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Para a quarta edição do relatório State of Sales, a Salesforce Research 

entrevistou cerca de seis mil profissionais de vendas do mundo 

inteiro para descobrir:

• Como os representantes internos e externos estão se adaptando 

às novas expectativas dos líderes e clientes

• Como a área de vendas está evoluindo, ganhando mais 

importância e incluindo novas responsabilidades

• Novas estratégias e táticas de crescimento que os líderes 

comerciais estão adotando durante esta crise global

Metodologia

Os dados deste relatório são provenientes de uma pesquisa duplo 
cego realizada de 13 de maio de 2020 a 30 de junho de 2020 que 
gerou 5.951 respostas de profissionais de vendas em tempo integral, 
incluindo integrantes das operações de vendas, representantes 
comerciais e líderes da área. Os entrevistados são vendedores de 
empresas B2B e B2B2C das regiões da América do Norte, Ásia-
Pacífico, Europa, Oriente Médio e África. Todos os participantes são 
de outras empresas (e nem todos são clientes da Salesforce).

Devido ao arredondamento realizado, nem todas as porcentagens 
deste relatório totalizam 100%. Todos os cálculos de comparação 
são feitos usando números totais (não arredondados). Consulte a 
página 40 para saber mais detalhes.

América do Norte

Ásia-Pacífico

Europa

Oriente Médio

África

Quase

6 mil 
profissionais de 
vendas entrevistados 
no mundo inteiro

A Salesforce Research disponibiliza informações com base 
em dados para ajudar as empresas a transformarem a 
forma como elas estimulam o sucesso dos clientes. 
Consulte todos os relatórios no endereço  
salesforce.com/research.

Conteúdo deste 
relatório
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Termos usados nesta pesquisa
Nesta pesquisa, mencionamos vários exemplos de grupos

de participantes segundo estas definições:

• Representantes de vendas: vendedores com metas definidas

• Equipe de operações de vendas: responsáveis pelos processos 

necessários para efetuar as vendas, pelas operações de receita 

e pelo suporte às transações

• Líderes comerciais: executivos e gerentes da área

• Profissionais de vendas: todos os vendedores, inclusive os 

grupos acima

• Organizações de vendas: profissionais da área que respondem 

pelas suas equipes
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Distribuição dos níveis de 
desempenho de vendas
Ao longo deste relatório, 
classificaremos os participantes 
em três níveis de desempenho da 
organização comercial.

68%

9%

24%

Profissionais com baixo 
desempenho
Com pouca ou nenhuma confiança na 
própria capacidade de fechar negócios

Profissionais com 
desempenho 
moderado
Todas as outras organizações 
comerciais

Profissionais com 
alto desempenho
Com confiança absoluta na
própria capacidade de fechar 
negócios

Conteúdo deste 
relatório
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A arte e a ciência das vendas 
nunca foram estáticas, mas 
uma pandemia global gerou 
uma expectativa ainda maior 
de transformação.

Os representantes estão 
caprichando ainda mais na 
missão de criar relacionamentos 
estratégicos e se adaptar às 
necessidades dos compradores 
com empatia e flexibilidade. 
Enquanto isso, as equipes 
das operações de vendas 
estão ficando cada vez mais 
estratégicas e ajudando os 
líderes nessa jornada de 
imaginar um novo futuro 
em meio à incerteza.

Esta pesquisa mostra como 
as equipes de vendas estão 
se adaptando para conseguir 
recuperação e crescimento 
durante este momento de 
grandes transformações.

Táticas de atualização dos representantes para um novo contexto na 
área de vendas (Página 07)

Os vendedores estão se adaptando rapidamente às mudanças que acontecem 
dentro da empresa e no mundo do cliente. Os representantes que têm um alto 
desempenho reconhecem a importância da empatia, da confiança e dos insights 
para criar com os clientes relacionamentos capazes de sobreviver à crise pela qual 
estamos passando. A maioria dos representantes – 79% – diz que precisou se 
adaptar rapidamente às novas maneiras de vender.

O aumento da relevância das operações de vendas (Página 12)

O back office está ganhando destaque à medida em que o cenário de vendas vai 
mudando. As equipes estão agindo rapidamente para adaptar seus integrantes 
e processos a novos desafios e oportunidades, o que aumenta a importância 
estratégica das operações comerciais. Oitenta e cinco por cento dos profissionais 
de vendas concordam que a área de operações de vendas está ficando cada vez 
mais estratégica.

A adaptação dos líderes em busca de recuperação e crescimento 
(Página 20)

Os líderes comerciais estão buscando recuperação e crescimento em um mundo 
que já não é o mesmo. Apesar de um futuro repleto de incertezas, os líderes estão 
ajustando estratégias e implementando as mudanças necessárias com muita rapidez. 
Setenta e sete por cento dos líderes comerciais dizem que sua transformação 
digital está mais acelerada desde 2019.

03

02

01
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Mudança nas métricas de sucesso das vendas72%

Novas responsabilidades para o cargo64%

Desde o surgimento do comércio, as estratégias 
de vendas evoluíram de acordo com as 
novas necessidades dos clientes. A COVID-19 
transformou o mundo dos clientes em uma 
escala e com uma rapidez sem precedentes. Por 
causa disso, 79% dos representantes de vendas 
dizem que precisaram se adaptar rapidamente 
às novas maneiras de vender .

Criar confiança sempre foi importante. No 
entanto, isso ficou ainda mais crucial, já que os 
clientes atuais e potenciais estão com menos 
recursos e mais incertezas, questionando crenças 
de longa data.

Enquanto isso, os representantes estão lidando 
com suas próprias transformações, que incluem 
novas responsabilidades, novas métricas e novas 
maneiras de vender. Tudo isso está sendo revisto.

01 Táticas de atualização 
dos representantes para 
um novo contexto na 
área de vendas

Adaptar-se é fundamental quando os clientes 
enfrentam desafios inéditos

Profissionais que relatam ter sentido os seguintes impactos em 
decorrência das condições econômicas atuais

dos representantes de 
vendas imaginam que seu 
papel vá mudar de forma 
permanente.

58%

Mais importância para os relacionamentos de 
longo prazo com os clientes86%

Mais importância para a criação de confiança 
antes de uma venda83%

Mais importância para a criação de confiança 
após uma venda80%
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Vender algo durante uma crise econômica e 
de saúde pública não é fácil para ninguém, 
mas é ainda mais desafiador para os 
representantes externos. 

Agora, sem poderem contar com reuniões 
presenciais, os representantes externos 
precisam conquistar a confiança dos clientes 
por uma janela do navegador. Muitos estão 
tendo dificuldade com essa transição e 
sentem que as expectativas dos líderes não 
estão condizentes com essa nova realidade.

O trabalho dos representantes internos 
não foi tão abalado assim. É mais provável 
que esses representantes sintam que o 
relacionamento com os clientes está ficando 
mais profundo, o que leva a uma confiança 
maior na própria capacidade de fechar 
negócios.

01 Táticas de atualização 
dos representantes para 
um novo contexto na 
área de vendas

As novas dinâmicas têm um impacto ainda maior para 
os representantes externos

Representantes que concordam com as seguintes declarações

Os líderes comerciais me 
incentivam a priorizar 
relacionamentos de longo prazo 
com os clientes, em vez de 
vitórias de curto prazo

Meu gerente entende os desafios 
da minha rotina

As expectativas dos líderes 
comerciais estão condizentes com 
a realidade atual do mercado

O relacionamento que tenho 
com meus clientes está mais 
forte do que em 2019

Própria capacidade de fechar 

negócios no contexto atual

Capacidade que a organização 

comercial tem para fechar 

negócios no contexto atual

*Respostas de representantes "totalmente confiantes" ou "confiantes a maior parte do tempo".

Representantes que estão confiantes em relação ao seguinte*

82%

76%

72%

66%

71%

68%

54%

46%

71%

67%

54%

49%

Representantes internos Representantes externos
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Por reconhecerem que não existe uma 
abordagem única de venda, muitas 
organizações oferecem aos representantes a 
autonomia necessária para eles trabalharem 
da forma mais ágil e eficaz possível.

No entanto, isso não significa que as 
organizações estejam renunciando a todos 
os protocolos já estabelecidos. Já não basta 
ir falar com um colega para ficar a par das 
oportunidades, e muitas organizações de 
vendas estão sendo mais exigentes com 
relação à documentação.

Com uma diferenciação menos clara entre 
vendas externas e internas, essa mudança 
é perceptível principalmente para quem 
costumava trabalhar no campo.

01 Táticas de atualização 
dos representantes para 
um novo contexto na 
área de vendas

O que as organizações de vendas incentivam que os 
representantes façam

Como os representantes compartilham seu progresso com 
os gerentes

56% 44%

63%37%

Com processos e 
protocolos definidos

Com um mecanismo oficial 
de prestação de contas

Com flexibilidade e autonomia

Com atualizações informais

dos vendedores dizem 
que a obrigatoriedade 

do registro das atividades 
está mais rigorosa do  

que em 2019

dos representantes 
registram mais detalhes 

sobre as interações 
com os clientes do 

que em 2019

67% 63%

das equipes de vendas 
estão monitorando cada 
vez mais as atividades dos 
representantes externos.*

73%

* Com base em: representantes externos, equipes de operações de 
vendas e líderes de empresas com representantes externos.

A busca das organizações pelo equilíbrio entre os 
processos e a autonomia
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Os representantes têm uma lista bem longa de 
responsabilidades profissionais, que vai muito 
além de apenas manter um relacionamento 
com os clientes. Em 2018, tarefas como registrar 
dados e preencher documentação consumiram 
tantas horas que os representantes gastaram 
apenas um terço do tempo nas vendas.*

Por sorte, os representantes estão conseguindo 
contar um pouco mais com a automação à 
medida que tecnologias como a inteligência 
artificial vão amadurecendo. As equipes de alto 
desempenho vão desbravando esse caminho 
e possibilitando que os representantes passem 
mais tempo criando conexões com os clientes e 
aprendendo sobre eles.

01

Empresas onde as seguintes atividades são automatizadas**

Registrar dados de vendas e 
anotações sobre os clientes

Gerenciar tarefas 
administrativas

Gerar cotações/propostas

Priorizar leads/
oportunidades

Determinar que medidas 
tomar para as contas

69%

66%

65%

64%

63%

59%

55%

52%

51%

46%

46%

41%

37%

30%

27%

*"State of Sales", Salesforce Research, maio de 2018.

Os profissionais com um desempenho melhor 
automatizam as tarefas repetitivas

Profissionais com 

alto desempenho

Profissionais com 

desempenho moderado

Profissionais com baixo 

desempenho

**Respostas de profissionais "com tarefas completamente automatizadas" e "com a maioria das tarefas automatizada".

Táticas de atualização 
dos representantes para 
um novo contexto na 
área de vendas
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Os representantes devoram informações de 

muitas fontes para entender e aconselhar os 

clientes, em um processo que chamamos de 

"venda de insights".

Em geral, os representantes estão alinhados com 

relação à frequência de monitoramento das 

fontes de informações disponíveis ao público, 

como grandes acontecimentos nacionais e 

internacionais, microtendências em revistas 

comerciais, podcasts do setor e muito mais. 

No entanto, vemos uma divisão interessante 

com relação aos tipos de insights a respeito do 

cliente que costumam aparecer em conversas 

comerciais e são documentados de forma 

particular, como as mudanças no quadro de 

funcionários. De maneira geral, as organizações 

de alto desempenho acompanham esses 

insights com muito mais atenção, usando-os 

para criar um panorama completo de quem 

esses clientes são e do que eles precisam.

Representantes que monitoram as seguintes fontes 
de informações todos os dias

Consulte mais detalhes sobre a frequência de monitoramento na página 27.

Notícias nacionais 1,0x

Profissionais de alto 
desempenho vs. 

Profissionais de baixo 
desempenho

Profissionais de alto 
desempenho vs. 

Profissionais de baixo 
desempenho

mais provável

mais provável
1,2x

1,1x

1,2x

1,5x

2,4x

2,9x

4,5x

Notícias locais

Notícias do setor

Notícias internacionais

Histórico de comunicação 
com o cliente

Histórico de compras do 
cliente

Atividade da 
concorrência

Mudanças no quadro de 
funcionários do cliente

61%

63%

48%

36%

34%

32%

26%

48%

58%

57%

35%

22%

18%

18%

14%

46%

59%

54%

41%

24%

14%

11%

6%

44%

Destaque: 
Os insights que 
impulsionam as vendas

dos representantes dizem que é 

importante antecipar as necessidades 

dos clientes por causa das condições 

econômicas atuais.

88%

Os profissionais com um desempenho melhor acompanham 
de perto os insights mais profundos a respeito dos clientes

mais provável

mais provável

mais provável

mais provável

mais provável

mais provável

Profissionais com 

alto desempenho

Profissionais com 

desempenho moderado

Profissionais com baixo 

desempenho

Notícias

Insights
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44% 56%

Incluindo na hora de definir a 
estratégia comercial

Apenas com relação à execução 
da estratégia comercial

dos profissionais de 
operações de vendas dizem 

que estão com novas 
responsabilidades no 

trabalho

75%
dos profissionais de 

operações de vendas 
imaginam que seu papel 

vá mudar de forma 
permanente

64%

SALESFORCE RESEARCH

A equipe de operações já é uma heroína 
pouco reconhecida das vendas há um 
bom tempo, mas agora os colegas estão 
reconhecendo a relevância que ela sempre 
mereceu.

Durante períodos tumultuados em que não 
é possível contar com os padrões de sempre, 
a eficiência operacional e a tomada de 
decisões com base nos dados ganham muita 
importância.

Muitas empresas estão aproveitando as 
habilidades da equipe de operações de 
vendas, e esses funcionários passaram a 
não só ajudar com a estratégia comercial, 
mas também a defini-la. A percepção geral 
é que não se trata apenas de uma mudança 
temporária e oportuna.

Com base em: empresas com operações de vendas.

dos profissionais de 
vendas concordam que as 
operações comerciais estão 
cada vez mais estratégicas.

85%

02 O aumento da 
relevância das 
operações de vendas

As operações de vendas ficam cada vez mais estratégicas

Escopo de trabalho das equipes de operações de vendas

12STATE OF SALES



Mudança nas atribuições da equipe de operações de vendas desde 2019

Com base em: empresas com operações de vendas. 
Consulte mais detalhes sobre a participação da equipe de operações de vendas nessas atividades na página 29.

SALESFORCE RESEARCH

Os profissionais de operações de vendas têm 
uma vantagem muito clara, com um pé no 
presente e outro no futuro. 

Desde 2019, suas responsabilidades 
aumentaram em diversos aspectos, desde 
tarefas de coordenação como a preparação 
de territórios até um planejamento de alto 
nível como a estratégia de receita.

Do treinamento e da tecnologia à análise 
de desempenho, a equipe de operações 
de vendas têm muitas funções diferentes 
hoje em dia, e os colegas reconhecem as 
contribuições vitais dessa equipe tanto para 
manter tudo em funcionamento quanto para 
criar estratégias de crescimento.

02 O aumento da 
relevância das 
operações de vendas

Mais responsabilidades para os integrantes da equipe 
de operações de vendas

Planejamento da estratégia 
comercial

Análise do desempenho 
comercial

Gestão dos cursos 
comerciais

Coordenação da estratégia 
comercial

Mais participação Nenhuma mudança Menos participação

6%

7%

7%

10%

38%

38%

39%

41%

56%

55%

55%

49%

Gerenciamento das 
tecnologias comerciais

7%42%52%

Gestão de fluxo de trabalho 
entre os diferentes cargos

9%43%48%

dos profissionais de vendas 
afirmam que as equipes 
de operações de vendas 
desempenham um papel 
fundamental no crescimento 
da empresa.

89%

13STATE OF SALES



dos clientes dizem que, 
em geral, parece que 

eles estão conversando 
com departamentos 

diferentes, e não com 
uma única empresa

59%
dos clientes esperam 

uma experiência 
uniforme com todas as 

áreas da empresa

78%

SALESFORCE RESEARCH

Agir como uma ponte entre diferentes 
elementos que influenciam a receita é uma 
tarefa importante. Quando há uma falta 
de integração entre os processos de uma 
organização comercial ou empresa em geral, 
os clientes percebem. 

Quando as equipes que interagem com o 
cliente atuam de forma isolada, isso pode 
gerar experiências discrepantes por causa de 
mensagens genéricas ou conflitantes e por 
uma demora na conclusão das tarefas.

02 O aumento da 
relevância das 
operações de vendas

Departamentos isolados geram experiências desconexas 
para os clientes

Fonte: "State of the Connected Customer", Salesforce Research, junho de 2019.
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48%
das equipes de operações 

de vendas aumentaram sua 
participação na gestão do fluxo 

de trabalho entre cargos
29%

43%

67%67%

43%

29%

SALESFORCE RESEARCH

Nas organizações de alto desempenho, 
as operações de vendas não são apenas 
uma conexão entre diferentes pessoas 
e processos da equipe de vendas. Esse 
setor também é uma ponte para contatos 
importantes de outras equipes, como os 
profissionais de marketing especializados 
nas contas, os líderes do atendimento ao 
cliente e muito mais. 

Sendo assim, as operações de vendas podem 
estreitar os relacionamentos para criar mais 
eficiência.

02 O aumento da 
relevância das 
operações de vendas

As melhores equipes de operações de vendas eliminam 
a lacuna existente entre os diferentes cargos

Com base em: empresas com operações de vendas. 
Consulte mais detalhes sobre as responsabilidades das equipes de operações de vendas na página 29.

Profissionais com baixo 

desempenho

Profissionais com 

desempenho moderado

Profissionais com 

alto desempenho

Profissionais de alto desempenho vs. Profissionais 
de baixo desempenho

mais chances de aumentar 
a gestão do trabalho 
existente para os diferentes 
cargos da equipe de 
operações de vendas.

2,3x
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Com base em: equipes de operações de vendas e líderes comerciais das empresas que usam a ferramenta.

Videoconferência1
Inteligência artificial (IA)2
Aplicativos de vendas para dispositivos móveis à disposição 
dos funcionários3
Sistema de gestão do relacionamento com os clientes (CRM)4
Ferramentas de prospecção de vendas5

As cinco ferramentas comerciais que 
mais ganharam valor desde 2019

dos profissionais de operações 
de vendas dizem que as 

necessidades de tecnologia 
de vendas mudaram de 

forma significativa  
desde 2019

81%
dos profissionais de 

operações de vendas 
dizem que implementam 

mudanças mais rápido 
do que em 2019

81%

SALESFORCE RESEARCH

O foco principal das equipes de operações 
de vendas continua sendo as necessidades 
de tecnologia comerciais da organização, 
que estão evoluindo com muita rapidez. 

A venda de insights, a videoconferência e 
outras táticas de vendas muito tecnológicas 
já são uma realidade. A tecnologia da 
videoconferência lidera a lista das ferramentas 
comerciais cada vez mais valiosas, o que não é 
nenhuma surpresa durante uma pandemia. Os 
aplicativos de vendas para dispositivos móveis 
com inteligência artificial e os sistemas de 
CRM também conquistaram um papel de mais 
destaque nos kits de ferramentas de vendas 
conforme a área das operações de vendas tenta 
oferecer às equipes tanto ferramentas móveis 
quanto opções fundamentadas em dados.

02 O aumento da 
relevância das 
operações de vendas

A transformação digital está cada vez mais acelerada

dos profissionais de operações 
de vendas afirmam que a 
transformação digital está mais 
acelerada desde 2019.

84%
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Organizações comerciais que dizem usar a inteligência artificial

SALESFORCE RESEARCH

Com base em: líderes de vendas

2,8x
57%

37%

31%

21%

20%

Profissionais de alto 
desempenho vs. 

Profissionais de baixo 
desempenho

mais propensos a usar 
a inteligência artificial

02 O aumento da 
relevância das 
operações de vendas

Este ano2018

Adoção da inteligência artificial por nível de desempenho comercial

Profissionais com baixo 

desempenho

Profissionais com 

desempenho moderado

Profissionais com 

alto desempenho

A inteligência artificial é uma tecnologia 
de crescimento rápido na área comercial. 
Embora ainda não seja tão predominante 
nas vendas quanto no marketing (em que 
é utilizada por 84% dos profissionais), sua 
adoção comercial disparou nos últimos anos.*

A maioria das organizações comerciais de alto 
desempenho (57%) já usa essa tecnologia 
para melhorar os processos internos e as 
experiências dos clientes.

*Fonte: "State of Marketing", Salesforce Research, maio de 2020.

A inteligência artificial atinge a massa crítica com os 
usuários de melhor desempenho

76%
de aumento
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Classificação dos impactos da inteligência artificial

Compreensão das necessidades do cliente1
Previsões2
Visibilidade da atividade dos representantes3
Inteligência competitiva4

Personalização para os clientes7
Uso do tempo dos representantes6
Priorização de leads5

Com base em: equipes de operações de vendas e líderes comerciais das empresas que usam inteligência artificial.
Classificação segundo a porcentagem de quem diz que as melhorias foram "muito importantes".
Consulte a descrição completa na página 35.

SALESFORCE RESEARCH

Os casos de uso da inteligência artificial 
perpassam várias das principais áreas de 
responsabilidade da equipe de vendas. No 
entanto, o impacto mais significativo dessa 
tecnologia, de acordo com os vendedores, 
é a compreensão das necessidades dos 
clientes. 

Explorar esses fatores é essencial para 
vender em qualquer circunstância, mas, 
quando as necessidades do cliente evoluem 
com a rapidez atual, essa tarefa passa a ter 
uma relevância muito maior.

O segundo grande impacto da inteligência 
artificial é sua capacidade de melhorar a 
precisão das previsões – em outras palavras, 
de entender as oportunidades – e, ao fazer 
isso, de ajudar as organizações a tomarem 
decisões embasadas mesmo perante uma 
mudança das regras.

02 O aumento da 
relevância das 
operações de vendas

A repercussão do grande aumento do uso da inteligência artificial
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Apesar dos receios, a inteligência artificial não está 

substituindo os seres humanos na área comercial.

As equipes comerciais potencializadas pela 

inteligência artificial estão aumentando seu 

número de funcionários mais rápido que as outras, 

continuando uma tendência que observamos 

pela primeira vez em nossa pesquisa de 2018.* 

As organizações comerciais que usam a inteligência 

artificial também têm menos chance de reduzir 

seu número de representantes.

Isso acontece em todos os cargos comerciais que 

examinamos, incluindo representantes internos e 

externos, líderes, integrantes do suporte comercial 

e a equipe de operações de vendas.**

Sendo assim, o crescimento da inteligência 

artificial nas vendas representa uma ampliação da 

capacidade humana, e não uma substituição dela, 

já que os representantes passam a poder realizar 

tarefas mais complexas.

*"State of Sales", Salesforce Research, maio de 2018. 

** Consulte a página 35 para mais informações sobre o uso 
da inteligência artificial e o número de funcionários de 
outros cargos comerciais.

Com base em: líderes comerciais das empresas com representantes internos e externos, respectivamente.

Mudanças no número de funcionários desde 2019 segundo o 
uso de inteligência artificial nas organizações comerciais

Vendas internas

Vendas externas

32%57%

55% 25%

11%

Vendas internas
40%43% 17%

Vendas internas
56%18% 26%

20%

Vendas externas
38%37% 25%

Vendas externas
15% 51% 34%

Usam a inteligência artificial

Planejam usar a inteligência artificial

Não planejam usar a inteligência artificial

Destaque: 
A inteligência artificial e 
a contratação comercial A inteligência artificial e a contratação são uma 

combinação de sucesso 

Aumento do número 

de funcionários

Nenhuma 

mudança

Redução do número 

de funcionários
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Vice-presidente ou superior vs. Gerentes/diretores
mais chance de estar 
totalmente confiante com 
relação à capacidade da 
organização de fechar negócios.1,3x

SALESFORCE RESEARCH

Conforme os representantes se mantêm 
bem antenados e as equipes de operações 
realinham os processos, os líderes comerciais 
assumem a missão desafiadora de se 
posicionar para um futuro incerto. 

Embora passar confiança faça parte do cargo, 
muitos líderes estão otimistas de verdade 
com o cenário geral.

Dito isso, há uma discrepância clara de 
confiança entre a alta administração do topo 
da organização e quem trabalha em níveis 
mais baixos com representantes e equipes 
de operações de vendas.

Os líderes comerciais estão um tanto quanto otimistas 
com relação ao futuro

03

Confiança dos líderes comerciais com relação às seguintes 
afirmações

Vice-presidente 

comercial ou superior

Vice-presidente 

comercial ou superior

Vice-presidente 

comercial ou superior

Gerente ou diretor 

comercial

Gerente ou diretor 

comercial

Gerente ou diretor 

comercial

6% 1%

2%

24%42%27%

29% 8%40%20%

40%31%

40%24%

20% 8% 1%

3%

2%

5%

22% 11%

25% 11%

25% 13%

39%23%

36%22%

Totalmente confiante

Um pouco confiante Nem um pouco confiante

Com bastante 

confiança

Confiante de forma 

moderada

Capacidade atual da organização de fechar negócios

Agilidade da organização

Estratégia de crescimento da empresa para os próximos 12 meses

A adaptação dos 
líderes em busca 
de recuperação e 
crescimento
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25% 4,1xVerba

52%

17%

12% mais provável

As intensas mudanças econômicas e sociais 
estão levando os líderes comerciais a reavaliarem 
suas necessidades. Por exemplo, quase ninguém 
imaginou uma transformação tão radical de como 
as coisas funcionam quando estava alocando as 
verbas no início do ano fiscal.

Muitos líderes admitem que não estão 
completamente prontos para mapear as 
principais prioridades de negócios perante essa 
condição de constante mudança. Por exemplo, 
apenas 26% se sentem completamente capazes 
de fazer adaptações na cultura da equipe, e 28% 
dizem o mesmo sobre as habilidades do grupo.

No entanto, de maneira geral, os profissionais 
com melhor desempenho se sentem muito mais 
bem posicionados para enfrentar os desafios 
do futuro, principalmente quando se trata de 
tecnologia e estratégia comercial.

Os líderes comerciais reavaliam as necessidades das 
suas organizações

03

Líderes comerciais que dizem ser completamente capazes de fazer 
adaptações nas seguintes áreas para se adequar às condições em 
constante mudança*

*Consulte a página 37 para mais informações sobre os níveis de capacidade dos líderes comerciais.

Profissionais de alto 
desempenho vs. 

Profissionais de baixo 
desempenhoMédia

A adaptação dos 
líderes em busca 
de recuperação e 
crescimento

dos líderes comerciais 
dizem que sua 
transformação digital ficou 
mais acelerada desde 2019.

77% Profissionais com 

alto desempenho

Profissionais com 

desempenho moderado

Profissionais com baixo 

desempenho

Tecnologia 6,7x31%

56%

26%

8% mais provável

27% 5,7xEstrutura 
organizacional

56%

20%

10% mais provável

29% 6,3xEstratégia

55%

23%

9% mais provável

28% 3,7xHabilidades 
da equipe

54%

21%

15% mais provável

26% 5,6xCultura

49%

20%

9% mais provável
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63%
dos profissionais de 

vendas estão confiantes 
na capacidade que a 
organização tem de 

treinar/requalificar seus 
representantes**

88%

18%

60%

SALESFORCE RESEARCH

Em vez de abalar as bases das equipes, os 
líderes se ajustam às novas necessidades do 
grupo requalificando os funcionários para 
desempenharem papéis novos ou diferentes 
na organização sempre que possível.

Embora não seja nenhuma surpresa que os 
maiores vendedores se destaquem nisso, 
há uma discrepância muito grande: Os 
profissionais de alto desempenho confiam 
4,8x mais nas próprias habilidades de 
capacitação do que os colegas de baixo 
desempenho .

Conforme as vendas se afastam do campo, 
surge um grande foco em requalificação para 
a equipe comercial externa. Setenta por cento 
das organizações passaram a recapacitar seus 
representantes de campo para vender de 
casa, onde estão explorando novas tecnologias 
e maneiras de envolver os clientes.

Os líderes comerciais reavaliam as necessidades de sua 
organização

03

Táticas planejadas para atender às necessidades dos funcionários*

*Com base em: líderes comerciais.

**Respostas de profissionais "totalmente confiantes" ou "confiantes a maior parte do tempo".

A adaptação dos 
líderes em busca 
de recuperação e 
crescimento

Requalificação de funcionários existentes64%

Contratação de novos funcionários47%

Demissão de funcionários existentes33%

Profissionais com alto desempenho

Profissionais com desempenho moderado

Profissionais com baixo desempenho
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As cinco principais táticas de sucesso dos líderes comerciais para 
os próximos 12 meses

Mais flexibilidade com os clientes1
Mais qualidade de dados e acessibilidade2
Processos de vendas simplificados3
Abordagens personalizadas4
Parcerias melhores entre áreas5

SALESFORCE RESEARCH

Além da requalificação, os líderes comerciais 
têm muitas outras ferramentas à disposição 
para direcionar suas organizações comerciais 
para o sucesso. 

Como sempre, a prioridade é se adaptar 
ao cliente. Talvez seja necessário rever 
termos comerciais rígidos que costumavam 
funcionar, pois os clientes estão sendo mais 
cautelosos nas decisões comerciais. Os líderes 
reconhecem que a flexibilidade é fundamental, 
classificando-a como sua principal tática para o 
sucesso nos próximos 12 meses.

Ter dados acessíveis e de alta qualidade, o 
que é essencial para uma tomada de decisão 
bem embasada, também é visto como algo 
fundamental.

A sorte dos líderes comerciais é que os meros 
mortais responsáveis por trabalhar com os 
clientes em campo concordam com qual será a 
tática que levará a empresa para a frente.*

* Consulte a página 38 para ver listas completas de táticas para 
cada cargo.

A flexibilidade e os dados indicam qual é o caminho a 
ser seguido

03 A adaptação dos 
líderes em busca 
de recuperação e 
crescimento
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Os líderes comerciais dos setores indicam as áreas de crescimento

Os líderes comerciais de diferentes setores precisam abordar dificuldades específicas dos clientes. Como as equipes comerciais estimularão o 
crescimento de cada setor?

Muitos líderes comerciais estão interessados em experimentar novas rotas até o mercado, como a distribuição direta para o consumidor, o que 
aumenta seu alcance geográfico.

*Segundo a porcentagem de quem diz que a tática é "fundamental". Com base em: líderes comerciais.

De olho no futuro: 
O caminho para o crescimento em diferentes setores

Acesse o endereço salesforce .com/stateofsales/tableau para segmentar mais dados por setor e país.

Automotivo

Expansão para novas 
regiões geográficas

Expansão para novos 
segmentos verticais

Embalagem diferente 
para nossos produtos

1

2

3

Mídia, entretenimento 
e comunicação

Expansão para novas 
regiões geográficas

Expansão para novos 
segmentos verticais

Expansão dentro das 
contas principais

1

2

3

Serviços profissionais 
e empresariais

Expansão de rotas 
até o mercado

Expansão para novas 
regiões geográficas

Embalagem diferente 
para nossos produtos

1

2

2

Varejo

Expansão de rotas 
até o mercado

Expansão dentro das 
contas principais

Expansão para novas 
regiões geográficas

1

2

3

Tecnologia

Expansão para novas 
regiões geográficas

Expansão dentro das 
contas principais

Expansão de rotas até 
o mercado

1

2

3

Transporte e 
hospitalidade

Expansão dentro das 
contas principais

Expansão para novas 
regiões geográficas

Expansão de rotas até 
o mercado

1

2

3

Bens de consumo

1

2

3

Expansão de rotas 
até o mercado

Expansão para novas 
regiões geográficas

Expansão para novos 
segmentos verticais

Serviços financeiros

1

2

2

Expansão dentro das 
contas principais

Expansão de rotas 
até o mercado

em combinação com

em combinação com

Expansão para novos 
segmentos verticais

Saúde, ciências da vida 
e biotecnologia

1

2

3

Expansão de rotas 
até o mercado

Expansão para novos 
segmentos verticais

Embalagem diferente 
para nossos produtos

Manufatura

1

2

3

Expansão para novas 
regiões geográficas

Expansão de rotas 
para o mercado

Criação de logotipos 
totalmente novos

As três principais maneiras de estimular o crescimento empresarial nos próximos 12 meses*
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86%
dos representantes 

dizem que se importam 
com os desafios que os 

clientes enfrentam

75%
dos representantes 

se conectam com os 
clientes em nível pessoal

83%

SALESFORCE RESEARCH

67%

74%

78%

85%

93%

63

46

74

50

76

45

69

50

75

49

Tenho sido produtivo no trabalho em 
meio à pandemia da COVID-19

Sou menos produtivo no trabalho do 
que costumava ser

Profissionais de vendas que concordam com as seguintes declarações

48%72%

Profissionais com alto desempenho

Profissionais com desempenho moderado

Profissionais com baixo desempenho

Representantes 

internos

Operações de 

vendas

Suporte de vendasRepresentantes 

externos

Líderes de vendas

74%

67%

78%

85%

93%
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Histórico de comunicação 
com o cliente

2%25% 40% 25% 8%

Notícias locais
2%58% 26% 10% 4%

Frequência com a qual os representantes monitoram as fontes de informações para informar suas vendas

Pelo menos 

diariamente

Menos de uma vez 

por mês

NuncaPelo menos 

semanalmente

Pelo menos 

mensalmente

Notícias nacionais
2%59% 26% 10% 4%

Mudanças dos funcionários 
do cliente

8%15% 29% 30% 18%

Notícias internacionais
6%38% 35% 15% 6%

Notícias do setor
1%46% 38% 13% 3%

Histórico de compras do cliente
2%21% 42% 29% 6%

Atividade da concorrência
3%20% 40% 28% 9%

Notícias

Insights
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Grau de dificuldade que os representantes enfrentam ao buscar insights dos clientes

Representantes que dizem que gastam muito tempo com as seguintes situações

Grande desafio Desafio moderado

Quando a equipe de operações de vendas é um 
participante importante para definir a estratégia

Quando a equipe de operações de vendas somente 
dá suporte à execução da estratégia

Pesquisar 
atividade da 
concorrência Revisar pipeline

Descobrir as 
necessidades de 
clientes atuais/
potenciais

Criar tarefas de 
acompanhamento

40% 40%

40% 34%

45% 47%

46% 43%

Com base em: representantes de vendas

Descobrir o que é mais valioso

Ter tempo suficiente
32%

26%

24%

23%

44%

49%

49%

42%
Saber como acessar as informações

Ter recursos para extrair significado 
dos dados

Melhoria significativa 
ou moderada

72%

75%

77%

64%

42% 41%

41% 38%
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Nível de envolvimento dos profissionais de operações de vendas nos cenários a seguir

Análise de desempenho de vendas
2%

Planejamento estratégico de vendas
2%

Coordenação estratégica de vendas
2%

Gerenciamento da tecnologia de 
vendas

4%

Gerenciamento do treinamento de 
vendas

5%

Gerenciamento de fluxo de trabalho 
entre funções

4%

Proprietário exclusivo Não envolvidoCo-proprietário Contribuidor

37% 40% 21%

36% 40% 22%

35% 41% 21%

34% 38% 24%

34% 37% 24%

29% 40% 27%

Com base em: empresa com operações de vendas.
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Com base em: operações de vendas e liderança de vendas. A categoria "liderança de vendas" de 2018 foi modificada para excluir executivos de nível C, para corresponder aos dados deste ano.

*Com base em: operações de vendas e liderança de vendas em empresas que usam CRM.

Relatórios/Análises de vendas

Sistema de gerenciamento de 
relacionamento com o cliente 
(CRM)

67% 65%

70% 59%

Ferramentas de previsão de 
vendas

Solução de treinamento e 
orientação de vendas

64% 62%

57% 55%

Gerenciamento de 
compensação/incentivo

Ferramentas de prospecção de 
vendas

58% 58%

48% 45%

App(s) de vendas para 
dispositivos móveis de 
funcionários

Automação de processos de 
vendas

57% 53%

45% 41%

Ferramenta de insight de 
clientes Gerenciamento da oportunidade

51% 51%

44% 40%

Automação de marketing Inteligência competitiva
49% 49%

34% 48%

Solução para cálculo de preços 
(CPQ)

Solução para gerenciamento de 
relacionamento com parceiros 
(PRM)

48% 48%

38% 35%

Organizações de vendas que utilizam as seguintes ferramentas

Integração de e-mail/CRM*
Gerenciamento de contatos e 
conta

79% 70%

61% 65%

Este ano 2018
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Profissionais de vendas que estão confiantes sobre os seguintes cenários

Respostas de profissionais "totalmente confiantes" ou "confiantes a maior parte do tempo".

Líderes de vendas Representantes Operações de vendas Suporte de vendas

Futuro da função

60%

67%

72%

68%

Resiliência de longo 
prazo da empresa

60%

63%

71%

66%

Agilidade da empresa

58%

65%

74%

68%

A capacidade da 
organização de vendas 
de treinar/requalificar 
representantes

56%

62%

71%

66%

Agilidade da 
organização de vendas

58%

65%

72%

67%

Estratégia de 
crescimento da 
empresa para os 
próximos 12 meses

54%

59%

70%

61%

A capacidade da 
organização de vendas 
de fechar negócios 
no atual ambiente 
econômico

58%

63%

73%

67%

67% 64%

65% 63%

65% 60%

65%
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73%

88%

91%

Profissionais com 

alto desempenho

Profissionais com 

desempenho moderado
Profissionais com 

baixo desempenho

dos líderes de vendas afirmam 
que as necessidades de 

tecnologia de vendas mudaram 
significativamente  

desde 2019
dos profissionais de vendas 

dizem que seu gerente 
comunicou claramente as 
prioridades de negócios

73%

88%

dos líderes de vendas dizem 
que implementam mudanças 

mais rapidamente em 
comparação a 2019

71%

91%

88%

73%
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Mudanças no número de funcionários desde 2019 pelo uso de IA na organização de vendas

Usam a IA

Planejam usar a IA

Não planejam usar a IA

57% 32% 11%

Vendas de canal/parceiro
53% 33% 14%

Suporte de vendas
54% 31% 15%

Operações de vendas
43% 40% 17%

40% 40%
Vendas de canal/parceiro

20%

Suporte de vendas
43% 39% 18%

Operações de vendas
15% 54% 30%

Vendas de canal/parceiro
15% 57% 27%

Suporte de vendas
15% 57% 28%

Aumento do número de funcionários Nenhuma mudança Redução do número de funcionários

Operações de vendas

Com base em: liderança de vendas em empresas com operações de vendas, vendas de canal/parceiro e suporte de vendas, respectivamente.
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40% 42% 18%

Mudanças no número de funcionários em funções de vendas desde 2019

Líderes de vendas que dizem que ajustarão a equipe das seguintes maneiras

Requalificação de funcionários 
existentes

Demissão de funcionários 
existentes

Contratação de novos 
funcionários

Profissionais com 

alto desempenho

Profissionais com 

desempenho moderado

Profissionais com 

baixo desempenho

Com base em: liderança de vendas.

56%
65%

65%

23%

46%60%

30%
37%

42%

41% 41% 17%

36% 38% 26%

39% 42% 19%

Operações de vendas

Vendas internas

Vendas externas

Representantes de vendas de 
parceiros/canal

Suporte de vendas 39% 42% 20%

Aumento do número de 

funcionários

Mudança mantida Redução do número de 

funcionários

65%

65%
56%

60% 46%

23%

42%

37%
30%
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Grau de melhoria em relação ao seguinte cenário da inteligência artificial

Com base em: operações de vendas e liderança de vendas em empresas que usam a IA.

Entendimento das necessidades 
do cliente

2%

Previsões
2%

Visibilidade da atividade do 
representante

2%

Priorização de leads
2%

Inteligência competitiva
2%

Uso do tempo dos representantes

Personalização para os clientes

2%

2%

Grande melhoria Nenhuma melhoriaMelhoria moderada Pequena melhoria

52% 32% 13%

47% 38% 12%

46% 38% 13%

46% 38% 13%

46% 37% 14%

45%

45%

36%

40%

16%

13%
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Importância do seguinte cenário para impulsionar o crescimento da empresa nos próximos 12 meses

Expansão de rotas para o mercado
3%

Expansão dentro das contas 
principais

1%

Expansão para novos segmentos 
verticais

4%

Criação de logotipos totalmente 
novos

9%

Expansão para novas regiões 
geográficas

4%

Extremamente importante

Um pouco importante Nem um pouco importante

Muito importante Moderadamente importante

28% 45% 6%19%

26% 46% 5%21%

26% 43% 21%

23% 35% 10%23%

Embalagem diferente para nossos 
produtos

11%22% 34% 10%23%

28% 40% 21%

Com base em: liderança de vendas.

7%

6%
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Capacidade das organizações de vendas de adaptar os seguintes elementos à mudança

Tecnologia
1%

Estratégia
1%

Habilidades da equipe
1%

Cultura
1%

Estrutura organizacional
1%

Orçamento
2%

31% 40% 21% 7%

29% 44% 21% 6%

28% 41% 23% 7%

26% 37% 27% 9%

27% 40% 24% 8%

25% 39% 27% 8%

Com base em: liderança de vendas.

Totalmente capaz

Um pouco capaz Nem um pouco capaz

Capaz na maior parte do tempo Moderadamente capaz
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Líderes de vendas

Maior flexibilidade com os clientes

Melhor qualidade de dados e 
acessibilidade

Melhor qualidade de dados e 
acessibilidade

Melhor qualidade de dados e 
acessibilidade

Melhor qualidade de dados e 
acessibilidade

Processos de vendas simplificados Processos de vendas simplificados

Processos de vendas simplificados Processos de vendas simplificadosAlcance personalizado

Alcance personalizado

Alcance personalizado Alcance personalizado

Parcerias multifuncionais aprimoradas

Parcerias multifuncionais aprimoradas

Parcerias multifuncionais aprimoradas Parcerias multifuncionais aprimoradas

KPIs revisados KPIs revisados KPIs revisados KPIs revisados

Treinamento revisado da equipe 
de vendas

Treinamento revisado da equipe 
de vendas

Treinamento revisado da equipe 
de vendas

Treinamento revisado da equipe 
de vendas

Critérios revisados de priorização 
de leads

Critérios revisados de priorização 
de leads

Critérios revisados de priorização 
de leads

Critérios revisados de priorização 
de leads

Territórios revisados de vendas

Territórios revisados de vendas Territórios revisados de vendas

Territórios revisados de vendas

Ritmo revisado de vendas

Ritmo revisado de vendas Ritmo revisado de vendas

Ritmo revisado de vendas

Representantes externos

Maior flexibilidade com os clientes

Representantes internos

Maior flexibilidade com os clientes

Operações de vendas

Maior flexibilidade com os clientes

10

SALESFORCE RESEARCH

Táticas de maior classificação das equipes de vendas para o sucesso nos próximos 12 meses
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SALESFORCE RESEARCH

Dados demográficos da pesquisa

Setor
Arquitetura, engenharia e construção ...............3%

Automotivo ...........................................................4%

Bens de consumo.................................................9%

Comunicação ........................................................2%

Energia e serviços públicos .................................3%

Hospitalidade .......................................................2%

Manufatura .........................................................16%

Medicina e biotecnologia ....................................2%

Mídia e entretenimento ......................................2%

Outros ....................................................................2%

Saúde .....................................................................4%

Serviços financeiros .............................................7%

Serviços profissionais e de negócios ................11%

Tecnologia ...........................................................12%

Transporte e hotelaria ..........................................4%

Varejo ...................................................................17%

Tipo da empresa
Business-to-business (B2B) ...............................65%

Business-to-business-to-consumer (B2B2C) ...35%

Função na área de 
vendas
Liderança de vendas/chefe de vendas ............11%

Gerente ou diretor de vendas ...........................26%

Representante de vendas: vendas internas.....13%

Representante de vendas: vendas externas ....13%

Suporte de vendas .............................................15%

Operações de vendas ........................................22%

Porte da empresa
Pequena (de 21 a 100 funcionários) ...............16%

Média (de 101 a 3.500 funcionários) ..............56%

Corporativo (acima de 3.501 funcionários) ....28%

Geração
Baby Boomers ....................................................12%

Geração X ............................................................43%

Millennials ...........................................................44%

Geração Z ..............................................................1%

Região
Europa, Oriente Médio e África ........................53%

Ásia-Pacífico ........................................................34%

América do Norte ...............................................13%

País
África do Sul ..........................................................4%

Alemanha ..............................................................5%

Austrália/Nova Zelândia ......................................5%

Bélgica ...................................................................5%

Canadá ..................................................................5%

Coreia do Sul ........................................................5%

Emirados Árabes Unidos .....................................1%

Espanha .................................................................6%

Estados Unidos .....................................................8%

Filipinas .................................................................3%

França ....................................................................5%

Holanda .................................................................5%

Hong Kong ............................................................3%

Índia .......................................................................5%

Itália .......................................................................5%

Japão .....................................................................5%

Países nórdicos .....................................................3%

Polônia...................................................................5%

Reino Unido ..........................................................5%

Singapura ..............................................................3%

Suíça ......................................................................4%

Tailândia ................................................................3%
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SAIBA MAIS >

Central de recursos de vendas
Saiba mais sobre as tendências de crescimento e 
o pioneirismo na área de vendas.

Segmento por setor
Dados de segmento da pesquisa State of Sales por setor.

SAIBA MAIS >

SAIBA MAIS >

Segmento por país
Dados de segmento da pesquisa State of Sales por país.

SALESFORCE RESEARCH

Quer mais dicas e informações sobre vendas?
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https://www.salesforce.com/br/resources/
https://public.tableau.com/profile/salesforceresearch#!/vizhome/4thStateofSalesCountryProfile/SalesDatabyCountry
https://public.tableau.com/profile/salesforceresearch#!/vizhome/4thStateofSalesIndustryProfile/SalesDatabyIndustry





