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CAPÍTULO 1: SUMÁRIO EXECUTIVO

O mercado de insumos agrícolas tem grande importância no cenário agrícola mundial,
além da representatividade econômica e política de países como o Brasil, o qual tem sua base
econômica na atividade rural, sendo o terceiro maior produtor no mundo. O mercado mundial
de defensivos agrícolas deve atingir US$ 70 bilhões até 2021, sendo uma taxa de crescimento
anual composta (CAGR) de 5,15%. As razões para esse crescimento no setor de proteção de
cultivos é a necessidade de garantir segurança alimentar num cenário de aumento
populacional mundial. A América do Sul deve continuar sendo um dos principais mercados
mundiais consumidores de produtos para proteção de cultivos.
Dentro deste cenário, contamos com a Tecplante Ltda com sede na cidade de Águas
Claras, objeto deste trabalho de conclusão do curso, a qual buscamos desenvolver novas
propostas comerciais considerando a política comercial definida pela sua diretoria e que
norteia os objetivos da organização.
A Tecplante Ltda atualmente concorre com grandes empresas regionais e tradicionais,
sendo a quarta empresa em termos de competitividade na região de abrangência. Possui uma
única unidade de negócios em toda a região e uma equipe de vendas em número insuficiente.
O propósito é traçar estratégias que movimentem o ambiente interno da empresa. Incluir
mais profissionais de vendas com o intuito de que os objetivos organizacionais sejam
cumpridos tanto quantitativamente como qualitativamente. Além disso, estão sendo
sugeridos outros canais de vendas, como representantes comerciais e o e-commerce. A
empresa manter-se de vendas e de seu relacionamento com os diversos stakeholders, e esse
processo precisa ser realizado com qualidade, através das etapas de prospecção,
apresentação, negociação e pós-venda, para que seja agregado margens melhorando o
resultado financeiro da empresa. Remunerar a equipe comercial de acordo com seu
desempenho e suas conquistas. O colaborador que atende as expectativas esperadas pela
organização terá condições de aumentar sua própria remuneração.
Além do modelo de comissão e remuneração sobre os objetivos e resultados, a
proposta tem o objetivo de incrementar a negociação através de plataformas on-line, ou no
modelo e-commerce, inéditas no setor de insumos agrícolas. Acredita-se que o e-commerce,
por si só, poderá representar um incremento de vendas devido as facilidades e vantagens
competitivas como melhoria na gestão de estoque e acesso a um vasto banco de dados e
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informações técnicas. Fortalecer a venda relacional é um dos pilares fundamentais no
planejamento organizacional da Tecplante Ltda.
Dentre tantas sugestões, a proposta ainda é organizar as áreas de recrutamento e
seleção de pessoal definindo de forma clara e objetiva as competências: conhecimentos,
habilidades e atitudes inerentes a cada posição dentro da organização. A busca num trabalho
efetivo e continuo de formação com foco na melhoria do atendimento e serviços prestados.
Em relação ao endomarketing, o compartilhamento de conhecimentos em busca da melhoria
continua com acompanhamento e feedback para que os colaboradores sejam e estejam
continuamente motivados a oferecer seu melhor para os clientes e para a organização.
Buscamos através desta proposta comercial sugerir acima de tudo, uma mudança de
postura, uma nova forma de trabalho com foco nos resultados organizacionais e
principalmente no desenvolvimento de pessoas, as quais se estiverem comprometidas
alcançaram o resultado esperado pela empresa.
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CAPÍTULO 2: VISÃO, MISSÃO, VALORES E DESCRIÇÃO DA
EMPRESA

VISÃO
Ser referência regional na oferta de soluções, produtos e serviços de excelência ao
agronegócio.
MISSÃO
Oferecer soluções integradas ao mercado agropecuário, por meio de parcerias
sustentáveis com clientes, colaboradores e comunidades.
VALORES
a) Credibilidade;
b) Comprometimento;
c) Ética;
d) Respeito às pessoas e ao meio ambiente.
DESCRIÇÃO DA EMPRESA
a) Nome: Tecplante Ltda;
b) Ramo de atividade: Agropecuário;
c) Localização: Cidade Águas Claras / Estado Paraná;
d) Situação cadastral: Ativa;
e) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): Lucro Real;
f) Estágio de desenvolvimento: Evolução.
HISTÓRICO DA EMPRESA
A empresa iniciou suas atividades no ano de 1997, com um pequeno comércio de
rações para animais na garagem da casa do sócio majoritário. Em seguida passou a
comercializar medicamentos veterinários. Visto que, os agropecuaristas da região também
demandavam produtos no ramo agrícola, optou-se pela comercialização de insumos
agrícolas, que foi ganhando escala e com 5 anos de atividades agregou nas suas atividades a
prestação do serviço de suporte técnico para os produtores dos municípios de Águas Claras,
Xisto, Varsóvia e Nova Tribo.
Com o aumento da demanda e novas oportunidades de negócios, aos 10 anos de
existência, a Tecplante Ltda iniciou a parceria com uma empresa multinacional de grande
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representatividade no mercado de insumos agrícolas, e consequentemente essa combinação
impulsionou para hoje a empresa ser reconhecida pelos principais produtores da região.
CULTURA ORGANIZACIONAL
A Tecplante Ltda tem origem familiar e por característica dentro de sua cultura
organizacional a tomada de decisões centralizada no sócio majoritário, o qual faz a
distribuição de todos os processos e define as diretrizes a serem seguidas para o alcance dos
propósitos. Com foco no cliente externo, a empresa identifica como principais objetivos:
desenvolvimento de mercado, ganho de Market Share, oferecer produtos e serviços de
suporte técnico com qualidade, visando a excelência no atendimento aos clientes no pré e
pós-venda, com o intuito da fidelização.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Figura 1 - Estrutura organizacional

Fonte: Tecplant (2018)

PRODUTOS E SERVIÇOS
a) Produtos:
− Defensivos agrícolas;
− Fertilizantes;
− Grãos (soja e feijão);
− Medicamentos veterinários;
− Rações para animais.
b) Serviço:
− Suporte técnico.
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OPERAÇÕES
As duas unidades que a empresa dispõe estão localizadas na cidade de Águas Claras,
as quais se referem a uma unidade de negócios e a outra unidade de recebimento, sendo que
os produtos são adquiridos de fornecedores da cidade de Londrina, com o intuito de otimizar
os transportes, os quais são transportados por frota própria dos fornecedores e/ou
transportadoras. Posteriormente ao recebimento, se prossegue com: o armazenamento, a
comercialização e a entrega dos produtos aos clientes nas cidades: Águas Claras, Xisto,
Varsóvia e Nova Tribo.
CAPACIDADES E LIMITAÇÕES
a) Capacidades:
− Auxilio técnico com pesquisas desenvolvidas na própria área da empresa,
validando os trabalhos de recomendação técnica;
− Linha completa de insumos agrícolas premium, para atender as necessidades
dos principais produtores da região.
b) Limitações:
− Suporte consultivo sobrecarregado, em virtude de contar apenas com dois
consultores em tempo integral e 1 em meio período no campo, para atender os
quatro municípios de atuação da empresa;
− Falta de distribuição correta no procedimento das entregas, tendo em vista que
não há critérios estabelecidos para a diferenciação dos produtos ensacados,
mais volumosos e pesados com as entregas dos defensivos agrícolas, os quais
são os produtos de alto valor agregado, responsáveis por 80% do faturamento
da empresa;
− A inexistência da designação e delegação de responsabilidades não gera
comprometimento com resultados e ainda cria a falsa ideia de direito a
participar em premiações.
ANÁLISE DOS RECURSOS DA EMPRESA
a) Recursos materiais: A frota de veículos da empresa compõe-se de 3 caminhões
utilizados para a entrega e três carros destinados a utilização do departamento
comercial, a respectiva frota apresenta alta taxa de uso e desgaste, o que provoca
um elevado custo de manutenção;
b) Recursos tecnológicos: Apesar dos investimentos realizados nos últimos anos em
sistemas gerenciais de alta confiabilidade, a empresa tem alguns computadores
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ultrapassados e os tablets adquiridos recentemente não permitem a instalação de
determinados aplicativos para gerar relatórios de campo exigidos pelo fornecedor
multinacional;
c) Recursos financeiros: Em consequência de inadimplências dos anos anteriores a
empresa possui algumas contas a receber, entretanto, na atualidade devido a forma
diferenciada de negociação: o barter (consiste no cliente efetuar a compra e
realizar o pagamento com o produto gerado no trabalho do uso dos insumos
agrícolas adquiridos), possibilita a realização de negócios com boas margens
financeiras;
d) Recursos humanos: Baixa disponibilidade de mão de obra, pois na visão do sócio
majoritário o atual número de colaboradores é suficiente para realizar os
processos e procedimentos da empresa.
ADMINISTRAÇÃO
A Tecplante Ltda conta com 18 colaboradores: 10 na unidade de negócio e 8 na
unidade do recebimento, sendo que devido a empresa não dispor de um departamento de
Recursos Humanos, os processos de recrutamento, seleção, plano de carreira e remuneração
estão sob a responsabilidade do sócio majoritário.
ORIENTAÇÃO PARA O MARKETING
Atualmente a empresa não tem um departamento responsável pelo planejamento das
ações de marketing, diante disso, os vendedores de campo buscam oferecer essencialmente
inovações e soluções integradas para o cliente, saindo de um cenário essencialmente
transacional para um ambiente relacional, visando desenvolver com os clientes o marketing
de relacionamento.
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CAPÍTULO 3: OBJETIVOS E ESTRATÉGIA CORPORATIVOS

OBJETIVOS
Volume de Vendas
Lucratividade
Clientes / Mercado
Marca / Imagem

2018

2019

2020

R$ 21.255.366,88

R$ 27.313.146,44

R$ 35.097.393,17

10%

12%

15%

11%
Market Share
Liderança no
mercado regional

14%
Market Share
Manter a liderança
no mercado regional

18%
Market Share
Manter a liderança
no mercado regional

ESTRATÉGIA
Diferenciação
Busca a diferenciação com produtos e serviços inovadores, através da tecnologia de
ponta nos respectivos, trabalhando com uma linha premium no mercado de alto valor
agregado, com grande diferencial competitivo na entrega de resultados, distanciando-se da
comoditização e canibalismo que ocorre no mercado de atuação da empresa.

CADEIA DE VALOR
Logística Interna
O controle do estoque é realizado via sistema, conforme entradas e saídas, sob a
responsabilidade dos colaboradores do escritório da unidade de recebimento, sendo que os
produtos chegam na respectiva unidade em cargas por caminhões e são descarregados pelos
colaboradores da Tecplante Ltda, em seguida são acondicionados e armazenados em local
adequado.
Operações
O fluxo do pedido de venda origina-se com o departamento de vendas efetuar a
negociação e incluindo no sistema, posteriormente o departamento de faturista procede com o
faturamento realizando a emissão da nota fiscal de venda futura.
Logística Externa
Trinta dias antes de iniciar o uso dos produtos pelos clientes é faturada a nota fiscal de
saída, subsequente os funcionários de carga e descarga realizam a separação e a entrega é
realizada com o uso de caminhões próprios da empresa.
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Marketing & Vendas
Os vendedores de campo têm pleno conhecimento do portfólio de produtos e suporte
técnico disponibilizado pela empresa e contam com uma política comercial pré-definida para
seguir nas negociações de formas variadas, sendo estabelecidas com o objetivo de se adequar
para cada perfil de cliente.
Serviços Pós-Venda
O pós-venda ocorre no processo de suporte técnico, o qual caracteriza-se pelo
direcionamento correto e bom uso dos produtos, com os intuitos de maximizar os resultados
esperados pelos clientes e alcançar as vendas relacionais, visando a fidelização
Infra-Estrutura da Empresa
A infraestrutura da empresa é composta pela unidade de negócios e unidade de
recebimento, cujas são comandadas pelo sócio majoritário.
O quadro de colaboradores é constituído por: 3 vendedores de campo, 3 vendedores de
balcão, 4 faturamento/cobrança, 2 atendentes (escritório da unidade de recebimento), 2
motoristas e 4 na carga/descarga, os quais devem dirigir-se diretamente ao sócio majoritário,
não havendo cargo de gerência e o serviço contábil é terceirizado.
Gerência de Recursos Humanos
A Tecplante Ltda não tem o departamento de Recursos Humanos, os processos de
recrutamento, seleção, plano de carreira e remuneração estão sob a responsabilidade do sócio
majoritário.
Desenvolvimento de Tecnologia
Visando controlar todas as informações da empresa, integrar e gerenciar dados,
recursos e processos, aumentar seu poder de tomada de decisão, o sócio majoritário optou
pela implantação no sistema Agrovew, na busca da automatização dos processos via Sistema
de Gestão Empresarial (ERP)
Aquisição
Os insumos a serem revendidos são negociados entre o sócio majoritário e os
representantes técnicos de vendas da multinacional e empresas fornecedoras. Após a
aquisição o pagamento é realizado nas formas de pagamentos à vista ou a prazo, com todas as
garantias conforme necessárias e as mercadorias ficam armazenadas em sedes na cidade de
Londrina, quando solicitadas são entregues na unidade de recebimento da Tecplante Ltda.
Com relação a aquisição mobiliário e veículos, é realizada na modalidade pagamento à vista
diretamente com o sócio majoritário, utilizando recursos próprios, sem usar financiamento.
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CAPÍTULO 4: MERCADO

HISTÓRICO DO MERCADO
No Brasil, o agronegócio, a cadeia produtiva agrícola e a pecuária vêm contribuindo
de modo significativo para o crescimento econômico recente do país, em razão do aumento
de sua produção como da elevação dos preços das commodities agrícolas. O Brasil é o
terceiro maior produtor agrícola do mundo, superado apenas pelos Estados Unidos e pela
União Europeia (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E
AGRICULTURA, 2010).
Até o início do século XIX, era relativamente fácil elevar a produção de alimentos
com a incorporação de terras abundantes em todo o mundo. A partir do século XX, o
atendimento ao crescimento da demanda global de alimentos necessitou o aumento de sua
produtividade, por meio de uma mecanização mais avançada em relação às habilidades dos
trabalhadores, do melhoramento das plantas e do combate às pragas, com uso de defensivos
agrícolas (JAMES, 2011).
Além do desafio de atender ao crescimento da demanda mundial por alimentos, a
atividade agrícola mundial também enfrenta pressões crescentes para a redução de seu
impacto ambiental, com destaque para as questões dos desflorestamentos e de seu alto
consumo de água (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL DE COMPANHIAS
DO AGRONEGÓCIO, 2010)
TAMANHO E EVOLUÇÃO DO MERCADO
O mercado mundial de defensivos agrícolas deve atingir US$ 70 bilhões até 2021,
sendo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,15%, a projeção é do relatório
da consultoria marketsandmarkets agropages. As razões para esse crescimento no setor de
proteção de cultivos é a necessidade de garantir segurança alimentar num cenário de aumento
populacional mundial. A América do Sul deve continuar sendo um dos principais mercados
mundiais consumidores de produtos para proteção de cultivos, com uma maior
conscientização acerca da necessidade dos marketsandmarkets agropages defensivos.
Para o mercado de atuação da Tecplant Ltda, conforme estudado e analisado pelo
Departamento de Economia Rural (DERAL), os municípios Águas Clara, Xisto, Varsovia e
Nova Tribo apresentam um crescimento de 28% nos últimos 7 anos, fator esse devido ao
sucessivo incremento tecnológico e consequentemente maior demanda de insumos.
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O gráfico abaixo demonstra em sua totalidade esse mercado girou no ano de 2017
aproximadamente R$ 192.535.000,00, sendo R$ 69.700.000,00 de Xisto, R$ 39.665.000,00
de Águas Clara, R$ 51.660.000,00 de Nova Tribo e R$ 31.510.000,00 de Varsóvia:

Figura 2 - Mercado de insumos

Fonte: Tecplant (2018)

ANÁLISE DO MACROAMBIENTE
Ambiente Político:
É um ambiente de grande importância no segmento agrícola, pois o cenário atual de
fragilidade política gera um ambiente de incertezas, agravadas pelas exorbitantes taxações
que sofrem a maioria dos negócios brasileiros.
a) Oportunidades:
Responsável pela formulação e aprovação de leis que favorecem o setor,
principalmente quando é necessária a liberação de algum registro ou medida emergencial,
como por exemplo, a entrada de uma praga exótica no país, ou algum agente patogênico
causam devastações em extensas áreas e os produtos registrados não tem mais eficiência no
controle. Nesse caso, será necessária a liberação da utilização de produtos não registrados
para aquele cultivo, ou ainda que seja liberado um produto que já tenha registro para outras
culturas.
Quando as políticas são claras e justas, principalmente no setor de impostos e
tributações, as respectivas incentivam e auxiliam o negócio a crescer, desenvolver e trazer
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resultados positivos para a economia. Também de grande importância no Produto Interno
Bruto (PIB) e no superávit da balança comercial, sendo um dos setores que mais movimenta
a economia.
b) Ameaças:
Atualmente, a morosidade na liberação e registro de novas moléculas e a burocracia
do órgão federal: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e de órgão
estadual: Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), fazem com que o cadastro
de produtos tramite por muito tempo, demorando assim para serem liberados, gerando
grandes prejuízos econômicos para toda a economia do país.
Outro fator que se pode considerar como ameaça é a falta de política agrícola e
subsídios que desmotivam os produtores, trazendo um cenário de insegurança e incertezas,
ocasionam a redução de investimentos, impactando negativamente no volume de vendas da
empresa e consequentemente na produtividade e rentabilidade do negócio agrícola.
Ambiente Econômico:
É um ambiente que sofre maior impacto de acordo com as medidas econômicas que
são tomadas pelo governo, como por exemplo, a taxa de importação de moléculas e ativos
que compõe os produtos que serão comercializados pelas empresas do ramo, ou ainda, o
incentivo à importação de produtos agrícolas desfavorecendo a comercialização do produto
brasileiro.
a) Oportunidades:
O mercado de comercialização de defensivos agrícolas é atualmente um dos ramos do
comércio com alta taxa de crescimento, devido principalmente à indispensabilidade cada vez
maior de uso de insumos para obtenção de altas produtividades nos cultivos agrícolas. Essa
necessidade se motiva principalmente pelo desenvolvimento de materiais com genética
altamente exigente em nutrição e pela alta sensibilidade das plantas aos agentes
fitopatológicos que causam enfermidades nas lavouras.
b) Ameaças:
Entrada de grandes players do segmento agrícola associado ao investimento de capital
chinês, ou seja, produtos genéricos produzidos por empresas chinesas com alta
competitividade.
Ambiente Social:
A introdução de um negócio sempre tem consequências principalmente de cunho
social. As empresas do ramo agrícola têm trazido o desenvolvimento técnico e
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consequentemente o desenvolvimento das sociedades através da tecnologia e suporte técnico.
Esse papel deveria ser de entidades como Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
(EMATER), mas devido aos seus entraves políticos não conseguem ser realmente efetivos.
Nessa situação, muitos dos revendedores de defensivos agrícolas, através de técnicos com
grande experiência e conhecimento conduzem esse desenvolvimento social de comunidades,
antes sem importância, e que começam a representar mercados importantes para algumas
empresas do segmento.
a) Oportunidades:
Gerar renda e desenvolvimento humano das comunidades através de um suporte
técnico de qualidade, valorização da mão de obra qualificada e desenvolvimento profissional
das pessoas envolvidas em todo o processo dessas empresas do ramo agrícola.
b) Ameaças:
Risco financeiro pela concentração do poder de compra dos clientes no setor agrícola,
com a saída de produtores menores que acabam sendo desestimulados pelo alto poder de
barganha dos grandes proprietários na compra de terras, bem essencial para a prática da
agricultura.
Ambiente Tecnológico:
Esse ambiente é o maior responsável por todo o desenvolvimento da agricultura e
capaz de tornar áreas consideradas improdutivas em áreas altamente produtivas. Também
motivador para dobrar a produtividade de algumas culturas e elevar o Brasil a atual categoria
de um dos maiores produtores mundiais, como por exemplo, na soja.
a) Oportunidades:
Evolução da agricultura com o uso de material genético de alta produtividade, no
entanto, dependente de um manejo altamente técnico, demandando profissionais experientes,
produtos modernos e com alta tecnologia embutida.
A utilização de agricultura de precisão tem sido cada vez mais necessária e aplicada
para se obtiver a máxima produtividade das áreas agricultáveis do país. Essa demanda gera
uma grande oportunidade para algumas empresas na prestação de serviços especializados,
que podem inclusive fazer parte de pacotes em programas de fidelidade com seus clientes.
b) Ameaças:
Comoditização de serviços na agricultura de precisão, ao mesmo tempo em que é um
diferencial, várias empresas começam a oferecer tendendo a comoditizar esse serviço,
entrando no mesmo combo de insumos, os quais acabarão sendo negociados num ambiente
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de guerra de preços. Nesse ponto, é indispensável à atenção da empresa para promover
sempre o diferencial perante seus concorrentes tornando o negócio altamente atrativo para
seus clientes.
ANÁLISE DO MICROAMBIENTE
Rivalidade entre os Concorrentes Atuais:
Média. A respectiva ocorre devido principalmente à similaridade de produtos, após os
mesmos serem conhecidos no mercado. Entretanto, esse trabalho de desenvolvimento de
produtos no mercado é realizado por poucas empresas, sendo que a Tecplante Ltda, que tem
o árduo trabalho com seus consultores de campo em desenvolver esses produtos. E como a
respectiva é um dos distribuidores da multinacional, as outras empresas regionais acabam
entrando no mercado com o mesmo produto somente após o mesmo ser conhecido pelos
clientes da região, aproveitando-se do trabalho de desenvolvimento de produto que a empresa
já o fez, para agora fazer a rivalidade de preços.
Ameaça de Novos Entrantes:
Média. Ocorre devido ao crescimento em volume e importância do mercado,
justamente pelo incremento tecnológico necessário atualmente, coisa que há 5 anos não tinha
importância alguma para várias empresas do segmento. Atualmente a entrada de novos
entrantes tem ocorrido com uma frequência de 1 ano e 5 meses em média e é de
conhecimento da Tecplante Ltda que existem empresas pleiteando com a multinacional a
atual área de distribuição.
Ameaça de Produtos Substitutos:
Média. Atualmente os clientes, procuram cada vez mais diminuir custos, e nessa
situação, outras empresas acabam por ofertar produtos similares com um custo efetivamente
menor.
Poder de Barganha dos Fornecedores:
Alta. A empresa multinacional a qual a Tecplante Ltda é distribuidora, possui a área
de atuação mapeada, e justamente pelo crescimento de mercado que ocorre pela situação de
incremento tecnológico, a multinacional exige também o crescimento da Tecplante Ltda
como empresa de distribuição regional e caso a respectiva não fizer, os fornecedores buscam
parcerias com outras empresas que também são distribuidores para alavancar esse
crescimento almejado de mercado.
Poder de Barganha dos Compradores:
Média. Em consequência da alta pulverização e penetração da marca através do sistema
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distributivo da multinacional e devido à maioria dos concorrentes possuírem linhas de
produtos parecidos, eficientes e às vezes até mais baratas.
CONCORRENTES
Empresa X:
Sede na cidade da Lapa e alta capilaridade na região sul atuando em 13 municípios do
estado do Paraná. No entanto, a maioria de suas unidades, não possuem um plano de
desenvolvimento para seus profissionais, criando assim alta rotatividade e gerando certa
insegurança por parte dos clientes.
Empresa Y:
Conta com unidades espalhadas nas principais praças produtoras do centro sul do
Paraná (Guarapuava e Ponta Grossa). Possui boa reputação nas suas áreas de atuação, porém,
os profissionais da área comercial têm baixa qualificação profissional e técnica, e são
vendedores convencionais (apenas tiram pedidos);
Empresa Z:
Sediada no norte do Paraná, tem expandido seus negócios por todo o estado inclusive
nos estados de Santa Catarina e São Paulo. No último semestre teve parte de suas ações
vendidas para um grupo chinês com alto interesse no mercado de grãos para exportação e
suprimento do mercado chinês.

ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE
FATORES ESTRATÉGICOS

PESO (%) TECLANTE
LTDA

CONC. Y

CONC. X

CONC. Z

Disponibilidade de Capital

10

0,30

0,40

0,40

0,50

Grau Tecnológico

10

0,50

0,40

0,30

0,40

Economia de Escala

5

0,15

0,20

0,25

0,25

Qualidade de RH

10

0,10

0,20

0,20

0,20

Market Share

10

0,20

0,30

0,40

0,40

Vendas

30

0,90

0,90

0,90

1,20

Capacidade de Retaliação

10

0,50

0,30

0,30

0,40

Inovação

5

0,15

0,15

0,25

0,15

Restrições Governamentais

10

0,40

0,40

0,50

0,50

100%

3,20

3,25

3,50

4,00

Parcerias Estratégicas
TOTAL
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Na análise da competitividade, observa-se que as empresas concorrentes não
apresentam nos seus fatores estratégicos diferenciais tão discrepantes perante a Tecplante
Ltda, sendo que a empresa Z destaca-se no aspecto vendas por ser a líder de mercado
atualmente.

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS PRINCIPAIS MARCAS
Atualmente não existem dados disponíveis de participação de mercado das principais
marcas, porém realizou-se um mapeamento interno de negócios que é capaz de demonstrar a
participação das principais marcas.
A liderança de mercado no momento é exercida pela empresa Z, entrou no cenário
adquirindo o mercado, no entanto sofreu com inadimplência em algumas praças e teve sua
evolução comprometida temporariamente.
A empresa Y, segunda colocada no atual mercado, integrou-se na região em parceria
com uma multinacional que detém um dos principais produtos buscados atualmente no
segmento agrícola e com isso cresceu sua participação de mercado, usando um vendedor
convencional. No entanto, nesse momento, já perderam alguns negócios, pela falta de
comprometimento técnico profissional com os clientes.
A empresa X, terceira colocada, é tradicional no mercado e tem crescido
principalmente por deter nas mãos da principal moeda de troca do produtor que é o grão,
fazendo crescer sua participação de mercado na atual safra.
SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
Podemos segmentar o mercado da seguinte forma:
a) Clientes focalizados, composto basicamente de grandes produtores, os quais
compram produtos e serviços, através da compra de soluções integradas. Nessa
situação, buscam os melhores produtos e soluções para seus problemas,
obviamente não abre mão de fazer um bom negócio, mas demanda sempre à
parceria com fornecedores de confiança. No atual cenário, é o mercado mais
rentável e que todas as grandes empresas do agronegócio buscam para si;
b) Clientes especiais, abrange os médios e pequenos produtores que procuram um
atendimento diferenciado e valorizam os serviços das empresas. Estão dispostos a
pagar um pouco a mais para sentir-se integrante a um grupo diferenciado;
c) Clientes massa, inclui os grandes e médios proprietários que buscam negócios de
oportunidades, não valorizam serviços e tem foco em preço. É o grupo menos
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rentável e interessante para as empresas, no entanto, dependendo do consumidor,
contribuem no volume total de negócios.

ANÁLISE DO COMPOSTO DE MARKETING (4P´s)
MARKETINGMIX
Produto
Preço
Praça

Promoção

EMPRESA

CONC. X

CONC. Y

CONC. X

Diferenciado

Custo

Troca

Custo

Valor agregado

Base do mercado

Base do mercado

Abaixo do
mercado

Comércio
varejista – 1
ponto de venda
dentro da região
avaliada

Comércio
varejista – 1
ponto de venda
dentro da região
avaliada

Comércio
varejista – 3
pontos de vendas
dentro da região
avaliada

Comércio
varejista – 1
ponto de venda
dentro da região
avaliada

Soluções
integradas

Promoções

Combo de
insumos

Promoções

PROJEÇÕES DE MERCADO
O mercado atual está em franco crescimento sendo em médio de 8% ao ano, devido à
necessidade continua do emprego de tecnologia e insumos, característico dos novos materiais
genéticos de alta produtividade que obrigatoriamente necessitam de um manejo diferenciado
e suporte técnico especializado. A empresa que dispuser de soluções integradas, pacotes
tecnológicos diversificados e condições variadas de pagamento terá vantagem competitiva
em relação à concorrência.
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CAPÍTULO 5: CONSUMIDORES

PERFIL DO CONSUMIDOR
Cerca de 90% dos consumidores que fazem uso dos produtos ou serviços, oferecidos
pela Tecplante Ltda são pessoas físicas, portanto, o negócio é basicamente voltado para as
necessidades de produtores sem CNPJ’ s. Os pequenos, médios e grandes produtores se
mantem sempre muito bem informados, tanto tecnicamente quanto mercadologicamente,
valorizando os serviços de suporte técnico, o melhor preço e a melhor negociação. São
heterogêneos no que se refere à idade, fazendo parte desse grupo, agricultores muito
experientes e jovens que estão iniciando no ramo do mercado agrícola. O perfil dos
consumidores também é muito variado com relação à questão psicológica, possuem desde
clientes acolhedores, transitando pelos mais expressivos e analíticos até os pragmáticos.
NECESSIDADES E DESEJOS DO CONSUMIDOR
A maior necessidade do consumidor é de possuir uma lavoura em perfeitas condições
e livre de problemas que causem prejuízo ou desabono em seu negócio, tendo assim a maior
capacidade produtiva possível e com o menor custo possível.
Os clientes em sua maioria gostam de exibir e ostentar uma linda lavoura para seus
vizinhos e outros produtores, evidenciando que são os responsáveis por fazerem a diferença
no mercado e que são ótimos negociadores, portanto ficam muito satisfeitos quando tem a
sensação de estarem levando vantagem no negócio e prezam sempre pela eficiência e
rentabilidade, buscando um melhor produto tecnicamente e com o menor custo financeiro.
HÁBITOS DE USO E ATITUDES DO CONSUMIDOR
No ramo agrícola os clientes sabem que vão precisar de uma série de produtos e
serviços para produzir e gerar receita. Basicamente se baseia em situações e experiências
passadas para fazer um planejamento de como conduzir seu negócio naquele ano agrícola,
portando caso haja uma situação com cenário agrícola severo se dispõe até a investir um
pouco mais para alcançar os seus objetivos referentes a lavoura.
Diante da necessidade, antes do início de cada ciclo de cultivo o agricultor precisa
sair e comprar os produtos e serviços para aquele ano agrícola. Atualmente esses clientes
querem comprar o melhor produto, com a melhor assistência e serviços, pagando o menor
preço da praça, o que gera dificuldades na relevância do processo da venda consultiva,
utilizada como ferramenta estratégica de negociação e fidelização.
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PAPÉIS DE COMPRA
No mercado de atuação da Tecplante Ltda, os papéis de compra são exercidos da
seguinte forma:
a) Iniciador – proprietário (produtor), administrador da propriedade rural,
funcionário da propriedade rural e/ou suporte técnico;
b) Influenciadores – produtor concorrente, vendedor, suporte técnico e/ou
instituições de pesquisa;
c) Decisor – proprietário (produtor) e/ou administrador da propriedade rural;
d) Comprador – proprietário (produtor) e/ou administrador da propriedade rural;
e) Usuário – proprietário (produtor) e/ou funcionários da propriedade rural.
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CAPÍTULO 6: POLÍTICA COMERCIAL
UNIDADE 2: CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO, TAMANHO E ESTRUTURA DA
FORÇA DE VENDAS

Análise Crítica 2.1 Canais de Comercialização
Canais de comercialização podem ser vistos como um conjunto de organizações
interdependentes envolvidas no processo de tornar o produto ou serviço disponível para o
consumo ou uso (STERN, 1996).
Os canais de venda fazem uma ponte entre a companhia e o mercado, mas não só em
relação ao acesso, execução das vendas e distribuição física. Eles também prestam um serviço
mais amplo. O que eles oferecem: suporte, instrução sobre utilização dos produtos, serviços
diferenciados, serviços logísticos específicos e vendas personalizadas. Os canais de vendas,
quando bem definidos e bem estruturados têm uma função fundamental para criação de valor
e para o crescimento do negócio.
De acordo com Kotler (2009), a maioria dos fabricantes não vende diretamente seus
produtos ou serviços a seus consumidores finais, eles necessitam de intermediários para
fazerem a distribuição de acordo com as exigências de mercado de cada região, facilitando a
comercialização do produto, economizando tempo e dinheiro para seus fabricantes, esses
intermediários constituem um canal também conhecido como canal comercial ou canal de
distribuição. Em geral, os intermediários alcançam maior eficiência quando disponibilizam
mercadoria em larga escala e as tornam acessíveis aos mercados-alvo. Por meio de seus
contatos, experiência, especialização e escala de operação. Os intermediários normalmente
oferecem à empresa mais do que ela pode conseguir trabalhando sozinha. Considerando a
teoria de Kotler a Tecplante é um intermediário na cadeia de comercialização dos produtos
que vende e consegue alcançar maior eficiência quanto a disponibilidade de entrega, abrange
um número maior de clientes e na qualidade de atendimento, consegue prestar uma
consultoria técnica na venda.
Essa teoria também é defendida por Rossenbloon (1999) cita que as quando as etapas
desde produtiva até a entrega ao cliente final são alocadas para pessoas que se especializam
em uma das atividades, a eficiência total do processo é maior do que quando todos realizam
todas as atividades.
Ter um bom produto não basta para que este produto chegue até o cliente certo, na
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quantidade certa e no momento ideal. Como muitos fabricantes não dispões de recursos
financeiros para comercializar diretamente seus produtos e para resolver isso, surgem os
canais de distribuição, com seus intermediários, que suprem parte do trabalho do fabricante.
Por meio de seus amplos contatos, experiências e escala de operação, os intermediários
disponibilizam produtos e os tornam acessíveis ao mercado. Eles representam, distribuem e
podem até mesmo vender o que é produzido. Oferecendo eficiência e eficácia aos clientes e
aos fabricantes. Alguns exemplos dos principais intermediários atuantes em um canal de
distribuição conforme o site do Sebrae Brasil (2016):
a) Varejista: realiza a venda de bens e /ou serviços diretamente ao cliente final. Por
exemplo: supermercado;
b) Atacadista: compra e revenda mercadoria para varejistas, outros comerciantes,
estabelecimentos industriais. Não vende em pequenas quantidades para clientes
finais;
c) Distribuidor: vende, armazena e dá assistência técnica em uma área geográfica
delimitada de atuação;
d) Agentes: pessoas jurídicas comissionadas contratadas para vender produtos de uma
empresa. Por exemplo: representante de venda.
A Tecplante como intermediário em sua cadeia produtiva atua no mercado através de
canal curto, sendo especialista no negócio e na região, optou por atuar no município onde está
localizada e a redores com o objetivo de estar o mais próximo possível de seu mercado
consumidor, a busca de um melhor nível de informação e um maior controle da resposta do
mercado.
Para Meinberg (2012), a escolha da melhor forma de comercialização canal curto ou
longo é o primeiro passo, posteriormente necessitará de uma melhor análise com relação ao
produto, o mercado e a distribuição geográfica.
Um canal de distribuição ou comercialização exige a realização de muitas tarefas ou
funções, que segundo Churchill (2003), podem se divididas em três categorias: transacionais,
logísticas e de facilitação. Essas funções são executadas por produtores ou por vários
intermediários, dependendo da estratégia do canal.
São eles:
a) Garantir a rápida disponibilidade dos produtos nos segmentos do mercado
identificados como prioritários;
b) Intensificar ao máximo o potencial de vendas do produto em questão e analisar a
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necessidade de promoções especiais do produto;
c) Garantir um nível de serviços preestabelecido pelos parceiros da cadeia de
suprimentos;
d) Garantir um fluxo de informações rápido e preciso entre os elementos
participantes;
A Tecplante mantêm estoque em duas unidades os produtos de giro, tendo assim uma
rápida disponibilidade. Mantem sua equipe de vendas sempre treinada para potencializar as
vendas tanto tecnicamente quanto comercial. Tem uma estrutura qualificada para prestar um
serviço de pré-venda e pós-venda para seus clientes. Esta preparada para atender esse novo
perfil de cliente que vem se modificando com a transformação tecnológica onde o tempo de
resposta e informação são fatores decisivos para a tomada de decisão na hora da compra.
Segundo Kotler (1998) podem ocorrer conflitos de canal vertical, horizontal e de
multicanais. Há conflito de canal vertical quando não existe entendimento entre níveis
diferentes do mesmo canal. O conflito de multicanais existe quando o fabricante estabelece
dois ou mais canais que concorrem entre si para vender ao mesmo mercado.
É importante identificar as diferentes causas do conflito de canal. Algumas delas são
de solução fácil e outras, mais difíceis. Na teoria de Kotler (1998) uma importante causa entre
incompatibilidade de metas. Por exemplo, o fabricante pode desejar atingir alto crescimento
de participação de mercado por meio de uma política de preços baixos e o revendedor pode
preferir trabalhar com margens maiores.
Churchiill (2003) descreve dois tipos de conflitos de canal: horizontal e vertical. O
conflito vertical ocorre entre membros do canal em diferentes níveis, por exemplo, entre um
produto ou atacadista e um varejista. Nesse caso é comum um membro do canal passar por
cima do outro. Conflito horizontal segundo ele, envolve divergências entre membros do canal
no mesmo nível, como entre atacadistas e varejistas. Conflitos podem acontecer em relação a
limites de territórios de exclusividade ou a diferenças em termos de preços de varejo e
práticas competitivas.
Para sanar tais conflitos, a cooperação entre os membros do canal (produtos,
atacadistas ou varejistas), que dirige o sistema. Além disso, a cooperação é aumentada quando
se constrói confiança entre os membros do canal (CHURCHILL, 2003).
A Tecplante enfrenta conflitos de nível médio horizontal devido principalmente à
similaridade dos produtos. Entretanto possui um diferencial para amenizar esses problemas,
conseguiu um contrato de distribuição exclusiva de um fornecedor global para atuar na região.
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Além disso procura trabalhar com fornecedores que tenham uma política de comercialização
bem definida, que trabalhem de forma clara para amenizar os conflitos, concorrência por
preços e visando melhores margens.
Rosenbloom (1999), um membro de canal satisfeito de maneira não-económica
aprecia os contatos com seu parceiro em nível pessoal e gosta de trabalhar com ele, porque
acredita que ele está preocupado, possui respeito e está disposto a trocar ideias. Pelas
definições de canais de distribuição e seus papéis era de se esperar, melhores resultados por
meio do desempenho superior.
As causas do conflito são várias. Elas podem emergir quando uma empresa adiciona
um novo canal, reduz um território de vendas de seu distribuidor, altera as estruturas de
descontos, solicita que os membros de canal atuais desempenhem serviços adicionais ou
tentam alterar os termos de um contrato de distribuição. Uma causa fundamental de todas
essas manifestações é a dependência de um participante em relação a outro. Essa dependência
pode manifestar-se em conflitos no fornecimento de serviços, nos níveis de estoque, na
precificação, na troca de informações ou na divisão de territórios.
Coughlan (2002) coloca alguns pontos importantes para minimizar os conflitos:
a) Comunicação frequente e efetiva;
b) Estabelecer canais para expressar insatisfações;
c) Fazer uma revisão crítica das ações passadas;
d) Inventar e implementar divisão equilibrada dos recursos do sistema;
e) Desenvolver padrões de atuação para serem seguidos em eventuais futuros
conflitos;
f) Estabelecer um comitê permanente para avaliar os conflitos existentes nos canais;
g) Utilizar mecanismos de arbitragem quando necessário.
Estratégia comercial para canais é outro ponto importante a se analisar. A Tecplante
elegeu considerando sua visão para o alcance do cliente final. Uma das estratégias refere-se a
área de cobertura, localização dos clientes e dos vendedores, a frequência e o tempo de visita
de cada cliente, viabilidade das rotas de venda com base na análise do custo da rota x
resultado planejado, a frota para otimizar os custos logísticos, todo esse planejamento bem
feito resulta em redução de custos e aumento de eficiência nas vendas. Os canais de vendas
definidos pela Tecplante foi de atuar através de vendedores internos, vendedores externos,
representantes comerciais e e-commerce, este visando transformação tecnológica que o setor
começou a passar, ou seja o uso da tecnologia nos campos rurais. O conhecimento deixou de
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ser privilégio e tornou-se fator de desenvolvimento da agricultura. Nesse contexto a inclusão
digital representa um canal privilegiado para o acesso à informação para todos os segmentos
da sociedade, seja ela urbana ou rural. Sendo assim a comunicação, informação e
especialmente a internet, tornou-se uma necessidade para o meio rural, tanto quanto já era
para o meio urbano.
Visando atender essa demanda para informações atualizadas e constante, agilidade
para o processo de compras a Tecplante disponibiliza a sua base de clientes acesso a um
portal que permite acesso aos produtos, estoques, consultas técnicas e realizar seus pedidos de
produtos commodities de forma remota, neste mercado a maior parte das transações eram
realizadas nos mesmos moldes há muito tempo.
O mercado agrícola no geral passa por uma grande mudança na maneira de fazer
negócios. As empresas estão buscando ações em canais digitais antes desnecessária, mas que
atualmente não é possível existir no mundo corporativo. Esses canais de venda aumentam a
possibilidade de oportunidades para o time de vendas. Alguns exemplos:
a) Google Adwords: possível comprar palavras-chave que são utilizadas pelo público
para encontrar seu produto ou serviço;
b) Soluções de busca como: Google, Bind e Yahoo:buscar posicionamento do seu
site, sem necessidade da compra de mídia;
c) Redes Sociais: principal foco o relacionamento com a sua audiência para atrair
para os demais canais). Entretanto, ela também está dentro dos canais de venda;
d) Impulsionamento de conteúdos: promover seus conteúdos e materiais para atrair
visitantes para o seu blog. Neste modelo é possível acompanhar o lead até o
momento da sua compra;
e) Email marketing: construir a base de leads para conseguir um contato mais
próximo da audiência e assim ser mais efetivo. Segmentar a base ajudará a
identificar o momento atual de cada lead.
Esses são alguns canais de venda que podem ser utilizados para aumentar as vendas,
aos poucos ir expandindo as estratégias para atrair mais oportunidades de negócio. Outro
ponto importante é ir mensurando essas ações para verificar o que faz sentido, como são todas
ações não praticada atualmente no mercado do agronegócio a Tecplante sai na frente com
essas ações.
Porter (1986) nos apresentou é fundamental para as estratégias empresariais e a
intermediação não é algo separado. A essência da formulação de uma estratégia competitiva é
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relacionar uma companhia ao seu meio ambiente. A pesquisa sobre o avanço vertiginoso do
comércio eletrônico mostra que as crescentes facilidades dos meios de comunicação vêm
modificando diariamente os negócios nas últimas décadas, e nada foi mais propício para essas
mudanças no mundo dos negócios do que a internet. As grandes mudanças pelas quais o
ambiente empresarial vem passando, tais como: a globalização, economia digital, mercado
eletrônico, integração eletrônica, customização em massa e estratégias de negócios têm
transformado vários setores da economia, bem como seus relacionamentos internos e
externos.
Segundo Kotler (2000), outro canal de distribuição que têm crescido a cada dia,
estando presente em cada vez mais tipo de produto é o e-commerce.
• E-commerce ou comércio eletrônico é a compra e venda de mercadorias ou serviços
por meio da internet, onde as chamadas lojas virtuais oferecem seus produtos e formas
de pagamento online, é um meio facilitador dos negócios, tornando o processo de
venda fácil, seguro, rápido e transparente, reduzindo os custos das empresas que atuam
neste segmento e estimulando a competitividade.
Política Comercial 2.1 Canais de Comercialização
A Tecplant Ltda comercializa seus produtos no mercado através de venda direta pelos
vendedores internos, vendedores externos, representante comercial e e-commerce, este canal
sendo implantado recentemente visando transformação tecnológica e uma necessidade do
setor, a empresa se antecipou e disponibilizou uma ferramenta on-line para que a base de
clientes possam acessar os produtos, estoques, consultas técnicas e realizar seus pedidos de
produtos commodities de forma remota, pois neste mercado a maior parte das transações de
commodities é realizada nos mesmos moldes há mais de 100 anos: por contato telefônico ou
presencialmente, perdendo agilidade e competitividade.
A meta de crescimento estipulada para 2018 foi de 28,50% em relação ao período
anterior, sendo a meta total distribuída entre os canais: vendedores internos 27%, vendedores
externos 51% e representantes comerciais 22%. Além disso, contaremos com a plataforma online que virá para ajudar os vendedores agilizar os pedidos e contribuir com o crescimento das
vendas e alcance dos objetivos.
A venda no seguimento de agronegócio é extremamente técnica, e requer
conhecimento, sendo assim a área comercial é bem qualificada e treinada para realizar um
atendimento consultivo e obter fidelidade, ou seja, compras recorrentes. A relação dos clientes
com seus fornecedores é duradoura, as trocas de fornecedores são raras, e na sua maioria
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ligados a problemas de não conformidade, portanto, o processo de vendas é bem próximo,
continuo, requer compromisso com qualidade e prazos.
De uma forma geral são fatores críticos de sucesso para os canais de vendas o
conhecimento da oferta, prazo de entrega e a construção de relacionamentos.
Em relação aos vendedores externos e representantes comerciais, é extremamente
importante estar próximo ao cliente, visita-lo e buscando informações que levem ao melhor
entendimento de suas necessidades. Em relação a plataforma de vendas on-line precisa ser
simples, de fácil navegabilidade e um sistema eficaz.
Os canais de venda da empresa possuem suas atribuições e responsabilidades bem
definidas. O quadro abaixo demonstra:
Quadro 1 – Atribuições e Responsabilidades

CANAL
Vendedor Interno

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
Atendimento Interno;
Negociação;
Contato ativo;
Acompanhar o processo de vendas;
Acompanhar as metas;
Alimentar CRM.

Vendedor Externo

Fazer relacionamento com os clientes;
Vender a linha de produtos e introduzir novos;
Visitar regularmente os clientes;
Acompanhar o processo de vendas;
Fazer demonstrações;
Abrir novos clientes;
Negociação: superar as objeções e responder as indagações;
Apresentar diferenciais competitivos;
Acompanhar as metas;
Alimentar CRM;
Explicar e advogar as diretrizes da empresa no que tange a
preços, condições de pagamento, crédito, cobrança, prazos,
sistemas de entrega e suporte técnico.

Representante Comercial

Acompanhamento da carteira de clientes;
Planejamento da agenda de visitas;
Cobrir 70% da carteira com visitas mensais;
Manter relações com os clientes;
Prospecção de clientes;
Venda e gerenciamento de programação de pedidos;
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Difundir a imagem da empresa;
Recolher informações sobre a imagem da empresa;
Representar a empresa.
Plataforma On-line

Acesso rápido;
Navegabilidade de fácil entendimento;
Qualidade da informação facilitando a busca de produtos.

A estrutura de vendas externa da Tecplant Ltda está organizada por território, neste
caso a equipe comercializa todo o portfólio da empresa na região que atua. A área de
cobertura é definida pelos municípios atendidos visando uma cobertura eficiente e
aproveitando melhor os recursos da empresa, distribuindo os esforços de acordo com os
potenciais clientes.
A estrutura de vendas interna está preparada para atender a demanda de clientes
balcão, telefone e do site. Este atendimento presta consultoria diferenciada pois um terço das
vendas é feito no modelo de barter, uma condição utilizada pelos produtores para troca de
insumos pela futura colheita.

Análise do Comprimento de Canal
2

1 0

1

2

Característica do Mercado
Concentração de Mercado

Alta

1

Número de Clientes

Poucos

1

Muitos

Número de Concorrentes

Poucos

1

Muitos

Pontuação

1

Baixa

2

Característica do Produto
Tecnologia do Produto

Alta

Produto

Por encomenda

Padronização

Não
padronizado
Alto

Preço Unitário

Pontuação
Característica da Compra

2

Baixa
1

Estocado
2

1

Padronizado
Baixo
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Significado da Compra

Alto

1

Baixo

Necessidade de Negociação

Necessária

2

Não Necessária

Tamanho do Pedido

Grande

2

Pequeno

Freqüência de Compra

Baixa

Expedição

Retardada

Preferência do Cliente

Compra Direta

1

Pontuação

Alta
1

Imediata
2

4

1

2

Revendedor
Local

2

Característica da Empresa
Recursos Financeiros

Fortes

1

Instalações para a Venda (Final)

Especiais

Especialização da Força de Vendas

Alta

Tecnologia de Apoio a Vendas

Alta

1

Baixa

Pós Vendas (Serviços)

Alto

1

Baixo

Focos de Esforço de Marketing

Usuário

1

Rotineiras

2

Pontuação
SOMATÓRIA DOS PONTOSPOR
COLUNA

Fracos

Baixa

1
8

➔

6

Revendedor
Local

7

4

14

11

Curto
Direta

Longo
Indireta

Análise dos Resultados
A Tecplante Ltda utiliza a venda direta através de canal curto. As principais vantagens
deste modelo é minimizar os custos repassados ao cliente final, ter um relacionamento direto
com o cliente e ter o total controle e conhecimento destes clientes.

Análise Crítica 2.2 Tamanho da Equipe de Vendas
Segundo Kotler e Armstrong (2003), nos últimos anos o tamanho da força de vendas
vem encolhendo. Uma das principais causas é o avanço na área de tecnologia de vendas,
como a venda pela internet ou o uso de softwares de gerenciamentos de contas, que
aumentam a eficiência dos vendedores no trato com os clientes ou os substituem totalmente.
A Tecplante optou de usar da tecnologia como apoio ao time de vendas, desta forma
liberando tempo do vendedor para que ela possa atender mais clientes ou prospectar clientes
novos em sua região de atuação, sendo assim a equipe comercial consegue buscar o
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crescimento no volume de vendas sem a necessidade de ampliar a equipe comercial para
crescer.
Para tomada de decisão a Tecplante definiu as estratégias, as metas de crescimento,
determinou a região de atuação, o número de clientes que serão atendidos, as formas de
atendimento se interno ou externo, para externo a frequência de visitas determinada pelo
potencial do cliente e região e então pode-se definir o tamanho da força de vendas de 09
pessoas, incluindo 1 gerente de vendas e 1 assistente comercial para fazer a cobertura nas
regiões de foco de atuação.
De acordo com Kotler (1998) após definir o número de clientes que deseja atingir, a
empresa pode usar uma abordagem de carga de trabalho para estabelecer o tamanho da força
de vendas. Esse método consiste nas seguintes etapas:
a) Os clientes são agrupados em classe de tamanho de acordo com seu volume anual
de vendas;
b) As frequências desejas de visitas (número anual de visitas por cliente) são
estabelecidas para cada classe específica;
c) O número de clientes para cada classe é multiplicado pela frequência de visitas
correspondente, de forma a se obter a carta total de trabalho, em termo de visitas
por ano;
d) Determinação do número de visitas que um vendedor pode fazer;
e) A definição do número necessário de vendedores é determinada dividindo-se o
total anual de visitas pela média anual de visitas realizadas por um vendedor.
Para que todos os vendedores trabalhem numa mesma métrica de número e
frequência de visitas, positivação, prospecção, abordagem e viabilidade das rotas, ou seja
organizar esse planejamento e para que ele seja bem feito resultando na redução de custos e
aumento de eficiências nas vendas o gerente comercial faz a gestão da equipe e organiza o
trabalho de acordo com a estratégia da Tecplante como meta de faturamento e crescimento
da empresa para um determinado período. Com essa definição foi escolhido o modelo de
capacidade que considera as cotas de vendas, desgaste dos funcionários e o tempo necessário.
A divisão geográfica de vendas foi definida com base nessa estratégia, ou seja, onde a
empresa enxerga oportunidades de negócio para crescer, onde já tem uma base de clientes
para manter e onde consegue atender analisando custos logísticos, entre outros.
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Essa estrutura de vendas oferece algumas vantagens. Primeiro, resulta em
uma definição clara das responsabilidades do vendedor. Por ser a única
pessoa que trabalha em determinado território, recebe os créditos ou
reclamações do cliente da área, à medida que seu esforço pessoal para
vender faz a diferença. Segundo a responsabilidade territorial aumenta o
incentivo do vendedor para cultivar as empresas locais e os relacionamentos
pessoais. Esses relacionamentos contribuem para sua eficácia de vendas e
para sua vida pessoal. Terceiro, as despesas de viagem são relativamente
pequenas, uma vez que cada vendedor viaja dentro de uma área geográfica
limitada (KOTLER, 1998, p.601).

Política Comercial 2.2 Tamanho da Equipe de Vendas
A equipe comercial é composta por: 3 vendedores internos, 3 vendedores externos
(campo) e 1 representante comercial, liderados por um gerente de vendas que se reporta a
diretoria. Os quais devem desempenhar os seguintes papéis:
a) Vendedor interno: tem a função de executar as atividades de atendimento a
clientes na empresa, envolvendo o atendimento das necessidades de informações e
agilização do processo de atendimento de vendas;
b) Vendedor externo: tem a função de executar as atividades de vendas a clientes
fora da empresa, envolvendo o atendimento das necessidades de informações e
agilização do processo de vendas;
c) Representante comercial: executa sob forma de terceirização a prestação de
serviços, as atividades de vendas a clientes fora da empresa, envolvendo o
atendimento das necessidades de informações e agilização do processo de vendas;
d) Gerente comercial: tem como função planejar e supervisionar as atividades da
área comercial, visando atingir os objetivos da empresa relacionados com o
cumprimento das metas de vendas, atendimento ao cliente, participação de
mercado e ações de marketing.
Essa organização comercial tem por objetivo atender de forma consultiva e com
qualidade a região geográfica definida entregando os números e crescimentos esperados pela
Tecplant Ltda.
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Análise Crítica 2.3 Organização da Equipe de Vendas
Castro e Neves (2005), definem a organização da equipe de vendas em cinco tipos.
São elas:
a) Por produtos: Especialização por produtos: Neste caso, a empresa pode
determinar que para a venda serem muito diferentes, demandando conhecimentos
específicos impossíveis de serem dominados por um mesmo vendedor.
-

Vantagem: no caso de comercializar produtos que exijam conhecimentos
técnicos muito específicos, a empresa só tem a ganhar com esta organização.
Os clientes são bem orientados e o vendedor não pode demonstrar ignorância
sobre o que está vendendo;

-

Desvantagem: obriga que o vendedor percorra toda a região de atuação, ou
toda a área coberta pela empresa, pode causar saturação nos clientes que
recebem a visita de vários vendedores da mesma empresa, por isso, é
recomendável, que haja rotação entre os vendedores e uma boa coordenação
no escalonamento das visitas.

b) Por tipo de cliente: Especialização por tipo de cliente por exemplo grandes
supermercados, distribuidores atacadistas. Esses clientes irão demandar um
trabalho muito diferente da equipe de vendas, necessitando estruturas separadas.
-

Vantagem: maior atenção às necessidades de cada tipo de cliente;

-

Desvantagem: se os clientes com características semelhantes, estiverem muito
dispersos no país, o trabalho pode tornar-se mais complicado.

c) Por território: Existe a opção de dividir simplesmente por territórios, em que os
vendedores podem vender todo o portfólio de produtos para todos os possíveis
clientes desde que dentro de determinado limite geográfico. Os vendedores
também são responsáveis por todos os processos de vendas além do atendimento
aos clientes.
-

Vantagem: com o tempo os vendedores passam a conhecer melhor os clientes,
criam uma relação mais próxima e conseguem gerir melhor as deslocações;

-

Desvantagem: ao fim de alguns anos, trabalhar sempre na mesma zona pode
causar saturação. Se a empresa tiver muitos produtos ou se estes exigirem
conhecimentos técnicos o vendedor pode sair perdendo por não ter um
conhecimento aprofundado de cada um deles.

d) Por processos: O vendedor se especializa em uma das etapas da venda. Por
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exemplo, uma equipe é especializada em prospecção de novos clientes, outra no
processo de negociação e outra ainda nas operações de pós-venda e prestação de
serviço. Cada uma dessas equipes cuidaria exclusivamente da sua etapa no
processo.
e) Híbrida: É a combinação de critérios, sendo comum estarem associados à
estrutura territorial e especializadas em diferentes clientes, como supermercados e
atacadistas.
Segundo Castro e Neves (2005) infelizmente não existe regra clara de quando usar
uma ou outra estrutura. Deve-se escolher aquela em que o benefício da especialização supera
os demais. Ou seja, ao se considerar aspectos diversos como características de produtos e
territórios, recursos da empresa e necessidade dos clientes mais vale para definir a forma de
organização da equipe de vendas.
Analisando a teoria de Castro e Neves (2005) e o site do Sebrae SP que define as
vantagens e desvantagens das formas de organização da equipe de vendas.
A Tecplante optou pela divisão por território, pois a área de atuação da empresa está
concentrada em municípios no interior do Paraná sendo extensa área territorial e dispenderia
de muito tempo em deslocamento.
Os produtos da Tecplante são de grandes complexidades e requer muito treinamento e
especialização do vendedor, e neste ponto os fabricantes apoiam a estrutura comercial. Por
este motivo a organização de vendas por regiões seria a que melhor atende as necessidades
de atendimento da empresa. Outro ponto para definição da estrutura escolhida foi para
otimizar os custos com deslocamento, considerando que o público alvo valoriza o
relacionamento e a confiança, neste caso é importante que exista uma pessoa referência que
represente a empresa para o cliente, que traz as informações de mercado bem como preços,
posicionamento perante a concorrência e informações sobre produtos.
Kotler (2000, p. 638) menciona que “os vendedores servem de elo pessoal da empresa
com os clientes e o profissional de vendas é a empresa para muitos dos clientes dela”, é ele
quem traz as tão necessárias informações sobre o cliente, por isso, a empresa precisa
considerar cuidadosamente alguns pontos, que de acordo com o autor, está na configuração
da força de vendas, especialmente o desenvolvimento de objetivos, estratégias, estrutura,
tamanho e remuneração.
Segundo Kotler (2000), são cinco as etapas envolvidas na estruturação da Força de
Vendas:
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a) Recrutar e selecionar os vendedores;
b) Treina-los em técnicas de vendas, nos produtos e políticas da empresa e na
orientação par satisfação do cliente;
c) Supervisionar a equipe de vendas, auxiliar os vendedores a utilizar seu tempo com
eficiência;
d) Motivar a força de vendas, equilibrar as quotas, conceder prêmios monetários e
outras formas de motivação;
e) Avaliar o desempenho individual e coletivo dos vendedores.

Para estruturação da força de vendas da Tecplante o gerente comercial é o
responsável pelas atividades de recrutamento. Em conjunto com RH devem sempre estar
fazendo entrevistas com o objetivo de encontrar pessoas que tenham os mesmos valores da
empresa, pessoas com perfil que venham agregar a equipe. O gerente ministra reuniões com
treinamentos técnicos e comerciais feito semanalmente para avaliar e supervisionar o time de
vendas e alinhar o discurso para que eles consigam entregar resultados eficientes. Além da
troca de informações entre os vendedores que atendem áreas diferentes, replicar as boas
práticas e até mesmo para que os vendedores não cometam os mesmos erros.
O gerente tem o desafio de manter a equipe motivada, através de campanhas de
vendas, reconhecimento dos vendedores que se destacam e incentivá-los na entrega do
trabalho com excelência o que não é uma tarefa fácil, um dos pontos mais importante é que a
avaliação do desempenho e da equipe que é feito mensalmente e através feedback e pelo
processo de avaliação de desempenho anual junto com RH. Estes processos ocorrem visando
recuperação e auxílio dos funcionários que não estão apresentando bons resultados, corrigir
problemas comportamentais, desenvolver competências analisadas dia a dia ou durante a
execução de tarefas. Este processo guia os funcionários que buscam um plano de carreira
além do reconhecimento para os funcionários que estão apresentando evolução.
Segundo Futrell (2003), a avaliação de desempenho é um sistema formalizado e
estruturado para mensurar as atividades e o desempenho de um vendedor. A gerencia faz
comparativos dos resultados do vendedor com as metas estipuladas para a mesma pessoa.
O gerente é responsável por estar analisando juntamente com a equipe de vendas o
desempenho da região comparada com outros períodos definidos, podendo ser do ano
anterior ou meses anteriores referente ao faturamento geral, marcas, maketging share,
capilaridade ou ticket médio.
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Além da plataforma online criada visando a chegada da transformação digital no
setor, a Tecplante trabalha com ferramentas que agreguem diferencial no seu atendimento ao
mercado e a mantenha como referência no mercado. A qualidade no atendimento é
prioridade, então mantem o foco em capacitar a força de vendas para prestar um atendimento
eficiente e de alta nível técnico. Com equipe de vendedores externos e internos a Tecplante
atende toda a carteira de clientes e presta toda consultoria para fechar a venda no momento
da negociação. A equipe de vendas interna está preparada para atender pessoalmente os
clientes que vão na empresa e buscam retirar a mercadoria no ato da compra. Estes
vendedores também utilizam a internet e o telefone como principal ferramenta para vender e
prospectar remotamente, tendo como apoio e orientação para os próximos passos um CRM, e
com ele o vendedor passe mais tempo vendendo do que preparando a busca de informações.
A força de vendas externa atende os principais clientes da Tecplante, através de uma
abordagem pessoal, isso torna o trabalho mais assertivo, em outras palavras, a empresa
consegue ter bons resultados com os vendedores internos prospectando, evitando gastos de
deslocamento para atender consumidores que ainda não estão prontos para efetuar uma
compra. Para gerenciar e acompanhar o trabalho e a produtividade do time de campo a
Tecplante contratou um aplicativo que auxilia a gestão a monitorar se os horários
combinados com os clientes estão sendo respeitados, bem como tempo de visita em cada
cliente, se as visitas estão sendo bem feitas e os clientes bem atendidos, se as informações de
despesas estão corretas e se a equipe esta sendo altamente produtiva desperdiçando menos
tempo em deslocamento.
Essa solução traz como principais benefícios informações em tempo real
online/offline, relatórios completos já com indicadores, definição de rotas, alertas por e-mail.
Organizando dessa forma o trabalho de campo, tudo registrado no sistema e evitando a o
desperdício de tempo com a digitação em planilhas no excel ou impressão em papel. A
gestão do time de vendas consegue desta forma organizar e medir a produtividade da equipe
e impondo controle no processo como um todo.
Para Cobra (1994) a gerência de vendas precisa monitorar continuamente a melhoria
de desempenho da força de vendas. A tarefa não é fácil, pois exige definições claras do que
se espera do trabalho da equipe de vendas, além das revisões periódicas dos parâmetros
inicialmente estabelecidos.
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Política Comercial 2.3 Organização da Equipe de Vendas
A equipe de vendas é liderada por um gerente comercial que define as estratégias que
a equipe vai adotar para alcançar os resultados esperados ao longo do ano. O gerente é
responsável em manter os vendedores treinados nos produtos, políticas da empresa e
orientação para satisfação do cliente.
Através de reuniões comerciais semanais com a equipe de vendas o gerente motiva a
equipe, traça os objetivos semanais orientando os vendedores a analisar a performance,
utilizar seu tempo com eficiência e acompanha as atividades de vendas.
Além disso a Tecplant Ltda desenvolveu a plataforma on-line uma ferramenta
estratégica que vai alavancar e incrementar as vendas. Desta forma o organograma é uma
parte da organização estratégica, pois ele é importante para definir as responsabilidades de
toda equipe e tornar a estrutura comercial alinhada com os objetivos comerciais da empresa.
O organograma abaixo demonstra:

Figura 3 - Organograma

Fonte: Tecplant (2018)
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