aiming to eliminate

the deficiencies presented. Implementing a new management model, through closer

and more dynamic control, was essential for the team to have a successful impact.

These numbers were acquired and presented during the work.

The invoicing of a company is its heart, a vital point in which it takes a lot of strength,

dedication and control. Searching and managing the numbers is what guarantees the

success or failure of any organization and this is no different.

Keywords: Sales, Advisory, Billing, Sales force.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas o mercado vem mudando exponencialmente e em uma

velocidade extraordinária, obrigando as pessoas e as organizações a se adequarem

às novas regras, tornando o mercado ainda mais dinâmico e competitivo.

As organizações por sua vez não ficaram em estado de inércia e foram ao

mercado buscar o conhecimento que lhe faltavam para que pudessem se adequar

aos novos cenários tão competitivos. Esse conhecimento tão almejado pelas

organizações podem dar a elas uma base para que as mesmas se sobressaiam ao

seu próprio passado e aos seus concorrentes.

Com a busca por novos conhecimentos e formatos de gestão diferenciados,

algumas ferramentas foram surgindo e se tornando essenciais para as

organizações.

A assessoria empresarial é uma ferramenta de apoio às organizações,

fundamental ao meio corporativo e que tem como base ajudar a diagnosticar o

momento em que o mercado se encontra, sua previsão de crescimento, estagnação

ou retração, indicar quais são os mercados mais assertivos a serem explorados e

indicar quais as melhores decisões a serem tomadas pelos gestores.

Sobre a organização em estudo, a assessoria poderá identificar os pontos

fortes, fracos, oportunidades e ameaças que a cercam, otimizando o seu caminho e

corroborando com o sucesso da organização.

Neste trabalho será aplicado o conhecimento adquirido durante o curso de

Gestão Comercial ministrado pela instituição ESIC Business & Marketing School, e a

empresa comtemplada com esta assessoria será a empresa XXX, o nome será

fictício devido ao volume de informações gerenciais que serão expostos neste

trabalho, essa condição foi proposta pelo diretor e proprietário da empresa e acatada

pela assessoria.

Empresa que atua no mercado atacadista de material elétrico, oferecendo

ao seu público um grande mix de produtos, tendo como público alvo o varejo de

material elétrico, material de construção e iluminação. Empresa sediada no bairro

Boqueirão, região sul de Curitiba, e tendo como atuação a cidade de Curitiba, região

metropolitana e litoral.

A concorrência no mercado atacadista de material elétrico, iluminação e

hidráulico é muito forte, para se destacar é necessário inovar constantemente nos
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processos de venda, mercado e mix de produtos. Estar atento ao seu público

consumidor neste cenário tão competitivo é essencial. A organização precisa manter

como compromisso sólido a parceria com seus consumidores, objetivando

lucratividade com responsabilidade. Hoje o cliente não busca apenas a satisfação

em obter um produto que precisa, ele busca também a satisfação não tangível, a

sensação de um ótimo atendimento e a sensação de não ter sido só mais um cliente

e sim um parceiro, que lhe poderá garantir novas oportunidades comerciais.

Este trabalho está sendo desenvolvido com a perspectiva de um melhor

cenário futuro para a economia, o momento em que o trabalho está sendo planejado

e desenvolvido, a sociedade está enfrentando uma pandemia.

A pandemia que estamos enfrentando é a COVID-19, um vírus que atinge o

sistema respiratório causando desde uma simples gripe, podendo evoluir para a

morte. Inicialmente descoberto na China em dezembro de 2019, o vírus já se

espalhou por todos os continentes. Hoje, março de 2020, o vírus já afeta milhões de

pessoas, inclusive no Brasil, afetando não somente a saúde, mas também toda a

economia mundial. No Brasil, o vírus foi descoberto em fevereiro de 2020, causando

um enorme temor pela saúde das pessoas e das organizações.

2 OBJETIVO GERAL

Aplicar a assessoria empresarial na empresa XXX com o objetivo de

identificar áreas deficitárias em seu processo organizacional, desde a política de

compras até o processo de entrega do material no varejo, passando por todos os

processos internos da empresa, com o objetivo de identificar uma área que esteja

impactando diretamente na performance da empresa.

3 OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Analisar junto ao proprietário da empresa informações para identificar qual

o setor que será mais assertivo e impactante à aplicação da assessoria.

2. Identificar as ferramentas de gestão, que serão utilizadas para a melhoria

do setor escolhido para aplicação da consultoria.

3. Aplicar ferramentas de gestão.
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4. Medir por meio de indicadores de performance os resultados da aplicação

das ferramentas de gestão.

4 JUSTIFICATIVA

O mercado está em constante movimento, obrigando assim as organizações

a se estruturarem e se organizarem da melhor maneira possível para enfrentarem

seus problemas internos e seus concorrentes.

Em mais de 20 anos de operação a empresa XXX não teve uma iniciativa

por parte de algum colaborador de estudar os processos internos, a fim de buscar

ferramentas para identificar e tratar processos deficitários. As ferramentas e técnicas

de gestão que foram adquiridas durante os períodos cursados serão de imensa

importância para a realização desta consultoria.

Sabemos que além de todo o esforço da organização, aliado a técnicas de

gestão, conhecimento de mercado e aplicação de ferramentas, a consultoria não

garante o sucesso, porém, a certeza de um posicionamento adequado, o qual

garantirá um importante diferencial competitivo.

5 A EMPRESA

A empresa XXX teve seu projeto criado e desenvolvido nos anos 90 por um

jovem que sonhava em ser empresário do ramo de ferragens.

A empresa iniciou suas atividades em um pequeno espaço físico, os

recursos eram escassos, mas a vontade de crescer era imensa. O mix de produtos

era pequeno, porém o mercado era gigantesco e as oportunidades também.

Iniciava-se então a realização de um sonho, a criação de uma organização de

sucesso e com muito empenho e determinação, o sonho ganhou forma.

Com o decorrer dos anos a empresa foi se adaptando ao que o mercado

exigia. Em visitas a clientes, o proprietário que além de gestor era também

vendedor, começou a identificar novas oportunidades de negócios. Ele identificou

que além do seu produto principal, que eram as ferramentas, poderia ofertar novos

itens e foi exatamente o que ele fez.

Com o crescimento do varejo na área de material de construção, muitos

produtos elétricos foram incluídos no portfólio da empresa, esses produtos

começaram a desbancar as ferramentas na lucratividade, levando assim a decisão
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de focar neste setor, aumentando o mix e se adaptando aos cenários conforme eles

iam mudando.

Hoje a empresa conta com o maior mix de produtos no ramo de material

elétrico, conta também com um grande mix de produtos destinado à iluminação e

hidráulico, e o mais importante, ela é reconhecida pelo seu público por manter esse

diferencial competitivo.

5.1 PORTE DA EMPRESA

A empresa XXX, de acordo com a classificação por faturamento, é uma

empresa de pequeno porte, seu faturamento médio é de R$ 3 milhões ao ano.

Segundo o SEBRAE, “A Empresa De Pequeno Porte (EPP) é um

empreendimento com faturamento bruto anual entre R$ 360mil a R$ 3.6 milhões”.

5.2 CULTURA E MODELO DE GESTÃO

A cultura organizacional é única e está baseada nos conhecimentos e

estratégias de quem a fundou e a gerencia. Por este motivo cada empresa emprega

a sua cultura, criada e regida pelo seu fundador e seriamente seguida por seus

colaboradores, tornando-a única seja ela uma cultura engessada ou voltada à

inovação. Segundo Camargo (2018)

A cultura organizacional tem a ver com os valores, costumes, expectativas e
filosofia de um negócio. Ela serve para guiar o comportamento dos
colaboradores e expressa em como a organização opera na sua relação
com o mercado.

A empresa XXX é de estrutura familiar, o gerente proprietário tem o poder de

tomar a decisão final, centralizador, exige que todos os assuntos da organização

sejam passados por ele. Seu filho e esposa dão suporte financeiro à empresa,

cuidando do faturamento, contas a pagar, receber e recursos humanos. Os demais

setores têm suas tarefas realizadas por funcionários contratados, os quais não tem

poder de decisão, apenas a realização de tarefas.

O estilo adotado pelo gerente proprietário da empresa é o paternalista, ainda

utilizando do conhecimento e a colaboração de Camargo (2018)
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No padrão paternalista, relacionamentos são organizados hierarquicamente.
Os líderes são membros da família e são também os detentores de todo o
poder. Além disso, mantêm a autoridade e tomam todas as decisões-chave.
No tipo paternalista de cultura de empresas familiares a família supervisiona
de perto os funcionários que, por sua vez, devem executar ordens sem
questionar. Membros da família possuem tratamento diferenciado.

5.3 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

A empresa XXX atua no mercado atacadista de materiais elétricos,

fornecendo produtos para o público varejista de materiais elétricos e materiais de

construção. Com forte presença comercial na cidade de Curitiba, onde esta instalada

no bairro Boqueirão, em especial na região sul da cidade, onde se concentra seu

maior publico consumidor, atua também na região metropolitana e litoral.

A empresa tem como diferencial o mix completo na área de materiais

elétricos, contando também com material destinado à iluminação e a hidráulica.

Consta nos registros mais de 13 mil itens cadastrados, os quais elevam o nome da

empresa. Os produtos estão separados por famílias de itens, abaixo os de maior

importância:

- Padrão Copel

- Fios e Cabos

- Disjuntores

- Lâmpadas

- Reatores

- Ferramentas

5.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A empresa conta com um total de 9 colaboradores diretos e 2 prestadores

de serviços comerciais, que atuam nas vendas, visando o crescimento da

organização.

-  1 Diretor e Proprietário

-  1 Financeiro, contas a pagar, receber e recursos humano

-  1 Financeiro, faturamento.
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-  1 Comercial, vendas externas.

-  2 Comercial, vendas internas – televendas.

-  1 Comercial, vendas internas - balcão

- 1 Estoquista, separação de material

-  1 Motorista

-  2 Representantes comercial

5.6 ORGANOGRAMA ESTRUTURAL DA EMPRESA

Organograma 1

5.6 FORNECEDORES

Devido ao ramo de atividade que a empresa atua, atacadista, e o seu

grande mix de produtos, a empresa XXX conta com um grande número de

fornecedores. A empresa compra de fábricas e de importadores para realizar a

distribuição no varejo, compra lotes grandes em que o varejo não tem condições

financeiras de arcar, divide esse lote em pequenas quantidades e vende.
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5.7 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

A empresa XXX hoje não conta com um setor específico para esta

finalidade, as contratações são baseadas na necessidade e a busca por talentos são

realizadas através de ferramentas como o Banco Nacional de Empregos (BNE), e

indicações de funcionários.

6 LEVANTAMENTO DE DADOS

A técnica adotada para o levantamento de dados foi a entrevista com o

diretor e proprietário da organização, realizada na empresa no dia 20/03/2020.

Através de metodologia qualitativa e perguntas abertas foi possível pontuar

situações de grande importância e impacto no faturamento da empresa. De acordo

com ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER (1998, p.163)

As pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto
é, usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta
de dados. Podemos dizer, entretanto, que observação (participante ou não),
a entrevista em profundidade e a análise de documentos são os mais
utilizados, embora possam ser complementados por outras técnicas.

Segundo Alessandra (2004, p. 52) “Fazer perguntas é uma técnica de

comunicação tão importante que não apenas simplifica seu trabalho, mas o torna

possível”, (...) “Pergundas bem formuladas permitem que o cliente revele o que esta

pensando e sentindo”.

A entrevista foi realizada com o foco nas perguntas abertas, este método de

entrevista exige uma narrativa como resultado, desta forma foi extraido do

entrevistado uma base de dados importante para se chegar a um ponto deficitário

dentro do processo organizacional.

De acordo com Alessandra (2004, p.53)

As perguntas abertas têm as seguintes caracteristicas e utilidades: Não
podem ser respondidas com um mero sim e não; começam com “o que”,
“por que’, “onde”, “como”, “quem”, ou “quando”; Não conduzem a uma
direção específica; Favorecem o diálogo, fazendo com que o prospect se
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revele; Ajuda o prospect a fazer descobertas por conta própria; Podem ser
usadas para estimular o prospect a pensar em seu produto ou serviço;
Criam uma situação em que o prospect revela seu estilo de comportamento.

Inicada a entrevista com perguntas referente ao setor financeiro da empresa,

o gerente proprietário não esboçou preocupação com essa área, devido à empresa

ser de pequeno porte e a função ser de responsabilidade de sua esposa e filho.

Como não há um grande volume de trabalho, ele considera um setor estável. Com

relação ao recursos humanos, a empresa tem baixo indice de turn over, e como fica

por responsabilidade de sua esposa, não se importa com esse setor.

A tarefa de realização de compras da organização fica a carater e

responsabilidade do próprio gerente proprietário. O mesmo considera essa tarefa

simples, realiza esta função há mais de 20 anos, se tornou algo cotidiano e comum,

porém, quando questionado sobre o que poderia ser feito para ser mais eficiente ele

citou a vontade de ter uma pessoa responsável por realizar orçamentos. No

momento não iria buscar, mas aumentando seu faturamento poderia ser algo a

implantar.

Conforme as perguntas eram respondidas foi possivel identificar pontos que

deixavam o gerente proprietário com o semblante fechado, indicando uma

preocupação excessiva, principalmente quando o assunto foi o setor comercial. A

postura corporal indica a comunicação não verbal, segundo VIEIRA, (2015, p. 179)

“Enquanto a comunicação verbal se resume às palavras ditas, a não verbal inclui

todos os maneirismos gestuais, posturais, entonação vocal e espressões faciais”.

Quando questionado sobre sua força de vendas, foi possivel identifcar que

o setor comercial é um setor que precisa ser melhor desenvolvido, pois sua resposta

foi a seguinte, “Com o passar dos anos, ajudei e treinei diversas pessoas, algumas

delas mudaram de profissão, outras viraram meus concorrentes e apenas um

trabalha comigo. Procuro hoje contratar pessoas prontas, que já estejam atuando no

mercado, porém essas custam mais caro e já estão empregadas, por esse motivo se

julgam valorizadas e realmente são. Sei que minha equipe é reduzida e tenho

vontade de voltar a crescer, estou estagnado, porém, não sei o que fazer”.

Ao questionar sobre a política de recrutamento, remuneração e turn over da

equipe de vendas, foi identificado que não há uma metodologia coerente para esse

processo tão importante para a organização. O achismo e a indicação são as formas

utilizadas para a contratação da equipe e os valores a serem pagos a eles.
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Na entrevista foram levantados dados que dão base para focar na área mais

deficitária da empresa, o setor comercial, outros setores também têm dificuldades,

porém o impacto que causam não são tão fortes quanto o da equipe comercial, a

qual opera com uma força abaixo do que a capacidade que a empresa tem de gerar

lucratividade.

Dada a impotância atribuida ao contexto na pesquisa qualitativa, a maior

oportunidade para se aplicar o conhecimento adquirido no curso e elaborar um

trabalho de grande impacto, será focar os esforços no setor comercial da empresa.

Em comum acordo com o gerente proprietário da empresa chegou-se à conclusão

de que este setor é um ponto crítico a ser trabalhado, devido sua grande importância

para a organização em gerar lucro através da sua força de vendas, corretamente

estruturada e posicionada no mercado.

7 EXECUÇÃO DO PROJETO

Segundo VIEIRA (2015, p.55) “Tem poder quem age e mais poder ainda

quem age certo e massivamente”.

7.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os objetivos das forças de vendas devem estar pautadas na política interna

da organização, e em acordo com a característica e realidade do público alvo.

Para dar apoio a parte empirica foi fundamental a busca por conhecimento

teórico, que se relacionasse ao tema proposto, objetivando tornar mais eficaz a

gestão da força de vendas da organização.

7.1.1 Planejamento de Vendas

O planejamento de vendas é fundamental para toda e qualquer organização,

seja ela bens ou serviços. Lembrando que o planejamento de vendas não deve ser

confundido com previsão de vendas, mesmo a previsão sendo parte fundamental do

planejamento futuro. Vejamos:

Na prática, os objetivos são de dois tipos. O primeiro tipo são os objetivos
que indicam a intenção geral e as ambições concernentes. Eles são
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usualmente estabelecidos junto com o manual formal de politicas da
empresa, que significa a forma de conduta da empresa em relação aos
negócios em geral, ao meio ambiente, às questões nacionais e outras
similares.
O segundo tipo de ojetivos são os operacionais, que especificam metas
oriundas de pesquisas e análises, tais como:
- Desempenho passado da empresa em relação ao mundo de negócios em

que ela opera.
- Previsões do meio ambiente geral e condições do ramo de negócios em

que a empresa opera.
- Os fatores-chaves para o sucesso nas áreas de operação.
- Análise dos fortes e fracos da empresa. (COBRA, 1994, p. 73)

7.1.2 Potencial de Mercado

De acordo com SATANTON e SPIRO (1999, p331)

O que queremos dizer quando falamos de um “potencial” mercado para um
produto? Potencial de mercado é o total esperado de vendas de um
determinado produto ou serviço de toda uma indústria de um determinado
mercado num período de tempo estabelecido.

Potencial de mercado, muitas vezes os autores divergem sobre o assunto,

porém, no final acabam todos chegando ao mesmo resultado. O potencial de

mercado é a capacidade de um determinado mercado ou área geográfica especifica

em absorver um produto ou serviço. Segundo COBRA (1994, p.83)

Entender, porém, seu uso e aplicação é um estrumento valioso para o
homem de vendas, de campo, e para o administrador de vendas para:
zonear territorios de vendas, estabelecer cotas de vendas, fixar vendedores
residentes, estimar participações de mercado, entre outros.

É fundamental conhecer e saber utilizar essa ferramenta para o bem da

organização, no que se refere ao desperdício de tempo e recursos. É de extrema

importancia, uma vez que se trata de um importante diferencial de competividade.

Ainda de acordo com o autor Cobra (1994, p.85 e p.86)

Há muitos usos para o Potencial de Vendas e, entre eles, destacamos:
- Avaliar o desempenho de vendas.
- Determinar as áreas para a alocação da forçaw de vendas.
- Determinar o número wde vendedores ou representantes de vendas

necessários para cobrir uma área geográfica.
- Segmentar o mercado, por territórios, produtos etc.
- Identificar os limites dos teritorios de vendas e proporcionar critérios para

o zoneamento de de vendas.
- Ajudar a realizar a previsão de vendas.
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- Estabelecer quotas por linha de produtos, por territóriosww e por
vendedores.
- Dirigir a cobertura da propaganda do merchandising e da prowmoção de

vendas.
- Localizar depósitos, lojas, pontos de vendas, vendedores residentes,’rt56

filiais de vendas etc.
- Estabelecer roteiros de transporte, visiwtação e comunicação.
- Estabelecer a politica de distribuição.
- Estabelecer critérios para remuneração de vendedores.
- Formular estratégias de marketing por segmento de mercado.
- Estabelecer parâmetros para medir wo desempenho dos vendedores ou

representante de vendas.
- Estabelecer paridade de vendas, calculada através da relação entre as

vendas passadas da empresa e o potencial relativo de mercado.
- Calcular a participação de mercado da empresa.

Além de saber para o que serve, é imprescindivel saber como determinar o

potencial de mercado, segundo Cobra (1994, p.87)

Há numerosas técnicas para o cálculo do potencial de mercado e entre elas,
as conhecidas são:
Cálculo do Potencial de Mercado - Método do levantamento/mapeamento.
Cálculo do Potencial de Mercado - Método dos registros estatistico da
empresa.
Cálculo do Potencial de Mercado - Método dos dados setworiais, Método do
censo.

É de extrema importância análisar e mensurar o potencial de mercado para

que seja viável se antecipar aos acontecimentos prováveis. Para GOBE et al. (2007,

p13)

Uma empresa é um sistema aberto, isto é, recebe influência do ambiente ao
mesmo tempo que o influencia. Desta forma, para que empresa possa
sobreviver e se desenvolver é preciso que monitores o ambiente
constantemente e se antecipe aos acontecimentos utilizando de um
processo de previsão de futuro.

7.1.3 Zoneamento de Vendas

Zonear uma região é muito mais que apenas dividir uma área maior em

pequenos fragmentos, ela extrapola conceitos básicos de espaços geográficos e

conjunto de potenciais clientes. A base para a criação e os critérios adotados são os

mais variados e dependem muito da segmentação do mercado em que a empresa

pretende atuar, porém, zonear as regiões possibilida que a empresa tenha um

controle maior sobre a atuação da sua força de vendas perante os clientes, que os

mesmos conseguem atingir coordenadamente. Para Kotler (2012, p. 227)
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Uma empresa precisa, então, identificar os segmentos de mercado em que
poderá atender com eficácia. Essa decisão requer um profundo
entendimento do comportamento do consumidor e uma análise estratégica
cuidadosa.

Segundo Cobra (1994, p. 216) “O estabelecimento de territórios de vendas

ou zona de vendas é útil para dirigir e controlar o esforço da equipe de vendas, além

de facilitar a tarefa de planejamento de vendas da empresa como um todo”.

O zoneamento de vendas oferece diversas vantagens competitivas

atraentes e necessárias para as organizações, dentre elas podemos citar as mais

importantes que de acordo com o autor Cobra são:

Permite cobertura intensiva da zona (...)
Cria no vendedor o conceito de responsabilidade (...)
Controla e avalia melhor as atividades do vendedor (...)
permite a redução de custos (...)
Facilita o desempenho de outras atividades de vendas e de marketing (...)
Incrementa as relações com os clientes. (COBRA, 1994, p. 2017).

7.1.4 Estruturação da Força de Vendas

A estruturação da força de vendas depende muito do segmento em que a

empresa atua, muitas vezes não se pode sacramentar que uma empresa necessita

de uma equipe de vendas composta apenas por representantes comerciais, que não

apresentam vinculos com a empresa, bem como atuar apenas com vendedores

constratados, segundo Kotler (2012, p. 596)

Uma força de vendas direta é formada por funcionários da própria empresa
que trabalham em tempo integral ou parcial e em carater exclusivo.
Vendedores internos internos fazem negócios trabalhando por telefone no
escritório e recebendoi visitas de possíveis compradores, enquanto os
vendedores de campo saem para visitar clientes. Já uma força de vendas
contratada é formada por representantes de fabricantes, agentes ou
corretores de vendas, que recebem comissões com base nas vendas
efetuadas.

Para corroborar com o assunto, segundo o autor Cobra (1994, p. 255)

Existem, no entanto, circusntancias em que uma equipe de representantes
se torna mais barata para a organização, por não se constituir custos fixos.
“Vendeu, fez juz à comissão; não vendeu, não fez. Às vezes, porém, a
empresa necessita de uma equipe própria para poder trabalhar mais
dirigidamente certos segmentos de mercado. Portanto, o que prevalece
como regra para a estruturação da força de vendas são, de um lado, os
desafios de mercadoe, de outro os custos operacionais.
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7.1.5 Estabelecimento de Cotas de Vendas

O estabelecimento de cotas remete à empresa em planejar e decidir qual

será o objetivo a ser alcançado, dando diretrizes e rumo para que o seus

vendedores ou potencial de vendas que almeje para o dia de amanha um

crescimento maior do que foi realizado hoje, para que seus colaboradores ajam

sempre com o intuito de realizar mais, objetivando o crescimento e o atingimento da

cota, seja ela individuai ou seja ela coletiva.  Segundo Cobra (1994, p. 406)

Bons planejamentos estratégicos e táticas de vendas podem fracassar
quando a tropa de choque não está envolvida com os passos táticos
correspondentes às estratégias; em outras palavras, não basta ter um bom
plano, é preciso envolver as pessoas nele.

Estar em sintonia com as diretrizes da empresa e os colaboradores de

vendas é o necessário para que a sinergia entre ambos funcionem e que busquem o

bem comum que é o atingimento das metas. Ainda de acordo com Cobra (1994, p.

419) “As quotas ou metas são estabelecidas, fundamentalmente, para dirigir e

controlar as ações de vendas.” Controlar as ações é o que levará a organização ao

sucesso, uma vez que a empresa não gerencia o que ela não tem capacidade de

controlar.

7.1.6 Validação da Eficácia da Força de Vendas

Controlar a força de vendas é essencial para a organização, fornece

parâmetros para a avaliação da eficácia de ações propostas no decorrer do

processo de vendas, essas avaliações conseguem mensurar se o vendedor esta

atingindo o que lhe foi solicitado em sua cota de vendas. Consegue também avaliar

se o potencial de mercado da região está absorvendo as vendas da empresa e

possibilita correções durante o processo, tornando o objetivo, que é o atingimento da

cota de vendas possível. De acordo com autor Cobra (1994, p.433)

Duas das mais importantes responsabilidades da administração da força de
vendas e que requerem muita atenção são: a avaliação do sesempenho dos
territórios de vendas e o estabelecimento de padrões para medir esses
desempenhos – os parâmetros. A identificação dos fatores que influenciam



24

os resultados de cada território de vendas e a determinação da impotancia
relativa de cada fator são de particular significância na estimativa e no
prognóstico do desempenho do território.

O controle da eficácia não apenas recai sobre o supervisor de vendas ou até

mesmo ao gerente. Segundo os autores STANTON e SPIRO (1999, p. 407)

Controle não é uma função gerencial isolada. Ele permeia completamente
todas as outras atividades gerenciais. Por exemplo, a administração
controla sua força de vendas por meio do plano de remuneração, do
sistema de quotas, da estrutura territorial e do plano de pagamento de
despesas. O controle também é exercido por meio de programa de
treinamento, de cursos de vendas, de supervisão e de outros mecanismos.

Para alguns autores a função de validar a eficácia da força de vendas fica

preferencialmente a cargo da gerência. Para GOBE et al. (2007, p. 13)

O gerente é o profissional mas adequado para perceber os pontos
favoráveis e desfavoráveis de sua equipe, identificar as causas e
desenvolver um trabalho no sentido de correção ou aperfeiçoamento dos
fatos relatados nesta avaliação. Ser transparente é um tributo importante e
eficaz na aplicação desta ferramenta gerencia.

7.1.7 Análise SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta que possibilita a organização em analisar

suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças muito eficiente se corretamente

aplicada. Segundo Kotler (2012, p. 49)

A avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma
empresa é denominada análise SWOT (dos termos em inglês: strenghths,
weaknesses, opportunities, threats). Trata-se de um meio de monitorar os
ambientes externo e interno.

8 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS DA EMPRESA XXX

A empresa apresenta uma equipe comercial enxutle a, conta com um

vendedor externo constratado, três vendedores internos, sendo um vendedor balcão

e dois vendedores responsáveis pelo atendimento telefônico ativo e receptivo, e dois

vendedores representantes comerciais, que não só atendem a empresa XXX, como

atendem outras empresas que atuam no mesmo mercado, mas não no mesmo

segmento.
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A empresa fornece aos vendedores ferramentas de apoio às vendas, são

elas:

- Tabloide de ofertas trimestral, jornal fisico fornecido aos vendedores para

entregar aos clientes.

- Ofertas da semana, material digital para envio por e-mail e whatsapp

disponibilizado toda segunda feira.

- Sextou, material digital para envio por e-mail e whatsapp disponibilizado

toda sexta feira.

Disponibiliza para o vendedor externo contratado um carro e um tablet com

o sistema Gestor instalado, além dos custos de abastecimento do veículo, bem

como toda a manutenção do mesmo. Para os representantes comerciais fornece o

tablet para atendimento dos clientes já com o sistema Gestor instalado.

9 ZONEAMENTO FORÇA DE VENDAS DA EMPRESA XXX

As regiões são definidas de acordo com o potencial de vendas de cada

vendedor, estas informações foram avaliadas através de observação realizada pela

diretoria.

9.1 ZONEAMENTO VENDEDOR EXTERNO CONTRATADO

O vendedor externo atende alguns bairros de Curitiba e região

metropolitana, a sua região com maior representatividade é a região sul de Curitiba,

onde se concentra o maior número de clientes ativos da carteira, e

consequentemente maior faturamento. As demais regiões apresentam poucos

clientes ativos, devido às distâncias e o pouco tempo hábil disponível para

atendimento.

9.2 ZONEAMENTO REPRESENTANTE COMERCIAL

A empresa conta com dois representantes comerciais, sendo um

responsável por atendimento no litoral paranaense, e outro para a região de

Colombo e São José dos Pinhais. Estes representantes são contratados como

prestadores de serviços através de contrato.
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9.3 ZONEAMENTO VENDEDORES INTERNOS

O vendedor interno tem a sua carteira já definida por cliente e não por

região, podendo haver clientes em diversas regiões de Curitiba litoral e região

metropolitana. Para a venda interna por telefone, via recebimento de ligação, modo

receptivo, as regiões são pouco importantes, não interferindo no processo de venda

e não gerando conflito entre os vendedores. Caso o cliente já possua um cadastro, o

mesmo será atendido pelo vendedor responsável, salvo o caso de que seja um

cliente novo ou um cliente inativo, o mesmo será atendido por quem recebeu a

ligação e posteriormente incluido em sua carteira.

A mecânica do atendimento receptivo funciona da seguinte forma: como são

dois vendedores para a função, cada um é responsável por estar atento a atender o

telefone, um por vez, onde o primeiro atende o telefone, no próximo toque quem

atende é o segundo, e assim por diante.

Cliente inativo para a empresa XXX é aquele cliente que não apresenta

nenhum movimento financeiro pelo período mínimo de 90 dias. Esse, independente

da carteira que esteja incluído, é considerado um cliente sem vendedor responsável,

sendo possível ser atendido por qualquer vendedor disponível. Realizada a venda

ele será remanejado da carteira do vendedor de origem para a carteira do vendedor

que o atendeu.

A venda ativa é de fundamental importância para a organização, ela é

realizada de acordo com o roteiro de pedidos já concretizados e separados no

estoque. Se há pedidos, por exemplo em um bairro “X”, este será exposto em um

quadro branco, localizado no centro da sala de vendas internas, e os vendedores

realizarão ligações para os clientes próximos dele, objetivando aumentar o número

de pedidos na região e consequentemente o aumento do faturamento e a redução

do custo de entrega.

Para o vendedor interno balcão, esse é responsável por clientes que têm a

necessidade de comprar e retirar no balcão o seu material, esse vendedor é

responsável por sua carteira e por demais clientes que vão retirar a marcadoria na

empresa. Pode haver atendimento a clientes ativos, oriundos da carteira de
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vendedores externos, neste caso, o comissionamento da venda fica para o vendedor

do balcão, porém, o cliente permanece na carteira do vendedor de origem.

10 PROCESSO DE VENDAS INTERNAS

As vendas internas ocorrem por 3 métodos, as vendas ativas, as vendas

receptivas e o atendimento balcão.

Para as vendas ativas, o vendedor interno utiliza um headphone, irá

pesquisar os dados dos clientes em um sistema de gestão que a empresa possue, o

sistema com o nome de Gestor ofertado pela empresa Sight, para acessar os dados

dos clientes, o vendedor tem a opção de pesquisar por CNPJ, razão social, fantasia,

telefone, bairro, cidade, código vendedor, após localizar o cliente, ele terá acesso ao

número de telefone, ligará e estará ofertando os produtos que a empresa possue,

bem como promoções, e avisará que a empresa estará realizando entregas na

região, assim criando a necessidade no cliente de receber o material o mais breve

possível.

No proceso receptivo, o cliente liga na empresa, o vendedor da vez atende a

ligação via headphone, acessa o cadastro do cliente no sistema, caso seja seu

cliente estará realizando a venda, caso seja cliente do outro vendedor o mesmo

estará transferindo a ligação para que o vendedor responsável realize a venda.

Para o atendimento balcão, o cliente vai até a empresa e através de um

sistema, o vendedor seleciona o cliente e os produtois que o mesmo deseja, após a

venda concluida, o estoque separa o material, o financeiro fatura o pedido e o cliente

retira no balcão os itens.

11 PROCESSO DE VENDAS EXTERNAS CONTRATADO

O vendedor externo tem um roteiro definido e o atendimento é presencial. A

empresa disponibiliza um veiculo para que o vendedor possa estar realizando as

visitas, que ocorrem de acordo com o período de compra dos clientes, que estão em

sua carteira, existem clientes que compram semanalmente, clientes que compram

por quinzena e clientes que compram por mês.

O processo de vendas ocorre da seguinte forma, na visita, o vendedor, por

conhecimento sobre o cliente, prontamente identifica algumas necessidades na loja,
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oferta produtos e promoções, utiliza de um tablet com o sistema Gestor instalado,

localiza o cadastro do cliente e gera um pedido, acrescenta os itens de necessidade

do cliente, verifica o prazo disponibilizado de acordo com o valor da venda, fecha o

pedido e gera uma transferência online para o servidor físico da empresa, a qual

estará realizando a importação do pedido, a impressão, o envio para o estoque

realizar a separação e providencia a entrega.

12 PROCESSO DE VENDAS EXTERNAS REPRESENTANTES

O representante comercial não tem um roteiro definido, ele tem uma região

em que deve estar visitando clientes. Presume-se que ele já possua uma carteira de

clienters ativa, por atender esta região com outras empresas representadas. Por não

haver necessidade de apresentar relatórios, atende alguns clientes que estão no seu

roteiro diário.

O processo de atendimento e venda é igual ao do vendedor externo, porém,

o representante comercial tem um vínculo diferente, ele é contratado através de um

contrato de prestação de serviços comerciais.

13 METAS

Os vendedores, tanto interno, externo e representantes, recebem via e-mail

as metas mensais. As metas são indivuais e calculadas de acordo com o historico

de vendas de cada um, os prêmios são pagos se o objetivo for atendido.

14 BANCO DE CLIENTES

A empresa possui em seu banco de dados no sistema Gestor uma base de

3.370 clientes registrados, sendo eles lojas de materiais de construção, lojas de

materiais elétricos e lojas de iluminação. Esses clientes estão localizados nos

bairros de Curitiba, litoral do Paraná e região metropolitana.

15 CLIENTES ATIVOS
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O sistema apresenta 336 clientes ativos, que representa 9,97% dos clientes

cadastrados na empresa. Esses clientes estão divididos em seis carteiras de

vendas, uma para cada vendedor.

16 CLIENTES INATIVOS

De acordo com a política da empresa, que considera cliente inativo aquele

que não apresenta movimentação financeira no período de 90 dias, são eles 3.034

clientes que representam 90,03% dos clientes cadastrados na empresa.

17 FATURAMENTO GERAL MENSAL

O faturamento geral da empresa nos últimos seis meses, sendo os períodos:

Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março e Abril dos anos 2019 e 2020.

Gráfico 1 – Faturamento mensal geral 2019 / 2020.

É possível verificar uma queda expressiva de 44% nas vendas entre o

fechamento de novembro e o de dezembro, essa queda ocorreu devido à parada

para férias coletivas, que ocorreram entre o dia 19/12/2019 e 06/01/2020.

Comparando o fechamento de dezembro com o de janeiro, a retomada foi de 17%.

Entre o fechamento de janeiro e fevereiro houve uma queda de 9%, essa queda se

justifica devido ao feriado de carnaval, que ocorreu em 24/02/2020 até 26/02/2020.

Entre o fechamento de fevereiro e o de março, houve um crescimento de 9%,

porém, está apresentado no gráfico uma alta que contrariaram as espectativas

devido à pandemia de COVID-19, entre o fechamento de março e o de abril de 19%

no faturamento geral da empresa.
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18 FATURAMENTO INDIVIDUAL MENSAL

O faturamento da empresa está apresentado por vendedor durante o

período de seis meses, sendo eles: Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março

e Abril dos anos de 2019 e 2020.

Gráfico 2 – Faturamento mensal individual 2019 / 2020.

Nesse gráfico é possível verificar que a força de vendas externa,

representantes não contratados, estão apresentando um baixo rendimento

comparado aos vendedores internos da empresa, contratados. Em média, o

faturamento apresentado pelos vendedores contratados, sendo 3 internos e 1

externo apresenta um rendimento de vendas 271% maior que os representantes

não contratados.

19 REMUNERAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS

A empresa remunera seus colaboradores da área comercial de acordo com

seus cargos. Os vendedores contratados internos recebem um salário fixo mais o

percentual de 0,5% para fios e cabos e 1% para demais itens. O vendedor externo

contratado recebe um salário fixo mais um percentual sobre as vendas realizadas no

mês, sendo 1% para fios e cabos e 2% para demais itens. O representante

comercial, por não ter vínculo empregaticio com a empresa, recebe apenas o
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percentual sobre as vendas realizadas no mês, sendo 2,5% para fios e cabos e 6%

para demais itens.

A empresa paga aos colaboradores contratados e representantes da área

comercial pelo regime de faturamento, tudo o que a empresa fatura durante o

primeiro dia útil e o último dia útil de cada mês é contabilizado para ser pago aos

colaboradores, sendo pago o contratado no quinto dia útil de cada mês, enquanto o

representante comercial recebe no décimo quinto dia corrente, independente do

plano de pagamento que o cliente escolheu.

A empresa paga premiação para o atingimento da meta estipulada pela

gerência, o valor pago está vinculado com o valor da meta atingida, sendo que

atingiu 100% da meta recebe o premio, não abrindo excessão para um percentual

abaixo dos 100%, nem um bônus para faturamento acima do 100%.

20 DIAGNÓSTICO GERAL

A empresa XXX tem condições de galgar espaços ainda mais relevantes no

mercado em que atua, tem um dos maiores mix de produtos na área da elétrica e

iluminação comparado aos seus concorrentes de igual porte, história pelo seu tempo

de atuação e respeito pelo publico que atende.

Em visitas presenciais foi possível levantar informações concretas de que a

empresa tem o respeito do público em que atua, os clientes dizem que quando

precisam de alguma informaçãos confiável na área de elétrica não exitam em ligar

na empresa e questionar os vendedores, pois sabem que os mesmos são

preparados para sanar qualquer dúvida.

20.1 DIAGNÓSTICO VENDAS INTERNAS

No setor de vendas internas, televendas, é possível verificar que não há um

controle específico dos vendedores referente às vendas, atendimento, tickt médio ou

qualquer outro aspecto relevante.

A única ferramenta de controle é o faturamento mensal apresentado no final

do mês. Não há outra ferramenta de controle que verifique as oscilações durante o

mês, podendo verificar quedas e altas nas vendas que possibilite interferências e

ajustes para uma melhor performance dos venderores.
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As vendas ativas, que necessitam de um esforço e habilidade maior do

vendedor em ligar para o clinte que pertence a sua carteira ou esteja inativo é baixo,

por observação foi possível constatar que não há uma atenção a esta modalidade de

vendas. Os vendedores aguardam o telefone tocar para que realizem o atendimento,

isso interfere negativamente no faturamento da empresa.

O potencial de mercado é enorme comparado ao potencial de vendas da

equipe, o próprio sistema utilizado pela empresa mostra que há um número grande

de cadastros sem movimentação que demonstre que os vendedores ligaram e

tiveram algum retorno do possível comprador, existe um mercado muito amplo e que

está aberto, aguardando a pró atividade dos vendedores em buscá-lo.

Para o vendedor interno balcão não tem nenhum tipo de acompanhamento

individual que possa orientá-lo para uma melhor performance. O vendedor apresenta

um excelente realcionamento com seus clientes, sendo que por observação é

possível verificar a satisfação dos clientes no processo de atendimento. A empresa

tem potencial para criar canais com o intuito de atrair novos clientes para dentro da

empresa, onde o vendedor possa converter em vendas esta captação.

20.2 DIAGNÓSTICO VENDAS EXTERNAS

Há um prévio planejamento realizado e executado pelo poróprio vendedor,

porém, ainda existe a necessidade de um acompanhamento do tempo de

atendimento e volume de atendimento diário, semanal e mensal, que possibilite uma

manutenção preditiva para uma melhor performance do vendedor.

20.3 DIAGNÓSTICO VENDAS EXTERNAS REPRESENTANTES

De acordo com o gráfico 2 – vendas individuais, é possível verificar o baixo

rendimento dos representantes comerciais que prestam serviços para a empresa. A

falta de um indicador, acompanhamento, controle e cobrança colaboram para esse

indice baixo. As regiões que os mesmos atendem têm um potencial de mercado

imenso que não está sendo explorado.



33

20.4 DIAGNÓSTICO PARCIAL FINAL

Conforme apresentado acima, a empresa tem potencial e mercado a

explorar, a falta de organização é uma deficiência muito grave e que impacta

diretamente no resultado financeiro da empresa. A falta de gestão por parte da

gerência e da supervisão impacta fortemente não só no faturamento, mas também

na performance e no emocional dos vendedores. A motivação da equipe comercial é

um fator muito importante no resultado final, e não ocorre nenhum evento que

acentue este ponto crucial na atual situação da empresa.

O mercado a ser explorado é imenso para o segmento em que a empresa

XXX atua, por ter a equipe enxuta, não motivada e mal organizada ela não consegue

aproveitar tudo o que está disponível para ser atingido.

21 ANÁLISE SWOT SETOR COMERCIAL

Analisar o ambiente e tirar proveito do que o mercado oferece é fundamental

para se ter sucesso ná área comercial de qualquer organização, principalmente se

tratando de um mercado altamente competitivo, onde a empresa está atuando. A

auto avaliação torna-se imprescindivel para garantir alguma vantagem competitiva,

identificar pontos fracos a serem corrigidos e pontos fortes a serem multiplicados e

maximizados é o que irá determinar o sucesso nas vendas para a organização.

Para esta avaliação foi utilizado uma ferramenta altamente capaz de

identificar os pontos deficitários, a análise SWOT, através de um cruzamento de

informações que torna possível levantar dados que possibilitam uma melhor tomada

de decisões, compreender o cenário em que a empresa atua, posicionar o setor

comercial à frente aos concorrentes.

De acordo com o anexo 2 – Análise SWOT foi possível identificar pontos em

que a empresa necessita melhorar em seu setor comercial. Foram identificado

pontos fortes, fracos, as opotunidades e as ameaças que a cercam.

Essas informações, juntamente com as observações já levantadas

anteriormente, corroboraram com a formatação das propostas de melhoria que

vamos apresentar ao gestor da empresa, através da assessoria empresarial que

está sendo realizada no setor comercial.
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22 PROPOSTA DE MELHORIA DO SETOR COMERCIAL

Devido às informações prestadas, dados cruzados e oportunidades

conhecidas após a assessoria empresarial podemos apresentar as seguintes

propostas:

1 - Plano comercial, desenvolver um plano que atenda às espectativas da

empresa, dos funcionários e dos representantes comerciais. Comunicar com

objetividade os vendedores com relação a suas metas, objetivos e recompensas são

primordiais.

Estar alinhado com o setor comercial no quesito recompensa é importante,

porque muito além da questão financeira, significa dar reconhecimento, premiá-los e

torná-los parte de toda a conquista econômica da organização.

2 - Dividir as regiões em que a empresa atua e as regiões de alto potencial

que ainda não foram exploradas. Realizando essa divisão será possivel dar

responsábilidades aos vendedores, definindo quem é responsável por qual região,

tanto os vendedores internos quanto os exteros, respeitando a capacidade de cada

vendedor em atender a região.

Com as regiões divididas, será possível analisar a necessidade da

contratação de novos vendedores para atender regiões descobertas e novos setores

de atuação, como o canal construtoras, que é pouco explorado, e o canal vendas

online, que é uma proposta interessante a ser implantada.

Para mensurar o atendimento com as regiões definidas por vendedor, as

informações serão mais confiáveis e as ações a serem tomadas serão pontuais,

sendo ela preditiva, preventiva ou corretiva, a eficácia será maior.

3 - Criar uma ferramenta para monitorar a efetividade das ações

empregadas, essa ferramenta deverá controlar o número de atendimentos ativos via

telefone, controlar o número de visitas diárias, semanais e mensais do vendedor

externo e dos representantes, uma vez que com a região pré determinada este tipo

de monitoramento torna-se possível, e o mais importante, será possível verificar a

eficácia dos atendimentos.

Esses dados serão apresentados através do indicador de performance,

validando a eficácia das ações.
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4 - Realização de um treinamento motivacional, com o intuito de desenvolver

o vendedor e promover o engajamento com as diretrizes do setor comercial.

Realizar reuniões periódicas, na primiera segunda feira de cada mês, para

apresentar novas diretrizes e reforçar as que estarão ainda vigentes. Reconhecer,

recopensar e premiar os destaques do mês passado ocorrerão nesta reunião.

Realizar treinamentos de produtos em conjunto com os fornecedores

mensalmente com datas a serem negociadas entre o gestor da empresa e o

responsável da empresa fornecedora.

23 IMPLEMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

As 4 propostas apresentadas no Projeto Integrador foram aceitas pelo

gerente da empresa com a expectativa de uma execução eficaz, objetivando o

aumento dos rendimentos da empresa. Sua execução, mesmo neste período

pandêmico, será aplicada à partir do mês de agosto do ano de 2020.

23.1 PLANO ESTRATÉGICO COMERCIAL

Foi desenvolvido um plano comercial estratégico para a empresa que

comtempla não só apenas sua missão, visão e valores como também uma melhor

forma de remuneração dos vendedores da empresa através de uma política de

comissionamento clara e escalonada, assim como as premiações.

O plano foca em pontos importantes que eram trabalhados de forma

intuitiva, sem uma ferramenta que norteasse o vendedor, agora, já se pode

enxergar um caminho a ser trilhado.

23.1.1 Missão, Visão e Valores

Missão, superar as expectativas de nossos clientes, através de um

atendimento único e completo com o objetivo de sanar todas as necessidades que

possam surgir, sendo especialistas nos segmentos aos quais representamos.
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Visão, ser reconhecida como a primeira e melhor opção no fornecimento de

materiais elétricos por nossos clientes, colaboradores e parceiros pela qualidade do

nosso atendimento e dos produtos que representamos.

Valores, ética, confiabilidade e respeito aos nossos clientes, colaboradores

e fornecedores são a base que torna o nosso trabalho tangível e nos possibilita ter

uma perspectiva próspera do amanhã.

23.1.2 Cadastro de Novos Clientes

Todo cliente novo, o cadastro deverá ser realizado previamente pelo

financeiro respeitando o prazo de 48 horas para a liberação no sistema.

As informações mínimas necessárias são:

- Contrato social com a última alteração e o cartão CNPJ

- Nome do responsável

- E-mail.

- Telefone

- Referências comerciais, no mínimo 3 e eu estejam localizadas dentro do

estado do Paraná.

O primeiro pedido deverá ser pago à vista via depósito bancário, cartão de

débito, crédito ou pagamento em espécie diretamente ao financeiro, salvo casos

previamente negociados e autorizados pelo supervisor comercial e ou gerencia.

23.1.3 Política de Descontos

Construtora, todo e qualquer desconto especial para este nicho de

mercado é obrigatório que seja analisado e autorizado previamente pela supervisão

comercial e ou gerência, essa situação se aplica para pedidos faturados. Para

pedidos com pagamento a vista poderá ser aplicado 2% de desconto em fios e

cabos e 3% em demais materiais que não pertençam ao grupo do cobre.
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Varejo, o cliente varejista poderá ter aplicado em seu pedido o desconto de

10% sem prévia autorização no sistema, isto para pedidos faturados, devido ser o

público alvo da empresa. Para pedidos com pagamento a vista poderá ser aplicado

2% de desconto em fios e cabos e 3% em demais materiais que não pertençam ao

grupo do cobre.

O consumidor final não tem direito a desconto, devido a não ser nosso

público alvo, porém, aplica-se o desconto do pagamento a vista, 2% de desconto em

fios e cabos e 3% em demais materiais que não pertençam ao grupo do cobre.

23.1.4 Política de Entrega e Mínimo de Compra

Prazo de entrega, para Curitiba e Região Metropolitana: 48 horas. Litoral:

toda segunda feira.

O mínimo de compra refere-se ao valor mínimo que a empresa fatura para

que o pedido seja efetivamente aceito pelo financeiro e entregue pela logística.

- Para o varejo e construtora é necessário que haja um faturamento mínimo

em valor monetário de R$ 300,00 por boleto. Podendo ser parcelado de acordo com

as condições disponibilizadas no sistema, seja iniciando com 7, 21 ou 28 dias.

- Para o consumidor final não faturamos via boleto, o financeiro disponibiliza

a opção de pagamento no cartão de crédito de acordo com a condição

disponibilizada no sistema. Para retirar no balcão não haverá mínimo de compra.

Caso o cliente final necessite que eu pedido seja entregue, o valor mínimo será de

R$ 600,00 e o valor do frete será R$ 30,00.

- Para o varejo e construtora que localizam-se no litoral o mínimo de

faturamento é de R$ 600,00 por pedido. Para que a entrega seja realizada é

necessário um faturamento mínimo geral de R$ 10.000,00 para que a empresa leve

o material na segunda feira da semana seguinte.

23.1.5 Política de Comissionamento Vendas

O faturamento contempla desde o primeiro dia útil até o último dia útil de

cada mês. Todos os pedidos faturado dentro deste período será pago a comissão ao

vendedor no quinto dia útil do próximo mês junto com o salário.
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Para os representantes contratados através de contrato de prestador de

serviços comerciais, todos os pedidos que forem faturados entre o primeiro dia útil

de cada mês até o último dia útil será pago no dia 15 do próximo mês.

A premiação é paga aos vendedores que atingirem suas metas na primeira

reunião após o fechamento do mês passado.

O percentual de comissão será paga de acordo com o nível em que o

vendedor se enquadra, podendo ser o vendedor nível A, B e C. Este modelo de

escalonamento ocorre através de seu rendimento monetário no mês corrente, este

tipo de escalonamento incentiva o vendedor a buscar um melhor faturamento para

que sua receita seja ainda melhor.

Comissionamento vendas externas e internas.

Vendedor nível “C”

Total de venda mensal R$ 50. 000,00

- Remuneração: Salário fixo R$ 1.500,00 mais comissão.

0,5% (Commodities).

1% (Não Commodities).

- Premiação por atingimento de meta.

90% - Do valor proposto de premiação 100%.

100% - Premiação predeterminado integral.

110% - Acrescenta 20% a mais no prêmio 100%.

Vendedor nível “B”

Total de venda mensal R$ 75.000,00

- Remuneração: Salário fixo R$ 1.500,00 mais comissão.

0,75% (Commodities)

1,5% (Não Commodities)

- Premiação por atingimento de meta

90% - Do valor proposto de premiação 100%.

100% - Premiação predeterminado integral.
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110% - Acrescenta 20% a mais no prêmio 100%.

Vendedor nível “A”

Total de venda mensal R$ 110.000,00

- Remuneração: Salário fixo R$ 1.500,00 mais comissão.

1,5% (Commodities).

2,5% (Não Commodities).

- Premiação por atingimento de meta.

90% - Do valor proposto de premiação 100%.

100% - Premiação predeterminado integral.

110% - Acrescenta 20% a mais no prêmio 100%.

Comissionamento representantes de vendas

Vendedor nível “C”

Total de venda mensal R$ 30. 000,00

- Remuneração: Ajuda de custo mensal R$ 100,00 mais comissão.

2,5% (Commodities)

5% (Não Commodities)

- Premiação por atingimento de meta.

90% - Do valor proposto de premiação 100%.

100% - Premiação predeterminado integral.

110% - Acrescenta 20% a mais no prêmio 100%.

Vendedor nível “B”

Total de venda mensal R$ 45.000,00

- Remuneração: Ajuda de custo R$ 150,00 mais comissão.

3% (Commodities)
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7 % (Não Commodities)

- Premiação por atingimento de meta.

90% - Do valor proposto de premiação 100%.

100% - Premiação predeterminado integral.

110% - Acrescenta 20% a mais no prêmio 100%.

Vendedor nível “A”

Total de venda mensal R$ 70.000,00

Remuneração: Ajuda de custo R$ 200,00 mais comissão.

-  5% (Commodities)

- 10% (Não Commodities)

- Premiação por atingimento de meta.

90% - Do valor proposto de premiação 100%.

100% - Premiação predeterminado integral.

110% - Acrescenta 20% a mais no prêmio 100%.

23.2 DIVISÃO DE REGIÕES

Toda a região de abrangência da empresa foi dividida entre carteiras, a

divisão teve como base o número de clientes e bairros. A empresa atua em Curitiba,

Região Metropolitana e litoral. A divisão foi realizada em duas condições, a primeira

condição foi, 3 carteiras para três vendedores internos televendas.

A segunda condição foi a divisão para representantes comerciais ou

vendedores externos, devido a locomoção presencial ser de menor velocidade do

que as dos vendedores interno televendas.

23.2.1 Regiões Vendedores Internos

As regiões foram divididas em três carteiras com o objetivo de que cada

vendedor interno tenha a sua região de responsabilidade e que possa torna-la cada

vez mais forte e produtiva, são elas para Curitiba:
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CURITIBA - INTERNO
1

CURITIBA – INTERNO
2

CURITIBA - INTERNO
3

ÁGUA VERDE BUTIATUVINHA ABRANCHES

AHU
CAMPINA DO
SIQUEIRA ALTO BOQUEIRÃO

ALTO DA GLÓRIA CAMPO COMPRIDO ATUBA
ALTO DA XV CAMPO DO SANTANA BAIRRO ALTO
AUGUSTA CAPÃO RASO BARREIRINHA
BACACHERI CASCATINHA BOA VISTA
BATEL CIDADE INDUSTRIAL BOQUEIRÃO
BOM RETIRO FANNY CACHOEIRA
CABRAL FAZENDINHA CAJURU
CENTRO LAMENHA PEQUENA CAPÃO DA IMBUIA
CENTRO HISTÓRICO MOSSUNGUÊ GANCHINHO
CAXIMBA ORLEANS GUABIROTUBA

CENTRO CIVICO PAROLIN
JARDIM DAS
AMÉRICAS

CHAMPAGNAT PINHEIRINHO SANTA CÂNDIDA
CRISTO REI PORTÃO SÃO LOURENÇO
GUAÍRA SANTA FELICIDADE SÍTIO CERCADO
HAUER SANTA QUITÉRIA TARUMÃ
HUGO LANGE SANTO INÁCIO TINGUI
JARDIM BOTANICO SÃO BRAZ UBERABA
JARDIM SOCIAL SÃO JOÃO UMBARÁ
JUVEVÊ SÃO MIGUEL XAXIM
LINDOIA SEMINÁRIO
MERCÊS TATUQUARA
NOVO MUNDO VILA IZABEL
PILARZINHO VISTA ALEGRE
PRADO VELHO
REBOUÇAS
RIVIERA
SÃO FRANCISCO
TABOÃO

Tabela 1 – Regiões de Curitiba para vendedores internos televendas.

Para a região metropolitana e litoral ficou a seguinte divisão:

R. METROPOLITANA
INTERNO 1

R. METROPOLITANA
INTERNO 2

R. METROPOLITANA
INTERNO 3

SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS BOCAIUVA DO SUL COLOMBO
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TIJUCAS DO SUL RIO BRANCO DO SUL
CAMPINA GRANDE DO
SUL

MANDIRITUBA ITAPERUÇU QUATRO BARRAS

CERRO AZUL
ALMIRANTE
TAMANDARÉ PINHAIS

LITORAL ARAUCÁRIA CONTENDA
  LAPA
  AGUDOS DO SUL
  QUITANDINHA
  CAMPO MAGRO
  CAMPO LARGO
  BALSA NOVA
  PIRAQUARA

Tabela 2 – Região metropolitana para vendedores internos televendas.

23.2.2 Regiões Vendedores Externos e Representantes Comerciais

Para os vendedores externos e representantes as regiões foram divididas

com a mesma base que se utilizou para os vendedores internos, porém facionados

em mais vezes. As carteiras ficaram distribuídas em 9 regiões, abrindo assim a

necessidade de contratação de mais representantes comerciais para que a empresa

consiga atingir os objetivos que tanto almejam.

As regiões estão apresentadas no anexo 3, foram apresentadas em formas

de mapas, onde estão definidas as regiões para atuação, assim como responsável

de cada área.

23.3 FERRAMENTA PARA O CONTROLE E ANÁLISE DE PERFORMANCE

A ferramenta foi desenvolvida para que os vendedores internos, vendedores

externos e representantes comerciais pudessem registrar seu dia a dia, as

informações registradas nessa ferramenta tem o intuito de gerar à empresa dados

que ajudam a analisar a performance de cada vendedor, área de atuação e

produtividade.
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Tabela 3 – Tabela para preenchimento da ferramenta de controle.
A ferramenta foi desenvolvida em Excel, devido a sua usualidade com

formulas e gráficos, além da facilidade por parte do usuário com a ferramenta. Os

dados que devem ser preenchidos na ferramenta são:

- Cód, código de registro do cliente no CRM.

- Cliente, nome fantasia do cliente.

- Hora, em que o vendedor entrou em contato com o cliente.

- Ativo, o contato partiu do vendedor.

- Passivo, o contato partiu do cliente.

- Inativo, faixa de clientes que estão a mais de 90 dias sem o registro de

compras.

- Prospecção, contatos realizados com possíveis clientes não registrados no

banco de dados do CRM da empresa.

- Produto oferecido, produto ou oferta oferecida no contato.

- Número do pedido, número gerado pelo sistema CRM no momento em que

a venda é efetivada.

- Valor da Venda, valor monetário gerado através do contato com o cliente.

Todas essas informações geram dados suficientes para que a gestão da

empresa possa formular estratégias para as vendas futuras, essas estratégias levam

em consideração o cruzamento das informações como, quantidade de ligações

totais, quantidade de ligações realizadas pelo vendedor, quantidade de ligações

recebidas pelo vendedor, quantidade de ligações realizadas para a prospecção,



44

produtos que são oferecidos a estes clientes, número de pedidos realizados e o

valor dos pedidos realizados dentro de um período determinado.

Os dados podem ser determinados em dia, semana e mês, oferecendo ao

gestor tempo hábil para a realização de uma campanha de vendas, correção de

alguma estratégia que não está trazendo o resultado esperado entre outras decisões

que podem ser tomadas.

Houve um atraso na implantação dessa ferramenta, devido à falta de tempo

hábil provocado pela presença da Covid-19 a pandemia que esta assolando diversas

empresas e o próprio mercado nacional. O período ideal para a aplicação da

ferramenta não há, vamos trabalhar com o cenário que temos e extrair o lado bom

que podemos enxergar. A ferramenta foi implantada em 13/10/2020 através de um

arquivo disponível na rede onde todos os colaboradores do setor comercial tem

acesso, cada vendedor tem sua pasta dentro de cada mês, nessa pasta está a

ferramenta proposta. Para o primeiro mês de implantação foi solicitado pelo

proprietário que apenas 1 dos vendedores utilizassem a ferramenta, para que fosse

possível avaliar a usabilidade e a eficácia da mesma.

Os resultados são apresentados pela ferramenta através de números e pela

forma visual de gráficos, que tornam a ferramenta ainda mais atrativa e de fácil

interpretação. Os dados apresentados abaixo foram extraídos da ferramenta

utilizada pelo vendedor interno 1, referente a semana 3, 4 e 5 do mês de outubro:

Gráfico 3 – Número total de ligações e total de vendas realizado em outubro pelo vendedor
interno 1.
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Gráfico 4 – Total de vendas realizada em outubro pelo vendedor interno 1.

Gráfico 5 – Ticket médio apresentado no mês de outubro pelo vendedor interno 1.

Gráfico 6 – Taxa de conversão de outubro realizada pelo vendedor interno 1.
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A ferramenta utilizada foi implantada à partir do dia 13/10/2020 e nos traz

informações valiosas de novo vendedor que ingressou recentemente na empresa.

Pode-se observar os direcionamentos que este vendedor interno teve, com os dados

das ligações é possível verificar que ele dá atenção a prospecção devido ao alto

volume de ligações para este perfil de cliente, porém, é muito baixa a quantidade de

ligações para inativos, e também as ligações oriundas de clientes.

É possível também observar o baixo volume de vendas deste vendedor,

apenas R$ 38.423,83 em um período de 14 dias úteis, apesar de apresentar um

ticket médio alto, o número de vendas é baixo. A taxa de conversão do vendedor 1 é

baixa conforme apresentado no gráfico, apenas 18,33% do total de contatos foram

convertidos em vendas.

Todas essas informações só foram possíveis de serem analisadas através

da ferramenta implantada e da seriedade do vendedor em preenchê-la, em posse

dessas informações o gestor da área poderá tomar algumas atitudes que estejam

em sintonia com a nova política comercial, ajustando possíveis divergências e

colocando a equipe no rumo certo.

Uma das maiores dificuldades em implantar qualquer ferramenta no setor

comercial é a resistência dos vendedores, essas barreiras aos poucos são

ultrapassadas, os resultados sendo analisados e corrigidos vão gerando um vínculo

de confiança entre o gestor e os vendedores, o qual remete aos vendedores o

desejo de tomar o rumo certo através de dados, e assim consequentemente o

aumento de seu rendimento e de suas conquistas.

23.4 REUNIÃO MOTIVACIONAL

A realização de um treinamento motivacional tornou-se improvável para o

momento, não havendo a possibilidade de aglomeração. O treinamento motivacional

foi substituído no momento por feedback individual com intuito de gerar vínculo do

gestor com sua equipe.

As reuniões ocorrem na primeira segunda feira útil de cada mês, nessas

reuniões são expostas o que ocorreu conforme o planejado para o mês e o que

ocorreu de errado. Informações, cobranças e ideias são expostas nessas reuniões

que ocorrem em dois momentos, no primeiro momento a reunião é realizada apenas
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com os vendedores internos e no segundo momento apenas com os representantes

e vendedor externo para que aglomerações não ocorram na empresa.

Os vendedores no atual momento em que vivemos já correm um grande

risco devido a pandemia, porém, todas as medidas possíveis são tomadas pela

empresa, fornecimento de álcool em gel, distanciamento entre vendedor e cliente

além do uso de máscaras são ações adotadas desde o início da pandemia.

24 DIAGNÓSTICO GERAL FINAL

Abaixo está apresentado o gráfico de faturamento do ano de 2020, os

valores contidos nos faturamentos é a soma de vendas de todos os vendedores,

sendo eles internos televendas, interno balcão, vendedor externo contratado e

representantes. Os valores apresentados neste gráfico demonstra que as ações

tomadas durante o desenvolvimento e implantação dessa assessoria surtiram um

efeito positivo.

Gráfico 7 – Total de vendas em 2020 até o mês de outubro.

A reestruturação da força de vendas teve início no mês de abril, após a

entrevista realizada com o gerente proprietário da empresa, que em entrevista

demonstrou interesse em aplicar a assessoria no setor comercial e em comum

acordo aceitamos o desafio.
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O setor comercial da empresa vem apresentando uma melhora significativa

no faturamento da empresa em estudo, pode-se observar o crescimento no

faturamento à partir do estudo e da aplicação das ações propostas. Um ponto fora

da curva comum foi apresentado no mês de julho, período sazonal em que os

consumidores buscam comprar duchas, aquecedores e resistências ocasionando no

aumento das vendas.

25 CONCLUSÃO

Hoje, com o propósito da reestruturação do setor comercial todas as ações

propostas foram implantadas e pode-se notar um aumento considerável no volume

de vendas. Vivemos em um momento de incertezas, a pandemia de Covid-19 é uma

que veio para desestabilizar a saúde das pessoas e a saúde financeira das

empresas.

Um novo modelo de plano comercial foi implantado, para que os vendedores

saibam o que a empresa espera deles, e funciona também como um plano de

carreiras. O vendedor agora sabe onde pode chegar, quais os números que ele

precisa atingir para mudar o seu nível e o ápice que pode ser atingido dentro desta

empresa.

Com a divisão das regiões é possível verificar o sentimento de posse dos

vendedores, agora eles têm o controle e a responsabilidade de suas regiões,

defendem seus clientes e buscam novas oportunidades dentro de suas regiões e

quem lucra com essas ações é a empresa e o próprio vendedor.

A ferramenta de controle e verificação da eficácia das ações implantadas

está apresentando informações importantes, esta foi a última ação implantada e

devido os dados apresentados e a fácil interpretação dos resultados será de grande

importância para a empresa, a continuação de sua aplicação será de grande

importância para o aumento do controle e do faturamento da empresa.

Com os resultados obtidos através dos números apresentados, sejam eles

dados de operações ou números monetários conclui-se que todo o esforço

despendido, e o tempo disposto pra a realização deste trabalho foram de imensa

importância para a empresa e o setor comercial além de agregar um rico

conhecimento a mim, deficiências foram corrigidas e com esta reestruturação no

setor comercial, uma melhora significativa foi notada em seu faturamento geral,
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entre o início deste trabalho que foi o mês de abril e até o mês de outubro onde

encerramos a coleta de dados conseguimos verificar o aumento médio de 35,21%

no faturamento geral da empresa comparando o período de 11/2019 a 04/2020 e

05/2020 a 10/2020.

REFERÊNCIAS

ALESSANDRA, Anthony J. (Org.) et al. A venda não-manipulativa. São Paulo:
Cultrix, 2004.

ALVES MAZZOTI, Alda Judith, GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas
Ciências Naturais e Sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo:
Pioneira, 1998.

CAMARGO, Freitas. Tudo sobre a cultura de empresas familiares. Disponível em:
<http://www.glicfas.com.br/cultura-de-empresas-familiares/> Acesso em 11 de abril
de 2020.

COBRA, Marcos. Administração de vendas. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1994.

GOBE, Antonio C. et al. Administração de vendas. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de marketing. 14.ed. Sã Paulo:
Pearson Education do Brasil, 2012



50

KUBR, M. Consultoria: um guia para a profissão. Rio de janeiro: Guanabara,

1986.

MORALES, Juliana. O que é pandemia? Definição, histórico e gravidade.

Disponível em: <

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/o-que-e-pandemia-definicao-historico-e-

gravidade/> Acesso em 04 de abril de 2020.

SEBRAE. Estudos e Pesquisas. Disponível em:
<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/estudos_pesquisas/empresa-de-peq
ueno-portedetalhe8,8e5713074c0a3410VgnVCM1000003b74010aRCRD> Acesso
em 04 de abril de 2020.

STANTON, W. J.; SPIRO, R. Administração de Vendas. 10a ed. Rio de Janeiro:

Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., 2000.

VIEIRA, Paulo. O poder da Ação, faça sua vida sair do papel. São Paulo: Editora
Gente, 2015.

ANEXOS

Anexo 1 - Questionário:

01 – Como é feito o processo financeiro? Contas a pagar, receber, fluxo de caixa e

estoque.

02 - De que modo você gostaria que o financeiro fosse mais eficiente?

03 – Como que é feito o processo de Recursos Humanos?

04 - De que modo você gostaria que o RH fosse mais eficiente?

05 – Como que é realizado o processo de compras?

06 - De que modo você gostaria que o compras fosse mais eficiente?

07 – Como que você avalia o setor comercial da empresa?

08 – De que modo você gostaria que o comercial fosse mais eficiente?

Anexo 2 – Análise SWOT
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Anexo 3 – Divisão das Regiões Vendedores Externos
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CERCADO – ATIVOS 24 / INATIVOS 108

UMBARA – ATIVOS 5 / INATIVOS 16

GANCHINHO – NT

HAUER – ATIVOS 6 / INATIVOS 84

XAXIM – ATIVOS 10 / INATIVOS 132

BOQUEIRÃO / ALTO BOQUEIRÃO – ATIVOS 47 / INATIVOS 477

TOTAL – ATIVOS 92 / INATIVOS 817

REGIÃO 01

VENDEDOR EXTERNO:

CACHOEIRA – ATIVOS 4 / INATIVOS 9

ABRANCHES – ATIVOS 0 / INATIVOS 5

BARREIRINHA – ATIVOS 1 / INATIVOS 17

SANTA CÂNDIDA – ATIVOS 1 / INATIVOS 25
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TINGUI – ATIVOS 1 / INATIVOS 5

ATUBA – ATIVOS 1 / INATIVOS 32

BOA VISTA – ATIVOS 0 / INATIVOS 27

SÃO LOURENÇO – ATIVOS 1 / INATIVOS 10

BAIRRO ALTO – ATIVOS 1 / INATIVOS 47

TARUMÃ – ATIVOS 1 / INATIVOS 25

COLOMBO – ATIVOS 10 / INATIVOS 109

TOTAL – ATIVOS 21 / INATIVOS 311

REGIÃO 02

VENDEDOR EXTERNO:

CAPÃO DA IMBUIA – ATIVOS 8 / INATIVOS 31
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JARDIM DAS AMÉRICAS – ATIVOS 3 / INATIVOS 34

CAJURU – ATIVOS 17 / INATIVOS 52

UBERABA – ATIVOS 10 / INATIVOS 98

GUABIROTUBA – ATIVOS 2 / INATIVOS 22

PINHAIS – ATIVOS 33 / INATIVOS 221

PIRAQUARA – ATIVOS 3 / INATIVOS 30

TOTAL – ATIVOS 76 / INATIVOS 488

REGIÃO 03

VENDEDOR EXTERNO:
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CIC – ATIVOS 13 / INATIVOS 83

AUGUSTA – ATIVOS 0 / INATIVOS 1

SÃO MIGUAL – 0

TATUQUARA – ATIVOS 7 / INATIVOS 42

CAMPO DO SANTANA – ATIVOS 7 / INATIVOS 22

ARAUCARIA – ATIVOS 8 / INATIVOS 69

TOTAL – ATIVOS 35 / INATIVOS 217

REGIÃO 04

VENDEDOR EXTERNO:
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SEMINÁRIO – ATIVOS 0 / INATIVOS 14

SANTA QUITÉRIA – ATIVOS 2 / INATIVOS 11

VILA IZABEL – ATIVOS 0 / INATIVOS 8

ÁGUA VERDE – ATIVOS 2 / INATIVOS 70

PORTÃO – ATIVOS 0 / INATIVOS 39

FAZENDINHA – ATIVOS 3 / INATIVOS 23

PAROLIN – ATIVOS 0 / INATIVOS 19

GUAÍRA – ATIVOS 0 / INATIVOS 21

LINDÓIA – ATIVOS 0 / INATIVOS 13

NOVO MUNDO – ATIVOS 2 / INATIVOS 57

FANNY – ATIVOS 0 / INATIVOS 19

CAPÃO RASO – ATIVOS 5 / INATIVOS 49

PINHEIRINHO – ATIVOS 4 / INATIVOS 82

TOTAL – ATIVOS 18 / INATIVOS 425

REGIÃO 05

VENDEDOR EXTERNO:
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ALMIRANTE TAMANDARÉ – ATIVOS 9 / INATIVOS 44

LAMENHA PEQUENA – ATIVOS 0 / INATIVOS 1

BUTIATUVINHA – ATIVOS 0 / INATIVOS 0

SANTA FELICIDADE – ATIVOS 1 / INATIVOS 31

SÃO BRAZ – ATIVOS 1 / INATIVOS 12

ORLEANS – ATIVOS 1 / INATIVOS 4

SÃO JOÃO – ATIVOS 1 / INATIVOS 1

VISTA ALEGRE – ATIVOS 1 / INATIVOS 11

CASCATINHA – ATIVOS 1 / INATIVOS 0

SANTO INACIO – ATIVOS 0 / INATIVOS 9

MOSSUNGUÊ – ATIVOS 0 / INATIVOS 17

CAMPINA DO SIQUEIRA – ATIVOS 1 / INATIVOS 9

CAMPO COMPRIDO – ATIVOS 1 / INATIVOS  27

TOTAL – ATIVOS 16 / INATIVOS 166

REGIÃO 06

ENDEDOR EXTERNO:
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CAMPO LARGO – ATIVOS 6 / INATIVOS 48

CAMPO MAGRO – ATIVOS 0 / INATIVOS 7

BALSA NOVA – ATIVOS 3 / INATIVOS 5

LAPA – ATIVOS 1 / INATIVOS 14 *WOLF

TOTAL – ATIVOS 10 / INATIVOS 74

REGIÃO 07

VENDEDOR EXTERNO:
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GUARAQUEÇABA – ATIVOS 1 / INATIVOS 0

ANTONINA – ATIVOS 2 / INATIVOS 10

MORRETES – ATIVOS 2 / INATIVOS 8

PARANAGUÁ – ATIVOS 10 / INATIVOS 68

PONTAL – ATIVOS 7 / INATIVOS 33

MATINHOS – ATIVOS 3 / INATIVOS 30

GUARATUBA – ATIVOS 2 / INATIVOS 20

TOTAL – ATIVOS 27 / INATIVOS 169

REGIÃO 08

VENDEDOR EXTERNO:
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SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – ATIVOS 20 / INATIVOS 107

REGIÃO 09

VENDEDOR EXTERNO:




