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Empresa buscava melhorias de resultados em vendas
Projeto de melhoria de eficiência de processos que resultou também em nova abordagem comercial
➢

Multinacional americana no Brasil: faturamento na faixa de R$ 60 milhões e 80 funcionários

➢

Equipamentos de food service, como máquinas de sorvete, chapas, fritadeiras a gás entre outros, atendendo dois
segmentos de mercado: varejo (20%) e redes de fast food (80%)

➢

Problema crítico na função de vendas: diminuição de vendas e insatisfação de clientes

➢

Durante o projeto percebeu-se oportunidade de desenvolver nova unidade de negócio: pós-venda

O passo-a-passo do trabalho realizado para obtenção dos resultados
Resultados
Mapeamento e modelagem do processo de vendas
Entrevistas,
workshops,
visitas a
representantes
de vendas e
acesso aos
sistemas

Identificação de oportunidades de melhoria
Identificação de
gargalos (GAPs)
e de suas
causas
relacionadas

Proposição e priorização melhorias
Apontamento
de melhorias
corretivas e
preventivas
prioritárias

Plano de Implantação
Planejamento das
melhorias com
cronogramas e
responsabilidades

Mapa de novos
processos
encadeados

Alinhamento de metas
a indicadores
financeiros

Reestruturação da área
comercial: vendas
retomam crescimento
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Modelagem de processos permitiu identificar gargalos e propor melhorias
Mapeamento e modelagem do processo de vendas
Subprocesso - Atendimento ao cliente corporativo
Foram realizados workshops e entrevistas com
21 colaboradores para o mapeamento de 9
fluxogramas de subprocessos
Visitas a representantes vendas em outros
estados e acesso aos sistemas ERP e CRM

Identificação de oportunidades de melhoria e plano de implantação
Desempenho

Planejamento da implantação de mais de 20 ações, com
cronogramas e delegação de responsáveis

Meta
KPI real

Gap

Representação de
Vendas

t

Identificação de
gargalos e
desdobramento
de causas até
apontamento de
ações corretivas
e preventivas

Baixa
prospecção
Vendas
estáveis

Faltam
clientes
Marketing
fraco

Por quê?

Pouco
esforço
Falta de
controle
Mercado
parado
Sem
recompra
Falta
promocional

Por quê?

Metas de
visitas e vendas
CRM para
gestão
Responsáveis
por Supervisão
Clientes
antigos
Material
promocional

Uso CRM para registro de
contratos
Acompanhamento entre
supervisores e
representantes (Cultura
de consultores)
Atualização de catálogos
e compartilhamento de
fichas técnicas (Marketing
e Engenharia)

Maio

Junho

Julho

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Reestruturação de funções para explorar maior potencial de mercado
Reestruturação comercial e criação de função Qualidade, Processos e TI
Diretoria
Comercial
PósVendas

Vendas

Subprocesso
mapeado

Diretoria
Comercial

Conflitos
minimizados

Direção

Benchmarking
com pós-venda da
indústria
automotiva

PósVendas

Vendas

Gerência

Subprocesso
mapeado
Subprocesso
mapeado

Consultores
de Vendas

Atendentes

Operação

Qualidade, Processos e TI (QPTI) - Nova função
Marketing
Financeiro

Representantes
serão os reais
vendedores

Representantes

Assistência
Técnica

Reposição
de Peças

Fidelização dos clientes e
nova fonte de receitas com
maiores margens

Modelo de bonificação
baseado em metas globais e
locais promoveria motivação
e desempenho

Valorizar equipes melhor
qualificadas para
incremento de eficiência e
qualidade do trabalho

Metas Globais

Metas por
Equipes
Metas
Individuais

Metas por
Equipes
Metas
Individuais

Metas
Individuais

Metas por
Equipes
Metas
Individuais

Faturamento (R$ mi)

E o alinhamento de metas a indicadores de desempenho financeiro
6,3
4,7

1,7

2,3

Varejo
Faturamento Real

5,4

2,5

Demais redes Maior Rede
Faturamento Potencial

