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A importância da retenção de revendedoras nos modelos de vendas diretas 

 

Introdução 

Em certa oportunidade pude testar na venda direta a correlação entre as unidades anuais 

vendidas em função do volume de pedidos anuais e da retenção de revendedoras conforme o 

modelo que segue: 

 

Y = Total de unidades vendidas no ano 

O = Total de ordens (pedidos) recebidas no ano 

R1 = Revendedoras ativas com menos de 2 campanhas 

R4 = Revendedoras ativas há mais de um ano 

 

Os seguintes resultados foram obtidos: 

 

Y = 0.0867 O  -  5.39R1  +  2.29R4  -  157.5 

       T= 7.4       (T = 6.2)     T=3.8       (T=2.7) 

R2 ajustado = 0.954  e Durbin-Watson test = 1.15 

 

O modelo acima se mostrou siginificante para explicar a flutuação anual de unidades em 

períodos anuais com forte flutuação na estrutura de retenção de revendedoras. 

 

Exemplificando alguns anos de estimativas: 

 

Ano (fictício) Unidades 
reais (k) 

Unidades 
previstas (k) 

diferença Erro % 

2000 156.9 150.3 6.6 -4.2 

2001 166.9 169.9 -3.0 1.8 

2002 158.8 164.0 -5.2 3.2 

2003 162.9 167.0 -4.1 2.5 

2004 123.0 123.5 -0.5 0.4 

2005 118.0 120.6 -2.6 2.2 

2006 155.8 151.4 4.4 -2.8 

2007 177.7 173.3 4.4 -2.5 

 

No exemplo acima os preços médios anuais flutuaram dentro de um intervalo entre 100 – 115 

deflacionados pelo IGP (FGV). Nesse intervalo o volume anual de unidades vendidas flutuou 

diretamente relacionado com os pedidos totais anuais. 

 

Outro modelo mais completo (para um período bem maior de anos) incorporou as variações 

de preços deflacionados pelo IGP com significância estatística. A relação preços – salários 

também é siginificativa estatisticamente em períodos de inflação elevada. Nenhum desses 

outros modelos é relevante para os pontos de interesse do presente artigo. 
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Podemos observar pelo modelo acima que: 

 

a) Quando o número de novas revendedoras aumenta significativamente, as unidades 

totais anuais vendidas podem declinar em relação ao ano anterior. Isso se deve à baixa 

produtividade de vendas das novas revendedoras recém incorporadas ao sistema de 

vendas diretas. 

b) Quando o número de revendedoras retidas há mais de um ano aumenta, as unidades 

anuais vendidas aumentam significativamente. Isso se deve à elevada produtividade 

de vendas das revendedoras que atuam no sistema de vendas diretas há mais tempo. 

 

Conclusões 

Modelos de vendas diretas que dão primazia ao crescimento do número absoluto de 

revendedoras sem foco na retenção e qualificação representam um verdadeiro desastre de 

vendas e custo de captação visto que o turnover e os pedidos médios dessas revendedoras são 

significativamente menores que os demais segmentos de revendedoras. 

 

Retenção e qualificação, mesmo que o número absoluto anual de revendedoras não cresça 

significativamente, implicam em forte crescimento anual do volume de vendas devido à 

elevada produtividade das revendedoras que atuam há mais tempo. 

 

Vale lembrar porém que a retenção de revendedoras depende da entrada razoável e contínua 

de novas revendedoras: 

 

Por exemplo, 

R1 = novas revendedoras com menos de 6 campanhas 

R2 = revendedoras com 6 campanhas e menos de 9 

R3 = revendedoras com 9 campanhas e menos de 18 

R4 = revendedoras experientes com pelo menos um ano (18 campanhas)  

 

R4 = f{R3=f[R2=f(R1)]}  

 

Modelos considerando a cadeia da Markov podem apresentar bons resultados para se 

determinar o volume ideal de entrada de novas revendedoras. 

 

As revendedoras experientes já foram iniciantes e assim sucessivamente. A entrada de um 

volume anual adequado de novas revendedoras é desejável, mesmo comprometendo a 

produtividade de vendas. Um número muito elevado de novas entradas anuais não impacta 

favoravelmente as vendas do ano, mas aumenta significativamente os custos de entrega, e 

quando inexistem programas fortes visando a retenção e desenvolvimento dessas novas 

revendedoras, o resultado final será uma significativa evasão, queda de produtividade e até 

mesmo vendas menores, se os segmentos de maior produtividade não “cobrirem a diferença”. 
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Que fatores resultam no amento da retenção de revendedoras? 

 

a) Fatores exógenos  

a.1) demanda do mercado pelo produto, marca considerada e qualidade 

a.2) preços adequados em relação aos competidores diretos  

a.3) sazonalidade econômica 

         

        b) Fatores endógenos 

 b.1) não faltar produtos na caixa de entrega (qualidade de entrega) 

 b.2) qualidade geral do serviço de atendimento (diversos fatores) 

 b.3) programas de incentivo a vendas atrativos 

 b.4) programas de reconhecimento atrativos (diversos) 

 b.5) desejo de pertencer – fator “movimento” 

 

Uma conclusão importante (dentre muitas outras) diz respeito à qualidade do serviço de 

atendimento ao canal: queda na qualidade de serviço resulta na (não-) retenção das 

revendedoras mais experientes e conseqüentemente as vendas anuais  declinam. O lucro 

anual declinará provavelmente junto. 

 

O peso de cada fator na qualidade de serviços deve ser atribuido pelo cliente final, depois pelo 

canal, pelo pessoal de vendas, administração de serviços e Direção Geral. Os “gaps” de 

qualidade devem ser analisados nessa seqüência e não ao contrário (modelo QualiServ e 

outros). 

 

Períodos de forte crescimento econômico, com aumento acentuado do volume de vendas e 

produção, trazem o risco de afetar a qualidade dos serviços e podem afetar fortemente a 

retenção das revendedoras experientes. 

 

Programas de incentivo e reconhecimento fracos têm baixo efeito na retenção. O investimento 

existe mas (sem qualidade ou insuficiente) não altera a estrutura da “cadeia de Markov” do 

canal (retenção). 

 

O desejo de pertencer (fator “movimento”) diz respeito ao significado da marca ou fator 

“identidade” para as revendedoras (e também para os clientes finais). Marcas fundamentadas 

em conceitos de valor de troca (value-in-exchange), ou seja, produto para lá e dinheiro para cá 

são significativamente mais frágeis que marcas fundamentadas em conceitos de valor de uso 

(value-in-use), ou seja, marcas aspiracionais pelos valores que representam tanto para o canal 

quanto para os consumidores finais. 

 

Luiz M. Flores 


