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Introducció

Les decisions que cal prendre sobre l’assortiment d’un establiment comercial
detallista són una tasca complexa, ja que cal ponderar diversos factors crucials
en la configuració de l’oferta comercial perquè sigui atractiva per als consumidors
i rendible per a l’empresa.

Entre els factors que condicionen la determinació de l’assortiment destaquen
l’espai disponible en el punt de venda, les característiques i la varietat de productes,
el nivell de serveis complementaris oferts a la clientela i els aspectes qualitatius
com la imatge o el valor afegit que el comerç al detall pot aportar per millorar
l’experiència del consumidor. Així mateix, l’assortiment ha de ser prou atractiu
perquè pugui captivar i fidelitzar la clientela al punt de venda.

A l’apartat “Estructura organitzativa i mida de l’equip de vendes” s’analitzen
les diferents formes d’organització de la força de vendes i la formulació d’objectius
en el pla de vendes. S’exposen diversos sistemes per a la determinació de la mida
òptima de l’equip de venedors perquè pugui assumir totes les seves funcions, entre
les quals destaquen les visites a clients. Aquestes visites ocupen la majoria del
temps dels venedors, per això s’han de planificar adequadament segons el nombre,
la freqüència i la durada. Un cop determinats aquests paràmetres, les visites s’han
de planificar decidint les rutes més adequades a partir de diversos criteris, que
també s’exposen en aquest apartat, i, finalment, cal assignar els venedors a les
rutes, zones o clients.

Al segon apartat, “Caracterització del personal de vendes”, s’analitza el con-
tingut de la feina dels venedors, és a dir, les seves funcions i també s’exposen
els diferents tipus de venedors que poden integrar l’equip comercial, segons les
necessitats cada l’empresa. A continuació s’analitza el perfil professional del
personal comercial que es dedica a les vendes, que requereix unes característiques
físiques i habilitats professionals concretes. També s’estudia el procés de selecció
del personal de vendes, que s’inicia amb la definició del lloc de treball i l’elabo-
ració del professiograma. Tot seguit, cal reclutar als candidats més adequats per
ocupar un lloc de treball i aplicar diversos instruments per avaluar-los, la qual cosa
permet fer una classificació que serveix per escollir el candidat que s’ajusta més
als requeriments.

Cal que treballeu a fons els continguts d’aquesta unitat per assolir els resultats
d’aprenentatge corresponents. També heu de resoldre els exercicis i les activitats
que es proposen per aplicar aquests continguts en casos pràctics concrets. D’altra
banda, en els annexos trobareu alguns materials complementaris útils per comple-
mentar o ampliar els continguts que aneu treballant.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina l’estructura organitzativa i la mida de l’equip comercial, ajustant-se
a l’estratègia, els objectius i el pressupost establerts en el pla de vendes.

• Analitza els tipus d’organització d’un equip comercial, en funció del tipus
d’empresa, mercats, clients i productes que comercialitza.

• Defineix l’estructura organitzativa de la força de vendes.

• Estableix els recursos humans i materials necessaris per al desenvolupament
del pla de vendes.

• Calcula el durada mitjana de la visita i el nombre i la freqüència de les visites
necessàries per atendre els clients.

• Estableix el nombre de visites de cada venedor als clients tenint en compte
la seva jornada laboral.

• Calcula la mida de l’equip de vendes en funció de les zones geogràfiques
d’implantació, el tipus de venda, el numero de clients i/o els punts de
venda, productes i/o serveis que es poden comercialitzar i del pressupost
disponible.

• Delimita les zones de venda i les assigna als venedors segons el potencial
de venda, la càrrega de treball, els objectius i els costos de l’empresa.

• Planifica les visites a clients, dissenyant les rutes de venda que permeten
optimitzar el temps del venedor i reduir els costos.

2. Determina les característiques de l’equip comercial, descrivint els llocs de
treball i el perfil dels venedors o comercials.

• Descriu les funcions i responsabilitats dels venedors d’un equip de vendes.

• Caracteritza els tipus de venedors en funció del tipus de venda, el tipus de
producte i les característiques de l’empresa.

• Defineix les competències i característiques dels comercials per a l’execució
d’un pla de vendes.

• Descriu el lloc de treball en un equip comercial, definint les tasques,
funcions i responsabilitats que han de desenvolupar.

• Descriu el perfil del candidat idoni, definint les característiques, requisits i
competències professionals que ha de reunir el venedor per ocupar el lloc
descrit.
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• Planifica les accions necessàries per al reclutament de candidats a un lloc
de treball en l’equip de vendes.

• Estableix els criteris de selecció, el procediment i els instruments que cal
utilitzar per seleccionar el personal de vendes.
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1. Estructura organitzativa i mida de l’equip de vendes

L’activitat econòmica dels individus d’una societat consisteix a produir béns i
serveis per a intercanviar-los amb la finalitat de satisfer les seves necessitats.

Aquesta activitat econòmica es fa a través de les empreses, és a dir, a través
d’organitzacions que tenen la missió de donar resposta a les necessitats del mercat
amb l’objectiu d’obtenir un benefici econòmic.

Mitjançant la combinació de factors de producció (recursos naturals, treball i
capital) les empreses obtenen béns i serveis que s’ofereixen al mercat per satisfer
la demanda.

L’activitat comercial és una funció essencial de les empreses, ja que la venda
de béns i serveis és el que genera els ingressos de diners, permet la pervivència
de l’empresa i l’acompliment del seu objectiu primordial, és a dir, l’obtenció de
beneficis.

L’organització i gestió dels equips de vendes és una tasca essencial de l’activitat
comercial de totes les empreses. Decidir l’estructura organitzativa del departa-
ment de vendes, el nombre de venedors necessaris, el nombre i la freqüència de
visites als clients, les rutes dels venedors, l’assinació de venedors a les zones, etc.
són tasques que corresponen al departament comercial o de vendes.

1.1 Organització funcional de l’empresa

Les empreses són sistemes complexos on s’involucren diversos factors econòmics,
socials i de relació amb el seu entorn que s’organitzen i es porten a terme
mitjançant la divisió en àrees funcionals.

Una àrea funcional és un conjunt de tasques especialitzades i amb una certa
homogeneïtat, sota la responsabilitat d’una persona i que es pot identificar com
a un departament en l’estructura organitzativa de l’empresa.

Mitjançant la divisió de l’empresa en àrees funcionals s’aconseguix distribuir les
diferents tasques i responsabilitats per aconseguir els objectius de cada àmbit, els
quals han de permetre assolir l’objectiu principal, és a dir, l’obtenció de beneficis
econòmics.

Les àrees funcionals de l’empresa són:

• Aprovisionament. Aquesta àrea s’encarrega l’adquisició i organització de
les matèries primeres i les mercaderies necessàries per a la producció i la
venda, és a dir, es fa càrrec de posar a disposició del departament de pro-
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R + D + I

Recerca, desenvolupament i
innovació és un concepte que
s’utilitza en el context de les

ciències, tecnologia i societat;
com a superació del concepte

anterior recerca i
desenvolupament (R+D).

ducció els materials necessaris per a la fabricació dels productes i gestiona
l’emmagatzematge i els inventaris dels productes fabricats perquè estiguin a
disposició del departament de vendes amb l’objectiu de comercialitzar-los.

• Producció. Aquesta àrea s’encarrega de transformar les matèries primeres
(entrades) en productes i serveis acabats (sortides), mitjançant els recursos
humans, econòmics i materials (eines, maquinària, utillatge, etc.) neces-
saris per a la seva elaboració. Les tasques més significatives d’aquesta
àrea funcional són la planificació del procés de producció, l’assignació
dels recursos materials i humans disponibles, l’execució dels processos
de producció dels béns o serveis i la realització de les tasques de control
garantir els nivells de qualitat requerits.

També pot incloure les tasques relacionades amb la recerca, desenvolupa-
ment i innovació (R+D+I), tant de productes com de processos de fabricació
i l’experimentació, tot i que, segons la dimensió de l’empresa, aquestes
tasques es poden assignar a un departament independent del de producció.

• Comercial. Aquesta àrea s’encarrega de les vendes des de la captació de
clients i l’expedició de comandes, fins a la prestació de serveis postvenda i
atenció al client.

Dins de l’àrea comercial també s’hi inclouen les activitats de màrqueting
que estan directament relacionades amb les vendes: el màrqueting estratè-
gic que té per objectiu analitzar l’entorn, identificar el mercat de referència i
avaluar el seu atractiu i la seva evolució, analitzar la competència, segmentar
el mercat actual i el mercat potencial, etc. i el màrqueting operatiu que té
per objectiu dissenyar, executar i controlar les accions del màrqueting mix
(producte, preu, distribució i comunicació), dissenyar polítiques comercials,
programes i plans d’actuació, així com mantenir les relacions amb els
clients.

• Financera. Aquesta àrea s’encarrega de la gestió i el control dels recursos
econòmics i financers de l’empresa, és a dir, de l’obtenció de diners per
poder fer inversions que permetin assolir els objectius empresarials i de
l’elecció de les alternatives (internes o externes) més adequades per al
finançament de les inversions.

L’àrea de finances també s’encarrega de tasques com l’administració dels
recursos materials de l’empresa, la planificació econòmica, els cobraments
i pagaments, la comptabilitat i la fiscalitat, entre d’altres.

• Recursos humans. Aquesta àrea ha de dirigir de forma eficient i eficaç
els recursos humans de l’empresa i, bàsicament, s’encarrega de reclutar i
seleccionar el personal més adequat per als llocs de treball de l’empresa,
així com de la seva capacitació o formació, motivació i avaluació. També
gestiona tots aquells aspectes relatius a les relacions laborals, com la
negociació col·lectiva, i l’administració del personal (nòmines, relacions
amb la Seguretat Social, control d’assistència, etc.).
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Eficàcia i eficiència

No és el mateix eficàcia que eficiència.

L’eficàcia mesura els resultats aconseguits en funció dels objectius, en canvi, l’eficiència
mesura els esforços necessaris per a aconseguir els objectius.

Els resultats més eficients s’aconsegueixen quan es fa un ús adequat dels factors, amb
el cost més petit possible i complint el nivell de qualitat requerit.

• Direcció. Aquesta àrea té una funció estratègica d’administració general
(alta direcció) per aconseguir la coordinació de totes les altres àrees fun-
cionals de l’empresa, relacionant-les entre si i amb el seu entorn, i una
funció tàctica d’administració (direcció intermèdia) encarregada de dirigir
i controlar totes les activitats incloses dins d’una àrea funcional concreta.

La missió de la direcció és la fixació d’objectius i l’establiment de les mesu-
res i els mitjans necessaris per aconseguir-los. L’alta direcció s’encarrega de
la planificació i organització: fixació d’objectius, estudi de l’entorn, anàlisi
intern i extern, estudi d’alternatives i concreció d’estratègies. La missió
de la direcció intermèdia és la conducció i el control del personal a càrrec
seu per motivar-lo i establir els sistemes de control i els mecanismes per
corregir les desviacions que es puguin produir. Per sota de la direcció
intermèdia hi pot haver responsables de cadascuna de les tasques que porta
a terme cadascuna de les àrees funcionals (direcció operativa) i el personal
encarregat d’executar-les.

A la figura 1.1 es mostren les àrees funcionals de l’empresa i els diferents nivells
de responsabilitat de l’organització.

Figura 1.1. Àrees funcionals de l’empresa i nivells de responsabilitat

A cada nivell de direcció de l’empresa (estratègic, tàctic i operatiu) es prenen
decisions que impliquen els nivells inferiors de l’organització.

Exemple de nivells de responsabilitat

La direcció d’una empresa disposa d’informació sobre una possible oportunitat de negoci,
perquè sap que hi ha un col·lectiu de persones que faria ús d’un determinat producte si
es comercialitzés. Per això, l’alta direcció pren la decisió estratègica d’intentar satisfer
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aquesta necessitat latent del mercat i encarrega als càrrecs intermedis que desenvolupin
el producte adequat.

Aquesta decisió té implicacions en l’àrea financera per a aconseguir els recursos
econòmics, en l’àrea de producció per a desenvolupar el producte, en l’àrea comercial
per a dissenyar les estratègies de promoció i venda, i en l’àrea de recursos humans per
a formar l’equip de persones que executen les tasques necessàries per a la producció i
distribució del producte, la qual cosa suposa prendre decisions tàctiques.

Finalment, a nivell operatiu, cal fabricar el producte i dissenyar una campanya de publicitat
per donar-lo a conèixer amb l’objectiu d’aconseguir vendre’l, de la qual cosa se n’encarrega
l’equip de venedors.

La taula 1.1 mostra els diferents nivells de direcció a l’empresa i els seus objectius.

Taula 1.1. Objectius dels diferents nivells de direcció

Nivell Subjectes Termini Objectius

Estratègic Alta direcció Llarg (més de 5 anys) Presa de decisions que afecten el
conjunt de l’empresa i que
marquen les línies d’actuació
globals

Tàctic Direcció intermèdia Mitjà (1 a 5 anys) Interpretació i conversió de les
decisions estratègiques en plans
concrets que impliquen actuacions
als departaments de l’empresa

Operatiu Supervisors Curt (menys d’1 any) Subdivisió dels plans tàctics de
cada departament en tasques
concretes per aconseguir els
objectius de l’empresa

En aquesta estructura d’àrees funcionals, dins de l’àrea comercial, les vendes són
un element fonamental, ja que no serviria de res disposar d’un producte o servei
adequat a les necessitats del mercat, si no es disposés d’una xarxa de distribució
adequada que permeti vendre’l i obtenir uns beneficis econòmics. D’aquí la
importància de l’organització i gestió adequada de l’equip de vendes, és a dir, de
les persones que porten a terme les tasques de venda del producte o servei.

D’altra banda, és molt important tenir en compte que les vendes estan directament
relacionades amb les estratègies de màrqueting de l’empresa, una activitat que
s’emmarca dins de la mateixa àrea funcional.

Generalment, quan es parla de la funció comercial es fa referència a la suma de les
funcions de màrqueting i vendes, ambdues són necessàries però cap de les dues
per separat és suficient per assolir els objectius comercials de l’empresa, per tant,
cal que les dues funcions estiguin ben coordinades i orientades a la consecució
dels mateixos objectius empresarials.

1.2 Estructura i funcions de l’equip de vendes

El departament de vendes està integrat en la funció comercial de l’empresa. A
les empreses molt grans hi sol haver un gran departament comercial dins del qual
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hi ha el departament de vendes, el qual porta a terme una part de les funcions
comercials però no totes.

La missió de la funció comercial és connectar l’empresa amb el mercat i les tasques
que s’hi desenvolupen es porten a terme abans i després de la resta de funcions
de l’empresa. Per exemple, la investigació comercial és una tasca que consisteix
a identificar les necessitats del mercat perquè, posteriorment, la producció de
l’empresa s’hi adapti i ofereixi un producte o servei que sigui capaç de satisfer
aquestes necessitats.

Mitjançant les vendes les empreses aconsegueixen els ingressos que fan possible
el seu funcionament, continuïtat i creixement, per això les funcions que té
encomanades aquest departament són vitals per a qualsevol empresa.

Sovint s’utilitzen indistintament les denominacions de departament comercial
i departament de vendes per referir-se al personal que assumeix la funció
de vendes dins l’empresa; també s’utilitzen indistintament els termes director
comercial i cap de vendes per fer referència a la persona responsable de la força
o equip de vendes.

Quan es tracta d’empreses de grans dimensions hi sol haver un departament
comercial o de màrqueting, amb un director al capdavant, que assumeix les respon-
sabilitats i la coordinació entre les funcions de compres, vendes i màrqueting. Per
sota d’aquest director hi sol haver un cap de vendes que dirigeix el departament
de vendes on es troben els venedors que configuren la força de vendes.

A vegades, en lloc d’un departament comercial o de màrqueting, es poden trobar
empreses que només tenen un departament de vendes que depèn directament de la
direcció general. Això succeeix quan s’externalitzen les funcions de màrqueting,
com la investigació de mercats o la publicitat, de manera que no es realitzen dins de
la mateixa empresa, sinó que es contracten altres empreses especialitzades perquè
les portin a terme.

Sigui com sigui, les vendes constitueixen una funció comercial de l’empresa i han
d’estar emmarcades en la política comercial i les estratègies de màrqueting que
s’hagin establert, des de dins o des de fora de l’empresa.

Les principals funcions del departament de vendes estan relacionades directament
amb les quatre variables de màrqueting següents:

• Producte. El personal de vendes participa en l’elaboració de les especifi-
cacions del producte o servei, col·labora en els assajos o tests del producte,
selecciona els mercats per fer proves i ofereix assessorament per al disseny
i la producció d’acord amb les necessitats que ha detectat en el mercat, amb
el qual manté un contacte directe.

• Preu. El personal de vendes aplica la política de preus establerta, informa
sobre les reaccions del mercat davant dels canvis en les estratègies de
preus, assessora sobre el nivell de preus per a productes nous i proporciona
informació sobre els preus dels productes competidors.

• Distribució. El personal de vendes és l’enllaç entre l’empresa amb els
canals de distribució i supervisa que es compleixin les condicions que s’han
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pactat, com les dates de lliurament, els serveis d’assistència tècnica, els
terminis de pagament, etc. També proporcionen serveis anteriors a la venda,
com la informació sobre productes i les demostracions, i serveis posteriors a
la venda, com les garanties, les devolucions, la reparació d’avaries, etc. Tots
els serveis anteriors i posteriors a la venda tenen la finalitat de fidelitzar els
clients i aconseguir noves oportunitats de venda.

• Promoció. El personal de vendes és inherent a les activitats de promoció, és
a dir, la promoció dels productes i serveis forma part essencial i permanent
de la seva activitat. Els venedors són, per definició, promotors perquè
fan publicitat dels productes, utilitzen les accions promocionals (ofertes,
descomptes, obsequis, etc.) per afavorir les vendes i contribueixen en les
relacions públiques difonent la imatge de l’empresa o de la marca.

És molt important que els venedors participin en totes aquestes funcions del mix de
màrqueting, ja que són els que estableixen un contacte directe amb els clients i són
els més indicats per proporcionar informació sobre el mercat a les persones que
han de prendre decisions relacionades amb la política i les estratègies comercials.

A la figura 1.2 es mostra l’espai que ocupa la força de vendes dins de la funció
comercial de l’empresa.

Figura 1.2. Situació de la força de vendes en l’organigrama de l’empresa

La tasca dels venedors va més enllà de la imperativa necessitat de tancar operaci-
ons i es converteixen en persones estratègiques dins de l’empresa. Per potenciar
l’efectivitat dels venedors cal que l’empresa conegui amb detall les funcions que
porten a terme i els assigni la seva posició natural dins l’organització.

Les tasques principals que porten a terme els venedors es poden agrupar en els
quatre àmbits que figuren a la taula 1.2: producte/servei, mercat, clients i empresa.
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Taula 1.2. Funcions dels venedors

Àmbit Funcions

Producte/servei • Conèixer les característiques i beneficis.
• Conèixer el procés i temps de fabricació.
• Manejar el funcionament o ús del producte.
• Conèixer les característiques de la prestació del servei.
• Disposar d’informació precisa sobre el preu i les condicions de venda.
• Preparar i disposar de fullets i catàlegs.

Mercat • Identificar les empreses competidores.
• Conèixer els productes/serveis de la competència i les diferències
respecte als que ofereix.

Clients • Realitzar demostracions de productes.
• Oferir al client el producte/servei que s’ajusti més a les seves necessitats.
• Proporcionar informació sobre l’ús dels productes.
• Resoldre dubtes sobre el producte/servei.
• Informar sobre productes/serveis alternatius que pot oferir l’empresa.
• Informar sobre garanties i assegurances.
• Prestar serveis postvenda si no hi ha un departament específic.
• Atendre les queixes i reclamacions dels clients.
• Emprar terminals i sistemes de comandes i mantenir actualitzades totes
les dades.

Empresa • Planificar les visites als clients.
• Realitzar les visites i ajustar-se al temps disponible.
• Realitzar les vendes d’acord amb les quotes i els objectius establerts.
• Captar clients nous i desenvolupar els mercats previstos.
• Mantenir o millorar la imatge corporativa en les relacions amb clients.
• Comunicar possibles errades en els processos i proposar millores.
• Participar en la formació de venedors novells.

1.3 Estructura del pla de vendes i fixació d’objectius

Planificar consisteix a pensar i organitzar la manera de realitzar un projecte, per
això totes les operacions rellevants de l’empresa s’han de planificar i no es poden
deixar a la voluntat de l’atzar.

Per al creixement sostenible d’una empresa és fonamental disposar d’un pla de
vendes on es concreten les necessitats dels clients, es fixen objectius realistes per
a l’equip de vendes i s’especifiquen els recursos disponibles i l’organització que
han de permetre assolir els objectius.

1.3.1 Estructura del pla de vendes

Les vendes són el motor de qualsevol empresa perquè és el que genera ingressos,
per tant, s’han de planificar. Per començar cal indicar molt clarament quina és
la missió del pla de vendes, ja que pot servir d’orientació per saber quins són
els objectius i, a continuació, poder escollir les estratègies més adequades per
aconseguir-ho, segons les característiques de l’equip de vendes i les persones
que en formen part.
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La clau per generar més
ingressos és aconseguir
més vendes, per això es
necessiten més clients o

més productes.

El pla de vendes és el document que recull els objectius, les estratègies i
la distribució de tasques i responsabilitats entre les persones que integren la
força de vendes.

El pla estratègic o de negoci proporciona una visió general de totes les àrees
de l’empresa (direcció, aprovisionament, producció, comercialització, financera i
recursos humans) i és especialment útil en la fase inicial per valorar la viabilitat
de l’empresa i aconseguir el finançament necessari. D’altra banda, el pla de
màrqueting és una part molt important del pla estratègic que se centra en les
estratègies i els esforços per generar ingressos i mantenir-los a llarg termini, per
això se centra en el producte o servei, el preu, la distribució i la promoció. El pla
de vendes, en canvi, s’ocupa de la planificació i organització de les vendes.

No es pot fer un pla de vendes a cegues, cal conèixer a fons el producte o servei
que s’ofereix, el mercat i la força de vendes. L’èxit del pla de vendes rau, en bona
part, en el coneixement de:

• les característiques, avantatges, particularitats i necessitats que cobreix el
producte o servei

• l’oferta i les empreses competidores que hi ha en el mercat, així com els
trets diferencials de l’empresa respecte a la competència

• l’equip de persones que ha d’executar les accions previstes en el pla de
vendes, és a dir, la força de vendes

Les preguntes que s’han de respondre mitjançant el pla de vendes són:

• On es troba l’empresa?

• On es vol arribar?

• Com s’hi ha d’arribar?

El pla de vendes ha de concordar amb la cultura o filosofia corporativa de
l’empresa que se sol descriu a partir dels conceptes següents:

• Propòsit. És la raó permanent de l’existència de l’empresa, és a dir, el motiu
pel qual s’actua.

• Missió. És el que fa l’empresa per aconseguir el seu propòsit en un període
de temps concret, la seva activitat, i es refereix al que es fa en el present.
Normalment inclou una descripció general de l’empresa, la seva funció i
els seus objectius generals.

• Visió. Es refereix a la imatge que l’empresa vol aconseguir a llarg termini,
és a dir, és una expectativa ideal o projecció del que s’espera aconseguir en
el futur. La seva finalitat és guiar i motivar tot el personal de l’empresa per
arribar a aquesta situació ideal.
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• Valors. Són el conjunt de principis ètics i professionals que defineixen
la forma d’actuar de l’empresa, d’alguna manera descriuen l’esperit o la
personalitat de l’empresa, com és i en què creu. No han de ser desitjos o
expectatives, ni comeses puntuals, sinó principis ètics reals en els quals es
fonamenta la cultura de l’empresa.

Els valors empresarials són un aspecte clau per transmetre a tot el personal
les expectatives ètiques i professionals de cada individu en la realització
de les seves tasques dins de l’organització. Aquests valors influeixen en
la confiança i credibilitat del públic objectiu cap a l’empresa i sovint es
difonen a través d’Internet i les xarxes socials, a partir de les seves mateixes
experiències.

Alguns dels valors empresarials més habituals són: qualitat, solidaritat,
responsabilitat, confiança, il·lusió, treball en equip, sinceritat, originalitat,
competitivitat, creativitat, senzillesa, etc.

El pla de vendes ha de ser coherent amb la visió i amb els valors de l’empresa, ja
que si la visió és molt ambiciosa però contradictòria amb la filosofia empresarial,
els valors topen amb els objectius fixats per aconseguir la visió.

L’estructura o contingut d’un pla de vendes pot ser molt variable segons el
tipus d’empresa i les característiques del producte o servei que ofereix, però una
possible estructura hauria d’incloure els apartats següents:

• Anàlisi de l’entorn

– Descripció de la situació actual del macroentorn (social, econòmic,
polític i tecnològic) i del microentorn (mercat, sector i competència).

• Anàlisi de l’empresa

– Dades generals: facturació, unitats venudes, marges, quotes de mercat,
etc.

– Clients: tipologia, segments atesos, quotes per grups de clients, ràtios
de captació i fidelització, etc.

– Productes o serveis: gamma, famílies, línies, marges i vendes per
famílies, cicle de vida i estacionalitat, etc.

– Preus: posicionament per preu, descomptes, terminis de cobrament,
etc.

– Canals de distribució: propis i aliens, tipus i cobertura.

– Força de vendes: característiques i cobertura geogràfica.

– Política comercial: publicitat, promocions, terminis de lliurament, etc.

• Objectius de vendes

– Clients: generació de contactes, ràtios de captació de clients nous,
ràtios de fidelització, etc.

– Productes: llançament de productes nous, ampliació de la cartera,
afavorir nous usos, etc.
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– Canals propis: cobertura geogràfica, ràtios d’eficiència comercial,
ràtios de qualitat i de gestió de la força de vendes, etc.

• Estratègies i mitjans

– Organització i tasques que han de realitzar els equips de vendes.

– Distribució mensual de les tasques segons els objectius.

– Cronograma de les accions i responsables d’executar-les.

• Pressupost i resultats esperats

– Valoració econòmica dels mitjans que s’empraran.

– Previsió dels resultats esperats: globals, per zones, per tipus de clients,
per mesos, etc.

• Seguiment i control del objectius

– Indicadors que s’utilitzaran per mesurar el grau de consecució dels
objectius.

– Sistemes que s’utilitzaran per corregir les desviacions respecte a les
previsions.

– Periodicitat amb què es faran els controls.

– Possibles plans de contingència amb la descripció dels procediments
que permetin minimitzar l’impacte provocat per situacions negatives.

• Resum executiu

– Presentació del pla de vendes de forma breu i concisa on es destaquin
les qüestions més rellevants que permetin fer-se una idea clara del
propòsit del pla de vendes.

1.3.2 Fixació d’objectius de vendes

Els objectius del pla de vendes han d’estar alineats amb el pla estratègic o de
negoci, establert per la direcció general de l’empresa, i amb el pla de màrqueting
que defineix la direcció comercial.

D’altra banda, els objectius del pla de vendes també depenen del tipus d’orienta-
ció o enfocament de l’empresa que s’estableix en el pla de màrqueting i que pot
ser:

• Orientació a la producció. Es pretén augmentar la producció i reduir els
costos mitjançant l’aplicació d’economies d’escala per aconseguir el màxim
benefici possible.

• Orientació al producte o servei. Es pretén aconseguir la màxima qualitat
del producte o servei amb l’objectiu de captar molts consumidors que
generin un gran volum de beneficis.
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• Orientació a les vendes. Es pretén captar molts consumidors mitjançant
promocions agressives per aconseguir molts beneficis i la màxima rotació
de productes.

• Orientació al mercat o al client. Es pretén identificar les necessitats i els
desitjos dels consumidors, superar la competència amb la generació de més
valor i aconseguir la màxima rendibilitat.

A la taula 1.3 s’indiquen les diferents orientacions de l’empresa en relació amb
l’estratègia de màrqueting, que condicionen les actuacions de la força de vendes
i tenint en compte que l’objectiu principal és aconseguir el màxim benefici
econòmic.

Taula 1.3. Estratègies de màrqueting segons l’orientació de l’empresa

Orientació Estratègia

Producció Economies d’escala

Producte/servei Millora i innovació dels productes o serveis

Vendes Generació de la màxima demanda possible

Mercat o client Satisfacció adequada de les necessitats

L’enfocament de les empreses orientades al client es fonamenta en el fet de
descobrir les necessitats dels clients i trobar la manera com el producte o servei
que ofereix l’empresa pot satisfer-les de la forma més adequada possible. Això
suposa un canvi de perspectiva important respecte a l’enfocament tradicional de
les empreses orientades a les vendes, que consisteix a intentar vendre la màxima
quantitat de productes als clients, tant si els interessa com si no els interessa.

Com que l’objectiu del màrqueting és donar una resposta satisfactòria a les neces-
sitats dels consumidors i els objectius del pla de vendes han de ser coherents i estar
alineats amb el pla de màrqueting, cal que els objectius de vendes s’estableixen
amb la perspectiva de complaure els desitjos i les necessitats dels clients, ja que
d’això en depèn la seva satisfacció i el fet que continuïn comprant, és a dir, la seva
fidelitat.

Aquest és l’enfocament que, ara per ara, es considera més adequat per maximitzar
els beneficis empresarials i la clau per aconseguir-ho depèn de la identificació
precisa de les necessitats de cada segment del mercat amb l’objectiu de poder-li
oferir un producte o servei competitiu. D’aquesta manera, el client es converteix
en el centre de gravetat sobre el qual es configura la política comercial de l’empresa
i la fixació dels objectius de vendes.

La direcció de vendes és l’encarregada de fixar els objectius del pla de vendes,
que han de servir de guia o orientació a cadascun dels venedors per fixar els seus
objectius individuals, la suma dels quals contribueix a la consecució dels objectius
globals.

És imprescindible que la força de vendes comprengui exactament els objectius que
s’han d’assolir, per això cal que estiguin formulats de forma clara i comprensible.
D’altra banda, els objectius han d’estar contextualitzats en un període de temps
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concret que marca el termini que es disposa per assolir-los i han de poder ser
mesurats mitjançant indicadors que marquin com evolucionen al llarg del temps i
el seu grau d’assoliment.

El grau d’assoliment dels objectius serveix per determinar l’èxit del pla de vendes
de l’empresa, per tant, els objectius de vendes són la guia que marca el que s’ha
d’aconseguir i també serveixen per avaluar el que s’ha assolit.

Per formular els objectius de vendes de manera fàcil i efectiva es pot fer servir la
metodologia SMART, tal com es mostra a la figura 1.3, que en anglès significa
intel·ligent i és una regla mnemotècnica a partir de les paraules següents: specific
(concret), measurable (mesurable), attainable (assolible), relevant (rellevant) i
time-related (temporitzat).

Figura 1.3. Metodologia SMART per a la fixació d’objectius

Per a l’aplicació d’aquesta metodologia, en el moment de redactar els objectius
del pla de vendes cal tenir en compte que cadascun dels objectius ha de ser:

• Concret: s’ha d’expressar de manera clara i exacta el que es vol aconseguir.
Com més concret o específic sigui un objectiu, més fàcil és trobar estratègies
per aconseguir-lo i és més fàcil d’entendre per a l’equip de vendes.

“Incrementar les vendes” és un objectiu poc concret, en canvi, “facturar
250.000 AC durant el mes de gener” és un objectiu específic i concret.

Per definir objectius específics correctament cal respondre preguntes com:

– què es vol aconseguir?

– com s’ha de fer?

– què es necessita?

• Mesurable: s’ha de poder mesurar, és a dir, cal proposar un indicador de
progrés, o almenys suggerir-lo.

Un indicador és una xifra representativa d’una magnitud i és el resultat
d’una mesura expressada necessàriament en termes numèrics, ja que si no
s’expressa així la informació que proporciona pot ser que no sigui prou
precisa i creï confusió. Pot ser una sola dada o un conjunt de dades
que permeten mesurar de forma objectiva l’evolució d’una activitat o d’un
procés.
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Els indicadors es poden estandarditzar, és a dir, es pot fixar un valor concret
que s’anomena estàndard i que és el que es vol aconseguir per garantir
l’objectiu que es mesura.

Exemple d’indicador

Com a objectiu estratègic, una empresa es podria plantejar “oferir un servei de qualitat
als clients” i es podria concretar en un objectiu operatiu més concret: “rapidesa en el
lliurament de les comandes”. La forma de mesurar aquesta qualitat, és a dir, l’indicador,
podria ser el “nombre mitjà de dies que es triga a lliurar un comanda”.

L’objectiu operatiu és responsabilitat del departament de vendes, però ha d’estar vinculat
a un objectiu estratègic establert per la direcció general de l’empresa.

Es podria acordar que l’estàndard fos de 3 dies, per exemple, la qual cosa permet
quantificar de forma clara i precisa l’indicador, a més de calcular les desviacions que es
produeixin amb relació a aquest estàndard:

• Assolible: s’ha de poder aconseguir, és a dir, ha de ser factible tenint en
compte els recursos disponibles. Per tant, cal indicar clarament qui se’n fa
càrrec i especificar els recursos dels quals disposa.

• Rellevant: ha de ser alguna qüestió significativa o important per a l’empre-
sa. Si es tracta d’un objectiu tàctic o operatiu, ha d’estar relacionat amb
algun objectiu estratègic que pretén aconseguir l’empresa.

• Temporitzat: s’ha de circumscriure en un període de temps concret, és a
dir, cal establir quin és el termini fixat per a la consecució de l’objectiu.

Exemple d’objectiu

L’objectiu “millorar el grau de fidelitat de la clientela” està definit de forma molt vaga.

Aquest objectiu no és gens clar ni concret, no es pot mesurar i no està temporitzat.

Perquè fos un objectiu més clar es podria formular així: “augmentar el nombre de clients
fidels que té l’empresa”. Tanmateix encara no seria prou concret i s’hauria de formular així:
“augmentar un 10% el nombre de clients fidels durant el pròxim any”.
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Aquest ja seria un objectiu clar i concret, però no s’estableix cap indicador per poder
mesurar la seva consecució. Perquè aquest objectiu sigui mesurable, es podria expressar
així: “augmentar un 10% el nombre de targetes de fidelització emeses en relació amb
les que es varen expedir l’any passat”.

D’aquesta manera l’objectiu és concret i clar, podem suposar que és assolible amb els
recursos disponibles, es pot mesurar amb un indicador que permet comparar les dades
de l’any actual amb les de l’any anterior i fer el seguiment de com evoluciona, és rellevant
per a l’empresa perquè la fidelitat dels clients és un valor molt preuat i, finalment, està
temporitzat, és a dir, s’estableix el període de temps per aconseguir-lo.

Els objectius del pla de vendes es poden establir amb relació al volum de vendes
en unitats, al nombre de comandes, als ingressos en unitats monetàries, a l’import
mitjà de les compres dels clients, al nombre de visites als clients i a la quota de
mercat, entre d’altres.

1.4 Organització de l’equip de vendes

L’organització de l’equip de vendes s’ha d’adaptar a l’estructura, objectius, ne-
cessitats i activitat a la qual es dedica l’empresa. Per això, l’organització de
l’equip de vendes d’una fàbrica de cotxes pot ser molt diferent de la d’una cadena
d’establiments comercials o la d’una agència de viatges.

En qualsevol cas, l’equip de vendes ha d’estar organitzat de forma eficient, de
manera que cada venedor tingui assignat un grup de clients, una gamma de
productes o una àrea geogràfica.

Les formes d’organització de l’equip de vendes més habituals són les estructures
següents:

• Geogràfica.

• Per productes.

• Per mercats o tipus de clients.

• Per comptes de clients.

• Per funcions.

• Mixta.

1.4.1 Organització geogràfica

L’organització per territoris o àrees geogràfiques és el tipus d’estructura més
utilitzat, ja que es tracta d’un sistema molt simple, adequat per a empreses que
actuen en zones molt diferenciades i característic d’empreses multinacionals o de
països amb una gran diversitat geogràfica, lingüística, cultural, etc.
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Cada venedor assumeix la responsabilitat sobre les vendes d’una zona concreta i
de totes les línies de productes de què disposa l’empresa. D’aquesta manera, cada
venedor actua com a cap de vendes del seu territori i s’ocupa de tots els clients que
en formen part. Aquest sistema d’organització permet a l’empresa fer l’avaluació
dels resultats per zones i venedors.

És un tipus d’organització molt eficaç per a empreses que actuen en zones molt
diferenciades. Per exemple, si l’àmbit d’actuació de l’empresa és internacional,
pot ser molt útil distingir zones amb diferents llengües, cultures, religions, etc.,
perquè tots aquests aspectes influeixen en el comportament de la clientela i, per
tant, requereixen un tractament diferenciat.

A la figura 1.4 es pot veure un exemple d’organització geogràfica d’una empresa
que opera en mercats nacionals i internacionals.

Figura 1.4. Organització geogràfica de la força de vendes

L’avantatge principal de l’organització geogràfica és que cada client es relaciona
amb un sol venedor, la qual cosa permet establir relacions més sòlides i estables,
de manera que el venedor és el principal referent de l’empresa per al client.

L’inconvenient principal d’aquest tipus d’organització de la força de vendes és la
manca d’especialització que es pot donar si l’empresa disposa d’una gran varietat
de productes molt diferents, o bé quan es tracta de productes basats en tecnologies
complexes que requereixen un alt grau d’especialització.
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1.4.2 Organització per productes

L’organització de la força de vendes per productes consisteix a assignar un
producte, una gamma o una línia de productes a cada venedor, de manera que
s’especialitzen en uns productes concrets i poden oferir un assessorament més
específic als clients.

Aquest tipus d’organització és indicat per a productes d’alta tecnologia que
requereixen uns coneixements profunds i específics (venedors tècnics). També
pot ser vàlida si la cartera de productes conté una gran quantitat de productes
heterogenis o quan els clients poden ser molt diferents per a cada categoria de
productes.

A la figura 1.5 es pot veure un exemple d’organització per productes d’una empresa
que fabrica diferents tipus de productes.

Figura 1.5. Organització de la força de vendes per productes

1.4.3 Organització per mercats o tipus de clients

L’organització de la força de vendes segons el tipus de mercat és adequat quan
l’empresa ven el mateix producte o la mateixa línia de productes en mercats molt
diferents, és a dir, quan es ven en mercats molt diversos que es poden agrupar
segons els diferents processos de compres o preferències.

Es tracta d’un tipus d’estructura molt similar a l’organització per productes, només
es diferencia en el fet que, en lloc d’haver-hi un responsable de cada tipus de
producte, hi ha un responsable de cada tipus de mercat, format per empreses que
operen en mercats diversos, per exemple:
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• Pimes i grans empreses.

• Detallistes i majoristes.

• Sector HORECA (hotels, restaurants i cafeteries), comerç detallista i hospi-
tals.

• Indústria alimentària, indústria química, indústria farmacèutica, etc.

• Empreses privades i administracions públiques.

A la :figura 1.6 es pot veure un exemple d’organització per mercats d’una empresa
de productes químics que opera en diversos mercats.

Figura 1.6. Organització de la força de vendes per mercats

L’avantatge principal d’aquest tipus d’organització és que permet adaptar-se millor
a les necessitats dels diferents tipus de mercats, amb processos de compra i
necessitats molt diferents.

D’altra banda, aquesta organització té una relació directa amb la segmentació
del mercat, la qual cosa permet conèixer millor les necessitats i requeriments de
cada segment, afavorint l’especialització dels venedors i les possibilitats d’ajustar
l’oferta a cada client.

Tanmateix, l’inconvenient és que aquest sistema pot provocar problemes d’homo-
geneïtat geogràfica i generar conflictes entre els venedors.

1.4.4 Organització per comptes de clients

L’organització de la força de vendes per clients consiteix a assignar a cada venedor
un grup de clients concret. Per arribar a aquest punt, es considera que els clients
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són molt especials o importants per a l’empresa i que requereixen un venedor
exclusiu, dedicat gairebé de forma exclusiva a la seva atenció.

En aquest tipus d’organització apareixen els gerents de comptes clau (KAM -
key account manager) que s’encarreguen d’atendre els clients importants per a
l’empresa, ja sigui pel volum d’operacions que generen o pel volum de facturació.
Aquest tipus d’atenció al client és una de les que genera més fidelització per
part dels clients, no només pel tipus d’atenció que reben, sinó per l’alt grau
de coneixement que es pot aconseguir i la capacitat per atendre les necessitats
específiques de cada client, adaptant els productes i creant relacions duradores.

Es tracta d’un tipus d’organització molt adequat per a la venda consultiva, en la
qual el venedor pren el rol de consultor molt vinculat a l’organització del client
i que consiteix a ajudar a resoldre les seves necessitats, oferint el màxim valor
possible amb les solucions proposades.

Alguns exemples d’empreses per a les quals pot ser adequada aquesta organització
de l’equip de vendes són les empreses que fabriquen maquinària segons la neces-
sitat de cada fàbrica o les agències de publicitat que s’estructuren per comptes
(clients).

1.4.5 Organització per funcions

L’organització de la força de vendes per funcions consisteix a assignar a persones
diferents les diverses tasques relacionades amb la venda. Així, per exemple, hi
pot haver personal de vendes que només es dedica a fer prospeccions, altres que
només fan visites a clients per proporcionar-los informació sobre els productes,
uns altres que atenen les comandes o negocien el tancament de les vendes, uns
altres que ofereixen serveis postvenda, etc.

En aquest tipus d’organització hi tenen un rol molt important els desenvolupadors
de vendes (sales developers), que són les persones encarregades de la recerca,
prospecció i qualificació dels leads per aconseguir, posteriorment, el tancament
de la venda.

Un contacte o lead és la identificació d’una persona o entitat que té interès i
capacitat per adquirir un producte o servei, és a dir, es tracta d’un client potencial
d’una empresa de qui es disposa d’algun tipus de dades per a poder establir-hi
comunicació, generalment perquè ha mostrat interès pels seus productes o serveis.

Client potencial

És la persona física o jurídica que, per les seves característiques, forma part del mercat al
qual es dirigeix una empresa però que encara no ha adquirit els seus productes o serveis.

A vegades s’utilitza incorrectament el terme “prospectat” que és un calc de l’anglès
prospect, malgrat que aquest terme no està acceptat en català.

Sí que és correcte parlar de prospecció de clients o mercats com l’activitat que es porta
a terme per identificar clients potencials en mercats interiors i exteriors.
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1.4.6 Organització mixta

Aquest tipus d’organització de la força de vendes és una combinació d’alguna
o totes les estructures (geogràfica, per productes, per mercats, per clients o per
funcions). Normalment l’apliquen les grans empreses que, degut a les seves
dimensions, requereixen organitzacions més complexes per al seu funcionament.

Així, per exemple, es podria organitzar l’equip de vendes per zones o territoris i,
dins d’aquests, per tipus de mercats o clients.

La combinació de les diferents formes d’organització permet reduir els inconveni-
ents i aprofitar els avantatges de cadascuna.

Exemple d’organització mixta

En l’organització del departament de vendes d’una empresa es podria establir un
primer nivell amb una organització geogràfica dels territoris de vendes, per regions, i
complementar-la amb una organització per productes d’alt contingut tecnològic, que
requereixen molts coneixements específics dels venedors. A més, també es podria
assignar un grup de venedors als comptes de clients que aporten més ingressos a
l’empresa, per proporcionar-los un tractament personalitzat i continu.

1.4.7 Altres aspectes de la forma d’organització

Els recursos humans de la força de vendes també es poden organitzar segons una
estructura horitzontal o vertical. La conveniència de l’una o de l’altra depèn dels
objectius i les estratègies fixades prèviament en el pla de vendes.

En l’organització horitzontal es té en compte l’especialització de la força de
vendes, és a dir, tots els venedors realitzen totes les etapes del procés de venda, des
de la propecció fins al tancament de la venda, assumint totes les responsabilitats
associades al procés.

En canvi, en l’organització vertical s’integra i es coordina la força de vendes,
establint els diferents nivells, les persones de cada nivell, els sistemes de control,
les funcions que es poden realitzar i les responsabilitats que es poden assumir
segons el nivell, entre d’altres. Així, per exemple, es defineixen graus de
responsabilitat diferents relacionats per a cada etapa del procés de venda, on
es poden trobar venedors que només assumeixen alguna d’aquestes funcions:
propecció de clients, establiment de primers contactes amb clients, visites a clients,
tancament de vendes, prestació de serveis postvenda, etc.

En l’organització vertical és imprescindible la capacitat de treball en equip de tot
el personal que forma part de la força de vendes, ja que el procés de venda es porta
a terme amb la participació de diversos venedors que intervenen en les diferents
etapes.
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1.5 Determinació de les dimensions de l’equip de vendes

La mida de l’equip de vendes és el nombre de venedors que en formen part. Com
més gran sigui el nombre de venedors hi ha més possibilitats de captar clients nous
i augmentar el nombre de comandes.

Això no obstant, cal tenir en compte que els venedors generen una sèrie de costos
per a l’empresa (salaris, dietes, formació, etc.), per això cal trobar l’equilibri i
calcular quin és el nombre òptim de venedors per aconseguir els objectius fixats.

Els factors que intervenen en el càlcul de la mida òptima de l’equip de vendes són
els següents:

• Nombre de clients de l’empresa.

• Localització dels clients.

• Nombre de visites que cal fer als clients per atendre’ls correctament.

• Nombre de visites que pot assumir cadascun dels venedors.

• Durada mitjana de les visites.

Entre els diferents mètodes que serveixen per calcular la mida òptima de l’equip
de vendes, destaquen els següents:

• Mètode del desglossament.

• Mètode de la càrrega de treball.

• Mètode del potencial de vendes.

• Mètode de l’anàlisi marginal.

1.5.1 Mètode del desglossament

Aquest és un mètode molt senzil que pren com a referència la previsió de vendes
per a un període de temps concret (pròxim any, pròxim trimestre, etc.) i l’import
mitjà de facturació que pot aconseguir un venedor en aquest període de temps,
segons el que s’ha facturat en un període anterior equivalent.

La fórmula de càlcul és:

N =
V

F

On:

• N: nombre òptim de venedors de l’equip de vendes.
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• V: vendes previstes per al pròxim període (any, trimestre, mes, etc.).

• F: facturació mitjana d’un venedor d’un període equivalent anterior (nor-
malment, és el període immediatament anterior).

L’inconvenient principal del mètode de desglossament és que està basat en una
previsió, és a dir, una estimació de les vendes del període per al qual es calcula i
les previsions són suposicions del que pot succeir, no certeses, amb la qual cosa
es poden produir desviacions considerables.

Exemple del mètode del desglossament

Suposant que la previsió de vendes per al pròxim any és de 2.450.000 euros i segons la
facturació mitjana per venedor de 140.000 euros d’aquest any, el càlcul de la mida òptima
de l’equip de vendes per al pròxim any és:

N =
V

F
=

2.450.000

140.000
= 17, 5 venedors

Per tant, podrien ser 17 venedors amb dedicació total (jornada completa) i un venedor
amb dedicació parcial (mitja jornada).

1.5.2 Mètode de la càrrega de treball

Aquest mètode es fonamenta en la càrrega de treball que ha d’assumir l’equip de
vendes per atendre tant als clients reals com als clients potencials.

Per aplicar aquest mètode cal determinar:

• La càrrega total de treball per a tots els membres de l’equip de vendes.

• La càrrega de treball que pot assumir un venedor.

Els factors que s’han de tenir en compte per determinar la càrrega de treball són
els següents:

• Temps necessari per desplaçar-se fins al lloc on es troben els clients.

• Temps necessari per fer les visites a clients.

• Nombre de visites per client.

• Temps que els venedors han de dedicar a les tasques administratives o
auxiliars (comandes, facturació, reclamacions, reunions amb l’equip de
vendes, etc.).

• Temps total de treball distingint entre:

– Desplaçaments.

– Visites.

– Tasques administratives o auxiliars.
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Una de les limitacions principals d’aquest mètode és que parteix de la suposició
que el rendiment de tots els venedors és igual, la qual cosa no és realista i es podria
desaprofitar el potencial dels venedors més eficients.

Exemple del mètode de la càrrega de treball

Una empresa que es dedica a la fabricació i comercialització de mobiliari d’oficina, vol
determinar la mida de l’equip de vendes necessari per a aconseguir els objectius marcats
al pla de vendes per a l’any vinent (increment del 20% de clients nous i el manteniment
dels clients actuals).

El nombre de clients d’aquest any és:

• Clients nous: 135

• Clients antics: 2.582

Es disposa de la informació sobre la jornada de treball següent:

• Treball diari: 8 hores de mitjana de les quals 4 hores són de desplaçaments i activitats
auxiliars.

• Dies de treball al mes: 20 dies tots els mesos de l’any, excepte a l’agost que es tanca per
vacances.

El nombre i la durada de les visites són:

• Nombre de visites als clients nous: 6 visites anuals (una cada dos mesos).

• Durada de la visita als clients nous: 40 minuts.

• Nombre de visites als clients antics: 4 visites anuals (una per trimestre).

• Durada de la visita als clients antics: 25 minuts.

A partir de totes aquestes dades, es pot determinar la mida òptima de l’equip de vendes
seguint el procediment següent:

1) Per complir els objectius fixats al pla de vendes per a l’any vinent hem de determinar
quin és el nombre de clients antics i clients nous a partir de les dades d’aquest any.

L’objectiu és aconseguir un 20% més de clients nous, per tant, si en aquest any s’han
aconseguit 132 clients, per al pròxim any cal aconseguir-ne 162 (132 + 132 · 20/100).

El nombre de clients antics per a l’any vinent és els que ja hi ha aquest any més els clients
nous que s’han aconseguit, ja que deixen de ser nous, per tant, 2.717 clients antics (2.582
+ 135).

Així, tenim que el nombre de clients per a l’any vinent és:

• Clients nous: 162

• Clients antics: 2.717

2) El nombre de visites anuals establertes per l’empresa és:

• Visites a clients nous: 162 · 6 = 972 visites

• Visites a clients antics: 2.717 · 4 = 10.868 visites
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3) El nombre d’hores anuals de treball que els venedors han de dedicar a les visites és:

• Visites a clients nous: 972 visites · 40 minuts = 38.880 minuts = 648 hores

• Visites a clients antics: 10.868 visites · 25 minuts = 271.700 minuts = 4.528,33 hores

• Temps necessari per atendre a tots els clients: 648 + 4.528,33 = 5.176,33 hores

4) El temps de treball anual que cada venedor dedica a les visites és el següent:

4 hores/dia · 20 dies/mes · 11 mesos/any = 880 hores/any

Cal tenir en compte només el temps real dedicat a les visites, sense incloure el temps
dedicat als desplaçaments i les tasques auxiliars. D’altra banda, també cal tenir en compte
que el mes d’agost l’empresa està tancada per vacances.

5) Com que s’han de cobrir un total de 5.176,33 hores anuals de visites i cada venedor en
pot fer 880, ja es pot calcular quin és el nombre òptim de venedors necessaris per complir
els objectius del pla de vendes:

5.176, 33 hores/any

880 hores/venedor
= 5, 88 venedors

Per tant, es necessiten 5 venedors de jornada completa i un de jornada parcial. També
es podria optar per arrodonir-ho a 6 venedors per cobrir possibles imprevistos.

D’aquest procediment es pot deduir la fórmula següent:

N =
V · T
C

On:

• N: nombre òptim de venedors de l’equip de vendes.

• V: nombre de visites.

• T: temps total dedicat a les visites.

• C: càrrega de treball (nombre d’hores anuals que cada venedor dedica a les
visites).

En el cas d’aquest exemple:

N =

(
162 cl. nous · 6 visites · 40

60 h.
)
+
(
2.717 cl. antics · 4 visites · 25

60 h.
)

880 h.

N =
648 + 4.528, 33

880
= 5, 88 venedors

Els càlculs de l’exemple no són excessivament complexos perquè només es fa
una divisió per dos tipus de clients (nous i antics), però la realitat sol ser molt
més complexa i, perquè aquest mètode sigui útil, cal analitzar amb la màxima
rigorositat el temps necessari per a cada client per atendre’l de forma correcta.
Alguns criteris de classificació dels clients que poden ajudar a calcular el temps
mitjà dedicat a la visita poden ser:

• Mida de l’empresa: pimes i grans empreses.
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• Volum de facturació: comptes grans, comptes mitjans i resta de comptes.

• Tipus de consumidor: majoristes, detallistes, grans superfícies i consumidor
final.

1.5.3 Mètode del potencial de vendes

Aquest mètode pren com a punt de partida el mètode de la càrrega de treball i
incorpora el rendiment de cada venedor, és a dir, es té en compte l’eficiència o el
potencial de vendes de cadascun dels membres de l’equip.

Respecte a l’eficiència de cada venedor, cal tenir en compte que no sempre és
conseqüència de les seves qualitats i capacitats personals, ja que també depèn del
territori que té assignat i del tipus de clients als quals visita.

Per a l’aplicació d’aquest mètode cal elaborar una taula fent una classificació dels
diferents tipus de venedors que formen part de l’equip comercial. Normalment,
aquesta classificació es fa establint tres categories i valorant el rendiment (import
de les vendes) de cada venedor respecte a la mitjana que poden ser:

• Vendes mitjanes.

• Per sobre de les vendes mitjanes.

• Per sota de les vendes mitjanes.

Aquest procediment permet calcular la diferència entre les necessitats de venedors
tipus (sense tenir en compte el seu potencial) i els venedors que realment té
l’empresa (segons el seu potencial), per ajustar millor la mida de l’equip de vendes.

Exemple del mètode del potencial de vendes

Una empresa disposa d’aquesta informació sobre el potencial de vendes del seu equip
comercial:

Taula 1.4.

Categoria Nombre i tipus de venedor Rendiment

Per sobre de la mitjana 1 venedor tipus A
2 venedors tipus B

1,50
1,30

Mitjana 2 venedors tipus C 1

Per sota de la mitjana 1 venedor tipus D 0,75

El rendiment és una estimació que proporciona informació sobre el potencial de vendes de
cada comercial. Si és 1 el potencial és la mitjana de vendes, si és superior a 1 està per
sobre de la mitjana i si és inferior a 1 està per sota de la mitjana.

El nombre de venedors reals és 6 (tipus A: 1, tipus B: 2, tipus C: 1 i tipus D: 1).

Tanmateix, hi ha venedors amb un rendiment més alt i altres amb un rendiment més baix.

Per calcular el nombre de venedors segons el seu potencial de vendes, s’ha de multiplicar
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el nombre de venedors pel seu potencial, així:

(1 · 1, 50) + (2 · 1, 3) + (2 · 1) + (1 · 0, 75) = 6, 85 venedors

L’empresa té 6 venedors però, segons el seu potencial de vendes, és com si en tingués
gairebé 7. O sigui, té 6 venedors que rendeixen com si fossin gairebé 7 venedors
tipus (potencial de vendes mitjà).

Aquest nombre s’ha de tenir en compte en el càlcul de les necessitats de contractació, és
a dir, no s’ha de considerar que són 6 venedors, sinó gairebé 7.

1.5.4 Mètode de l’anàlisi marginal

Aquest mètode consisteix a determinar el nombre de venedors per al qual es
maximitzen les vendes o el benefici que l’empresa obté.

Si el nombre de venedors sobrepassa la mida òptima, no té sentit afegir més
venedors a l’equip, ja que no s’optimitzen els beneficis.

Existeixen propostes de diversos autors per calcular en quin moment s’acon-
segueix el nombre ideal o òptim de venedors, però són models matemàtics
complexos. Tanmateix es pot fer una simplificació per a l’aplicació d’aquest
mètode i valorar si és convenient incrementar el nombre de venedors o bé no ho
és.

És recomanable incrementar l’equip de vendes només si el benefici que
es podria obtenir per afegir més venedors és superior al cost que aquests
suposen per a l’empresa.

L’inconvenient de l’anàlisi marginal és que cal fer una estimació de les vendes
i dels costos que tindria l’empresa, la qual cosa suposa assumir el risc de fer
previsions realistes.

Els costos que sol generar el personal de vendes són:

• Costos fixos: remuneracions i cotitzacions socials.

• Costos variables: comissions i despeses (manutenció i desplaçament).

Així doncs, s’han de calcular els beneficis que l’empresa obtindria amb el
venedor que es vol afegir a l’equip i comprovar si aquests superen els costos que
ocasionaria.

El càlcul del benefici total es fa així:

BT = V ·B

On:

• BT: benefici total que obté l’empresa
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• V: volum anual estimat de vendes per a un venedor

• B: percentatge de benefici esperat sobre el volum anual estimat de vendes

Els costos totals es calculen així:

CT = CF + CV

On:

• CT: costos totals anuals del venedor

• CF: costos fixos anuals del venedor

• CV: costos variables anuals del venedor

Llavors cal comparar si el benefici total que s’obté supera els costos que tindria
incorporar el venedor a l’equip, tenint en compte que només és interessant fer-ho
si el benefici total és superior als costos totals:

BT > CT → Śi

BT ≤ CT → No

Exemple del mètode de l’anàlisi marginal

L’import estimat de les vendes anuals d’un venedor és de 250.000 euros i aporta a
l’empresa el 15% de benefici sobre les vendes.

El salari anual del venedor és de 32.200 euros, les cotitzacions socials anuals són de 5.500
euros i l’estimació anual de despeses de manutenció i desplaçament és de 1.850 euros.

El benefici total que obtindria l’empresa és:

BT = V ·B

BT = 250.000 ·
15

100
= 37.500

Els costos totals anuals del venedor són:

CT = CF + CV

CT = (32.200 + 5.500) + 1.850 = 39.550

Es pot comprovar que els beneficis totals que l’empresa obtindria per aquest venedor són
inferiors als costos que tindria:

BT < CT

37.500 < 39.550

Per tant, quan els costos totals estimats superen els beneficis esperats, no és convenient
incrementar l’equip de vendes.
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1.6 Nombre, freqüència i durada de les visites a clients

L’equip de vendes ha de rendibilitzar al màxim els seus esforços i ha de controlar
la durada de les visites, ja que el temps que es destina a un client que no acaba fent
una comanda és temps que el venedor no pot dedicar a altres clients que podrien
haver fet una comanda.

Cal distingir entre les visites a clients habituals i a clients potencials. Per a
les primeres és més fàcil preveure la seva durada i resultats, ja que hi ha un
coneixement previ en tractar-se de clients habituals. En canvi, per a les visites
a clients potencials és més difícil fer una previsió de la seva durada, tot i que cal
fer-ho de forma aproximada i no es pot tenir la certesa de poder aconseguir alguna
comanda.

El temps dedicat a clients potencials que finalment no es converteixen en clients
de l’empresa, és a dir, que fan alguna comanda, és temps perdut i esforços
malbaratats; a més de la pèrdua econòmica que suposa per a l’empresa. Cal vigilar
que aquestes situacions no es produeixin massa sovint.

Generalment, com més gran sigui el nombre de visites a clients potencials, més
alta és la probabilitat de convertir-los en clients reals.

Per calcular la durada mitjana de les visites a clients s’ha de calcular el
nombre de visites que un venedor ha de fer al llarg de l’any per maximitzar
el benefici.

Una de les qüestions que sorgeixen quotidianament en la vida d’un venedor és
decidir el nombre de visites que cal fer a un client potencial abans de desestimar-
lo i passar a altres clients. Per resoldre aquesta situació es poden utilitzar els
conceptes econòmics i de probabilitat, aplicant la fórmula següent:

BT =
P (n)

n
· V AN · n− (N · C)

On:

• BT: benefici total

• P(n): probabilitat de convertir un client potencial en real després de n visites

• VAN: valor actual net obtingut d’un client real

• n: nombre de visites al client

• N: nombre total de visites que el venedor pot fer a tots els clients en un
període de temps concret (clients visitats multiplicat pel nombre de visites)

• C: cost que suposa per a l’empresa una visita
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Amb aquestes dades es pot trobar el nombre de visites òptim, que maximitza
el benefici total que s’espera obtenir quan s’hagin visitat tots els clients reals i
potencials.

En aquesta fórmula es pot comprovar que VAN, N i C són independents del
nombre de visites al client (n), per tant, si es vol maximitzar el benefici, només
cal maximitzar el quocient P(n)/n. En conseqüència, el nombre òptim de visites
que s’ha de fer és el que tingui un valor més gran en aquest quocient.

Un cop s’hagi calculat el nombre de visites òptim, s’ha de calcular el temps mitjà
de cada visita tenint en compte el temps total disponible que el venedor pot dedicar
a les visites.

Exemple de càlcul de nombre de visites

Un venedor pot dedicar 175 hores a fer 500 visites a clients al llarg d’un any, amb un cost
per a l’empresa de 25 euros per visita, que inclou el salari i les dietes. El valor actual net
d’un client és de 10.000 euros i la probabilitat de conversió (captar un client potencial) creix
a mesura que augmenten les visites del venedor, tot i que l’augment no és proporcional,
cada vegada augmenta menys i, per tant, el creixement és a un ritme decreixent. Vegeu la
taula següent:

Taula 1.5.

Nombre de visites
n

Clients visitats
N/n

Probabilitat de conversió
P(n)

1 500 0,05

2 250 0,18

3 167 0,30

4 125 0,36

5 100 0,40

6 83 0,42

A partir de totes aquestes dades es poden calcular els resultats de la taula següent:

Taula 1.6.

Nombre de
visites

n

Clients
visitats

N/n

Probabilitat
de

conversió
P(n)

P(n)/n Benefici
individual

BI

Benefici
total
BT

1 500 0,05 0,05 475 237.500

2 250 0,18 0,09 1.775 443.750

3 167 0,30 0,10 2.975 496.825

4 125 0,36 0,09 3.575 446.875

5 100 0,40 0,08 3.975 397.500

6 83 0,42 0,07 4.175 346.525

El nombre de visites òptim és 3, ja que a partir d’aquest nombre el benefici total
disminueix. Com es pot observar és aquell nombre en què el quocient P(n)/n és màxim.

Els càlculs detallats per a 3 visites són:
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• N/n =
500 visites/any

3 visites/client
= 167 visites

•
P (n)

n
=

0, 30

3
= 0, 10

• BI = (V AN · P (N))− C = (10.000 AC · 0, 3)− 25 AC = 2.975 AC

• BT = BI · N
n

= 2.975 AC · 167 visites = 496.825 AC

Com que el venedor pot dedicar 175 hores anuals a fer les visites, es pot calcular el temps
que pot dedicar a cada client:

175 hores/any

500 visites/any
= 0, 35 hores · 60 minuts/hora = 21 minuts per visita

Com que ha de fer 3 visites a cada client, el temps anual total que pot dedicar a cadascun
dels clients és:

21 minuts · 3 visites/any = 63 minuts = 1 h i 3 min anuals

Per determinar la durada de les visites també hi poden influir altres variables com
la jornada de treball del venedor, que podria ser a temps complet o parcial, segons
la modalitat de contractació laboral.

Com a norma general, la jornada laboral dels venedors sol ser de 8 a 9 hores, la
qual cosa representa entre 40 i 48 hores setmanals. Les dedicacions parcials poden
ser de dos terços de jornada (de 5 a 6 hores diàries) o de mitja jornada (4 hores
diàries).

Una vegada determinat el nombre de visites i la seva durada, cal fer una planifica-
ció adequada que optimitzi els desplaçaments i minimitzi els costos.

Actualment, les noves tecnologies permeten reunir-se amb els clients mitjançant
una videoconferència, la qual cosa permet un contacte amb el client molt similar
al cara a cara. Molts experts consideren que el 80% de l’èxit en el tancament
d’una venda depèn de la personalitat del venedor, que és més important que les
seves habilitats i, fins i tot, que el producte o servei.

Malgrat que aquest tipus de tecnologies normalment només està a l’abast de les
grans empreses, cada vegada sorgeixen més possibilitats per a les petites i mitjanes
empreses. D’aquesta forma, els venedors poden fer més reunions cara a cara amb
els clients habituals, el que suposa més rapidesa i menys costos perquè no hi ha
desplaments. El temps que es destinaria als desplaçaments es pot dedicar al mateix
client o bé a altres clients que ho requereixin, la qual cosa suposa una optimització
de recursos.

1.7 Disseny i planificació de rutes de venda

Després d’assignar els territoris o les zones geogràfiques de venda als diferents
venedors, el pas següent en la planificació de visites a clients és dissenyar les
rutes.
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Les rutes de venda són els recorreguts que els venedors fan per visitar als
clients de cadascuna de les zones geogràfiques.

L’objectiu bàsic del disseny i planificació de rutes de venda és minimitzar els
factors següents:

• Quilòmetres recorreguts.

• Temps invertit en els desplaçaments.

• Costos dels desplaçaments.

• Dietes d’allotjament i manutenció.

El que es pretén aconseguir amb el disseny de rutes de venda és planificar el
nombre màxim de visites en el menor temps possible i minimitzant els costos.

Existeixen diversos models o sistemes que s’utilitzen per al disseny de rutes.
D’altra banda, es pot accedir a diverses aplicacions a la xarxa que permeten
optimitzar les rutes.

Aplicacions per al disseny de rutes

A Internet es poden trobar una gran quantitat d’aplicacions en línia, com ara les següents:

• Michelin: www.viamichelin.es/web/Itinerarios

• Google Maps: www.google.es/maps

• Route XL: www.routexl.es

1.7.1 Ruta per sectors

El disseny de rutes mitjançant el sistema de sectors és molt útil si no es visita
regularment als clients.

Consisteix a dividir el territori en parts o zones d’una ciutat o un territori més
extens, per exemple, la ciutat de Barcelona es pot dividir en tres zones, a partir
dels seus districtes, com es pot veure a la figura 1.7. i fer el disseny de rutes de
venda a partir d’aquesta divisió.

https://www.viamichelin.es/web/Itinerarios
https://www.google.es/maps
http://www.routexl.es/
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Figura 1.7. Divisió per sectors d’un territori de vendes

Algunes empreses utilitzen la nomenclatura dels punts cardinals (nord, sud, est i
oest) per delimitar les seves zones de vendes, la qual cosa es pot aplicar a zones
reduïdes (ciutats) o àmplies (països i continents).

La forma de procedir en aquest tipus de distribució seria la següent:

• Els primers dies es visiten els clients de la zona més allunyada de l’empresa.

• Els últims dies es visiten els clients de la zona que queda al centre de la
distribució.

L’avantatge d’aquest sistema és que els sectors són contigus i els últims dies es
poden fer algunes visites a les altres zones no massa allunyades de la zona central,
en cas que no s’haguessin pogut fer durant els dies anteriors per falta de temps.

1.7.2 Ruta de la margarida

Aquest tipus de rutes és adient per a territoris grans i amb molta densitat de clients
que s’han de visitar regularment.

Consisteix a dividir el territori en diversos sectors i cadascun d’aquests en diferents
subsectors, formant un esquema similar al d’una margarida, com es pot veure a la
figura 1.8.
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Figura 1.8. Ruta de vendes de la margarida

La forma de procedir amb la ruta de la margarida és visitar als clients, partint
sempre del punt central; iniciant el recorregut per una de les bandes d’un sector,
traçant una línia que envolta l’interior del sector i retornant al centre per l’altra
banda d’aquest. Els sectors es visiten sempre pel mateix ordre i els subsectors
també.

Aquest sistema és eficient si l’empresa està on es troba el centre de la margarida,
o bé el venedor viu en aquesta zona, amb la qual cosa cada dia pot iniciar la ruta
des d’aquest punt i retornar al punt de partida. Això permet eliminar les dietes
d’allotjament i minimitzar els desplaçaments.

1.7.3 Ruta del trèvol de quatre fulles

La ruta del trèvol de quatre fulles és molt similar al de la margarida però el nombre
de sectors és més limitat.

Consisteix a dividir el territori en quatre sectors, que serien les quatre fulles del
trèvol i cada dia es visiten els clients que es troben dins d’aquests sectors, com es
pot veure a la figura 1.9.

Figura 1.9. Ruta de vendes del trèvol de
4 fulles
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Aquest sistema és útil si:

• Els territoris no són molt extensos i tenen un nombre similar de clients.

• El venedor viu en el centre del trèvol.

• Les visites als clients es fan de forma periòdica.

1.7.4 Ruta en línia recta

A vegades, si el punt de partida no és el centre de la zona de vendes i els clients
estan repartits de forma poc uniforme, l’única alternativa viable és el sistema de
la línia recta.

En aquest cas, el venedor comença les visites des d’un punt d’origen, que pot ser
l’empresa o el seu domicili, i es desplaça en línia recta fins al límit del territori
establert, retornant al punt d’origen seguint el camí a la inversa, com es pot veure
a la figura 1.10.

Figura 1.10. Ruta en línia recta

El concepte de línia recta és molt relatiu perquè difícilment els recorreguts poden
ser exactament una línia recta, de fet, hi ha una variant d’aquest sistema amb la
línia en ziga-zaga.
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1.7.5 Ruta de cercles concèntrics i espiral

Qualsevol d’aquest dos tipus de rutes s’utilitza quan l’empresa o el domicili del
venedor es troben en el centre del cercle o de l’espiral.

La ruta de cercles concèntrics consisteix a definir uns cercles concèntrics
que delimiten les zones on es troben els clients. És una divisió similar a les
isòcrones que són línies dibuixades sobre un mapa per delimitar un territori i també
s’utilitzen per a moltes altres aplicacions: rutes de transport o repartiment, àrees
d’atracció comercial de punts de venda, anàlisi de la competència, etc.

A la figura 1.11 es pot veure un exemple de delimitació del territori mitjançant
cercles concèntrics.

Figura 1.11. Ruta de cercles concèntrics o isòcrones

Aquest model de disseny de rutes és útil si els clients estan repartits uniformement
pel territori de vendes i requereixen un nombre similar de visites.

La ruta de l’espiral és similar a la dels cercles concèntrics però aprofitant traçats
de carreteres o carrers que giren al voltant d’un punt, on es trobaria l’empresa o
el domicili del venedor, allunyant-se’n cada vegada més.

1.8 Assignació de venedors a zones, rutes o clients

Una zona de vendes és una àrea geogràfica o territori delimitat on es troben els
clients, reals i potencials, assignats a un venedor, delegació o distribuïdor, amb
l’objectiu de:
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• Aconseguir una bona cobertura del mercat.

• Minimitzar els costos derivats de les vendes.

• Reforçar les relacions amb els clients.

• Millorar l’eficiència de la força de vendes.

• Coordinar les vendes amb altres funcions comercials.

L’assignació dels venedors a les zones, rutes o clients és un procediment que consta
de les etapes següents:

1. Selecció de les unitats geogràfiques de control. La delimitació de les àrees
s’hauria de fer d’acord amb la previsió de nombre de clients potencials i
reals de cada unitat geogràfica. Les divisions més freqüents són: ciutats,
àrees metropolitanes, districtes i codis postals, entre d’altres.

2. Anàlisi dels clients. Consisteix a estudiar les diferents unitats geogràfiques
que han estat delimitades per identificar el potencial de vendes d’acord amb
el nombre i tipus de clients que en formen part.

Cal identificar el nombre de clients reals, el nombre de clients potencials
i fer una estimació de les vendes, d’acord amb d’acord amb la possible
competència i els avantatges competitius que pot oferir l’empresa.

3. Anàlisi de la càrrega de treball. És la previsió i estimació del temps i
l’esforç que requereix cada unitat geogràfica, valorant el nombre de clients,
la freqüència i durada de les visites, el temps necessari per als desplaçaments
i la mida del territori.

4. Combinació d’unitats geogràfiques. Consisteix en l’agrupació de les
zones o territoris delimitats que tenen un potencial de vendes similar,
d’acord amb el nombre de venedors disponibles per atendre-les.

5. Assignació dels venedors. Es tracta de decidir a qui correspon cadascuna
de les combinacions d’unitats geogràfiques i s’ha de fer tenint en compte
el potencial dels venedors: condició física, coneixement del producte,
iniciativa, eficàcia, capacitat de persuasió, habilitats comunicatives, etc.

L’assignació de venedors a les zones geogràfiques o rutes de venda s’ha de fer
d’acord amb l’objectiu d’optimitzar els recursos disponibles i maximitzar les
vendes de l’empresa en aquest territori.

A priori, semblaria que com més venedors s’assignin a una zona, més possibilitats
hi ha de convertir clients potencials en clients reals i, per tant, s’aconsegueixen més
vendes. Tanmateix, arriba un punt en el qual el territori se satura o, fins i tot, els
venedors es poden destorbar.

Si el cost d’afegir un venedor a una zona o ruta supera l’augment de les
vendes que es poden aconseguir, no és eficient assignar-hi més venedors.
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Si, per exemple, la força de vendes s’organitza per tipus de clients, la direcció
pot assignar un venedor o un grup de venedors als diferents tipus de clients, com
majoristes, detallistes i grans superfícies o bé comptes grans, comptes mitjans
i resta de comptes (segons el volum de facturació). Després, cal decidir quin
venedor o equip de venedors s’assigna a cada tipus de client.

Aquest tipus d’assignació permet diferenciar els clients amb l’objectiu que cadas-
cun rebi el tractament més adequat a les seves característiques i aconseguir uns
índexs de fidelitat més grans.

Per fer les agrupacions de clients es poden tenir en compte criteris com els
ingressos que proporcionen a l’empresa, els que representen una participació més
gran en les vendes de l’empresa o els que creixen més ràpidament. Aquestes
agrupacions faciliten la tasca d’assignar els venedors més adequats, segons les
seves capacitats i potencial, el nombre i freqüència de visites, jornada laboral dels
venedors, etc.

Finalment, s’ha de prendre en consideració que les zones assignades als diferents
venedors tinguin una càrrega de treball similar, per evitar injustícies o sobrecar-
regar excessivament a algun venedor, ja que això podria causar conflictes entre
els membres la força de vendes. També cal tenir en compte que alguns venedors
poden tenir èxit en una zona o en l’atenció d’un tipus de clients i, en canvi, pot ser
que no siguin aptes per a una altra zona o clients.

Normalment, l’assignació de zones es fa tenint en compte l’experiència de cada
venedor i el temps que fa que treballa a l’empresa.

1.9 Aplicacions informàtiques per a la gestió i control de plans de
venda

Els responsables del departament de vendes són els encarregats de planificar i
organitzar l’activitat del departament, mitjançant un pla de vendes.

L’elaboració d’un pla de vendes pot ser una tasca molt feixuga si no es disposa
d’algunes aplicacions informàtiques que faciliten la feina. L’organització i control
de períodes, venedors i productes és essencial per fer el monitoratge de les vendes
i assolir els objectius fixats.

El seguiment i control de l’aplicació del pla de vendes suposa, gairebé sempre,
l’anàlisi d’una gran quantitat de dades que són necessàries per a la presa de
decisions, sovint relacionades amb les desviacions respecte a les previsions i la
necessitat de corregir-les.

Actualment, existeixen diverses aplicacions informàtiques que faciliten el maneig
i control de totes les dades necessàries per a la gestió, seguiment i control dels
plans i dels equips de vendes.

Les funcionalitats principals d’aquestes aplicacions informàtiques són:
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• Creació d’un pla de vendes on s’estableix un objectiu global per períodes
temporals (mensuals, trimestrals i anuals).

• Generació d’un pla detallat mitjançant l’establiment d’objectius parcials per
a cada zona de vendes, venedor, equip de vendes, client i producte.

• Establiment de fites per a la motivació de la força de vendes.

• Control i seguiment de les estimacions o previsions del pla de vendes,
mitjançant comparacions dels resultats obtinguts respecte als objectius.

L’ús d’aquest tipus d’aplicacions permet obtenir moltes anàlisis estadístiques de
vendes a temps real, mitjançant taules de dades i gràfics, amb els quals es pot
observar l’evolució dels objectius fixats en el pla de vendes. Això facilita la
possibilitat d’esbrinar la causa d’un augment o disminució de les vendes, la qual
cosa permet un major control per minimitzar les situacions desfavorables en el
futur.

D’altra banda, aquestes aplicacions per a la gestió i control de plans de vendes
són una font d’informació molt preuada per a la planificació de les accions de
màrqueting i l’avaluació del seu impacte sobre les vendes.

Actualment, l’ús generalitzat de la tecnologia ha fet possible que cada venedor
porti sempre algun dispositiu informàtic capaç de proporcionar informació molt
exhaustiva dels clients i del mercat. Gràcies a aquests sistemes els venedors
tenen accés immediat a tota la informació que necessiten, encara que es trobin
fora de l’empresa. Poden consultar la disponibilitat de productes, els terminis de
lliurament previstos i qualsevol altra informació que contribueixi a donar un servei
millor als clients.

A més, amb les aplicacions informàtiques adequades, els venedors poden utilitzar
la geolocalització per ubicar els clients i planificar les rutes òptimes per realitzar
les visites. Aquests sistemes també permeten a les empreses geolocalitzar els
venedors en tot moment.

Actualment, al mercat hi ha moltes solucions informàtiques que engloben les
aplicacions necessàries per a la gestió de les vendes i de la força de vendes: orga-
nització de tasques, planificació de rutes, geolocalització, seguiment d’objectius,
anàlisi de dades, etc.





Organització d’equips de venda 47
Determinació de l'organització i les

característiques de l'equip de vendes

2. Caracterització del personal de vendes

La missió bàsica dels comercials o venedors és vendre però, només venen els
venedors?

Picaresca o enginy?

Una antiga rondalla molt popular d’Etiòpia explica que un ancià, ajagut al llit i a punt de
morir, va cridar als seus tres fills i els va dir:

- No puc dividir en tres el que tinc. Si ho fes, deixaria molt poc a cadascun de vosaltres.
Per això he decidit deixar tot el meu llegat només a un de vosaltres: el que sigui més hàbil,
més intel·ligent, més astut, més sagaç...

Els tres fills, astorats, es mostraven inquiets esperant que el seu pare els digués qui
heretaria tots els seus béns. Però el pare els va dir:

- He deixat tres monedes a sobre de la taula, una per a cadascú de vosaltres. Agafeu-les i
el que compri alguna cosa per omplir la casa es quedarà amb tot el que tinc.

Els fills varen prendre les monedes i varen marxar.

El primer fill va comprar palla, però només va aconseguir omplir la meitat de la casa.

El segon fill va comprar sacs de plomes, però no va aconseguir omplir-la gaire més que
l’anterior.

El tercer fill, que és qui va aconseguir l’herència, només va comprar un objecte petit: una
torxa. Va esperar que es fes fosc, va encendre la torxa i va omplir la casa de llum.

Aparentment, la moralitat o l’ensenyament d’aquesta història és que el més
espavilat és qui guanya i, en aquest cas, es queda amb l’herència. Sembla que tot
es fonamenta en l’enginy, la picaresca o l’estratagema. Ara bé, aquesta història
és incompleta perquè no explica el que va fer el tercer fill. Va parlar amb altres
persones que considerava més sàvies, va caminar moltes hores seguides fins al
vespre i sense tenir una resposta clara sobre el que havia de comprar. Desesperat,
quan es feia fosc va veure com un gran estable es podia il·luminar amb una simple
torxa. Va fer el que cada dia fan molts venedors: observar, preguntar, recórrer el
territori, recollir informació, etc.

La pregunta hauria de ser: picaresca, enginy o treball? Segurament és una mica
de tot, com en el cas de la feina dels comercials o venedors que, a més de vendre,
fan moltes més tasques i aquestes també formen part de les seves funcions i
responsabilitats.

Les persones que es dediquen a aquesta professió han de tenir una sèrie d’habilitats
i coneixements que es poden aprendre, però també necessiten una sèrie d’actituds
que són inherents a cada persona i que són més difícils de modificar.

Les característiques i habilitats que es requereixen al personal de vendes depenen
de les funcions i el tipus de tasques que ha de desenvolupar. El conjunt de
característiques i habilitats són el que defineix el perfil professional del comercial
i el que les empreses utilitzen per al reclutament i la selecció de personal.
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2.1 Funcions del venedor en la venda personal

La tasca principal del comercial o venedor consisteix a vendre, però hi ha moltes
més activitats que també han d’assumir i que no són estrictament vendes.

Les funcions del venedor d’un establiment comercial no són exactament les
mateixes que les d’un comercial que visita als clients i pren nota de les comandes,
o les d’un comercial que s’encarrega de fer prospeccions per obrir nous mercats.
Tots aquests professionals fan tasques relacionades amb les vendes, però cadas-
cuna d’una perspectiva diferent, la qual cosa determina el tipus d’activitats que
conformen la seva activitat professional.

Es poden establir diverses classificacions dels venedors segons el tipus de tasques
que desenvolupen, el tipus de vendes que fan, el grau de vinculació amb l’empresa
o l’amplitud del territori en què operen. Tanmateix, aquests criteris de classifi-
cació no són incompatibles entre si, sinó al contrari, el més habitual és que els
venedors assumeixin diverses funcions. És força habitual que un comercial, a
més d’assumir les vendes, també capti clients nous, lliuri comandes, presti serveis
postvenda, etc.

La venda personal es caracteritza pel contacte i la comunicació directa i
interactiva entre el venedor i el client.

Aquest tipus de venda és la que es porta a terme tant en els establiments comercials
com les que es fan fora de l’empresa, mitjançant les visites a clients. Això no
obstant, les funcions del personal d’unes i altres són diferents.

Les funcions del venedor es poden agrupar en diverses categories:

• Exploració. Aquest tipus de funcions consisteix a analitzar el mercat, a fer
prospeccions per identificar clients potencials i avaluar el seu potencial amb
l’objectiu de visitar-los per oferir-los els productes o serveis que l’empresa
comercialitza. Les funcions incloses dins d’aquesta categoria són:

– Obtenir informació sobre clients potencials.

– Avaluar el potencial de vendes i seleccionar els clients potencials més
interessants.

– Preparar ofertes comercials per a la presentació del producte i l’argu-
mentari de vendes.

– Programar i preparar les visites als clients potencials.

– Realitzar les visites amb l’objectiu de captar els clients potencials.

• Venda. Aquesta és la funció bàsica del venedor i consisteix a resoldre
problemes o satisfer les necessitats dels clients mitjançant els productes i
serveis que configuren l’oferta comercial de l’empresa (cartera de produc-
tes).



Organització d’equips de venda 49
Determinació de l'organització i les

característiques de l'equip de vendes

A més, si els clients són distribuïdors (majoristes o detallistes), el venedor ha
d’afavorir el creixement de les seves xarxes de vendes, perquè això impulsa
encara més les vendes. Com més bona sigui la relació amb els distribuïdors i
els seus comercials, més possibilitats hi ha d’establir relacions de confiança
i mantenir-les al llarg del temps.

En el context d’aquesta categoria de funcions del venedor hi ha les següents:

– Transmetre una bona imatge de l’empresa, de la marca i de si mateix.

– Escoltar al client per captar les seves necessitats i oferir-li el producte
o servei més adequat.

– Negociar amb els clients per arribar a un acord beneficiós per a
ambdues parts.

– Tancar les operacions de venda de productes i serveis.

– Treballar amb l’objectiu de desenvolupar la xarxa de vendes dels
distribuïdors.

• Fidelització. L’orientació de l’estratègia empresarial cap al client té per
objectiu aconseguir la seva lleialtat, és a dir, que la venda no acabi amb el
tancament o el cobrament de l’operació, sinó que s’estableixi una relació
de confiança que es perllongui al llarg del temps i continuï generant més
vendes.

En els mercats competitius actuals hi ha una gran varietat de productes i
serveis, innovadors i de qualitat, per això és difícil aconseguir la fidelitat
només oferint productes d’aquestes característiques. Cal generar més valor
per aconseguir la fidelitat dels clients, i encara més, que recomani l’empresa
i els productes als altres, la qual cosa és una peça clau per al rendiment i la
permanència de l’empresa.

Les funcions del venedor incloses en aquesta categoria són:

– Establir i mantenir relacions a llarg termini amb els clients.

– Atendre adequadament les demandes dels clients per ajustar-les a les
seves necessitats reals.

– Oferir i gestionar els serveis prevenda i postvenda.

– Gestionar les reclamacions dels clients i resoldre-les de forma satisfac-
tòria per a ambdues parts.

• Informació. El venedor és un nexe entre l’empresa i el client, és a dir, és
la baula que uneix l’empresa amb el mercat, per això moltes de les seves
tasques consisteixen a informar tant a l’empresa com als clients.

Les funcions del venedor que formen part d’aquesta categoria són:

– Comunicar adequadament als clients tota la informació sobre els pro-
ductes i serveis que s’ha preparat a l’empresa (missatges, promocions,
campanyes, eslògans, característiques tècniques, instruccions d’ús,
etc.).

La satisfacció del client no
garanteix sempre la seva
permanència i fidelitat a
l’empresa, però és més fàcil
mantenir els clients que es
consideren ben atesos que
no pas aconseguir clients
nous.
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Cartera de clients

És un registre o directori del
conjunt de clients que els

venedors d’una empresa tenen en
la seva àrea de venda i amb els

quals ha de mantenir el contacte.

– Assessorar els clients sobre com els productes i serveis que s’ofereixen
poden satisfer les seves necessitats i desitjos (novetats, innovacions,
característiques, etc.) i, d’altra banda, com s’han d’utilitzar adequada-
ment per garantir una experiència òptima.

– Proporcionar retroaccions als responsables de l’empresa (cap de
vendes i cap de màrqueting) sobre l’evolució del mercat, és a dir,
inquietuds dels clients (requeriments, agraïments, queixes, reclama-
cions, agraïments, suggeriments, etc.) i activitats de la competència
(introducció de nous productes, variacions de preus, descomptes,
campanyes, etc.).

• Planificació. Aquesta funció consisteix a organitzar el temps, els recursos i
els esforços, ja que el treball dels venedors és flexible i és imprescindible que
siguin ells mateixos qui facin una programació de les seves tasques, d’acord
amb els objectius del pla de vendes. Per optimitzar el rendiment cal ser molt
organitzat i metòdic.

Aquesta categoria de funcions es pot concretar en:

– Organitzar la seva tasca, fixar els seus objectius i aplicar les estratègies
d’acord amb el pla de vendes.

– Planificar les rutes i les visites a clients.
– Optimitzar el temps que es destina als desplaçaments.
– Ajustar la durada de les visites a les seves possibilitats.
– Evitar tasques improductives que no afavoreixin les vendes.

• Formació. Actualment, els mercats són dinàmics i canviants, la qual cosa
exigeix la formació contínua del personal de vendes per adaptar-se a aquest
entorn i mantenir l’eficàcia. Durant tota la seva carrera professional, els
venedors reben formació i, a vegades, també proporcionen formació als
venedors novells.

Entre les funcions dels venedors d’aquesta categoria destaquen:

– Rebre formació sobre els productes, serveis i tècniques de venda.
– Rebre formació sobre l’ús de tecnologies que li permeten desenvolupar

les seves funcions de forma més eficient.
– Participar en la formació dels venedors novells.

• Gestió administrativa. Aquesta és una funció auxiliar de l’activitat de
venda però que els venedors realitzen habitualment i són tasques d’oficina,
que normalment es fan al despatx, entre les quals hi ha:

– Gestionar la cartera de clients del territori que té assignat.
– Recollir, anotar i tramitar les comandes de clients.
– Gestionar els cobraments de les factures de clients.
– Organitzar i mantenir actualitzada la base de dades de clients.
– Preparar el material necessari per a les visites de venda (catàlegs,

fullets, fitxes tècniques, etc.).
– Controlar i fer el seguiment dels resultats que s’obtenen.
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2.2 Tipologies de venedors

Els tipus de venedors sorgeixen a partir dels diferents tipus de venda que existeixen
i distingint, bàsicament, entre la venda personal i la venda no personal.

La venda personal és un procés de comunicació entre el venedor i el comprador,
que implica un contacte directe i personal entre ambdós, i es concreta en una oferta
comercial per part del venedor que el client pot acceptar a canvi d’un pagament.
En canvi, la venda no personal és una activitat en la qual el venedor no interactua
directament amb el client, és a dir, no s’estableix una relació personal. Aquest és el
sistema de vendes dels establiments comercials en règim d’autoservei, el comerç
electrònic o la venda a través de màquines expenedores (venda automàtica).

Dins de la venda personal es poden distingir diferents tipus de vendes segons si es
ven al consumidor final o bé a altres empreses, o a les administracions públiques.
Per identificar i classificar els tipus de vendes a partir d’aquest criteri se solen
utilitzar unes sigles en anglès amb la terminologia: B (business), C (consumer) i
A (administration).

A partir d’aquesta terminologia es distingeixen els tipus d’operacions o intercanvis
següents:

• B2B - Business to business. Són les transaccions que es produeixen entre
empreses, o sigui que, tant el client com el venedor són empreses. El
client pot adquirir els productes per al seu consum (per exemple, mobiliari
d’oficina o components per integrar-los al producte que fabrica) o bé pot
tornar-los a vendre (distribució).

• B2C - Business to consumer. Són les transaccions entre empreses i
consumidors, és a dir, les vendes que les empreses fan directament als
consumidors finals dels productes i serveis (comerç al detall o a la menuda).

• B2A - Business to administration. Són les transaccions entre empreses i
organismes de l’administració pública, per exemple, la venda d’ordinadors
a una escola pública o bé la prestació del servei de neteja i manteniment de
l’edifici on es troba una conselleria del govern.

• C2C - Consumer to consumer. Són els intercanvis entre particulars i sense
la intervenció d’empreses, per mitjà de portals o llocs web, per exemple,
Wallapop, Vibbo, etc.

Si ens centrem només en les vendes personals i les transaccions B2B, B2C i B2A,
la tipologia de venedors que trobem es pot classificar tenint en compte els criteris
següents:

• Segons el tipus de tasques que fan.

• Segons la vinculació amb l’empresa.

Trobareu més informació
sobre els tipus de venda
en els materials del mòdul
“Tècniques de venda i
negociació”.
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Podeu llegir un article
sobre la venda porta a
porta en aquest enllaç:

goo.gl/NgFxZi.

Prescriptor

Persona que aconsella, recomana
o prescriu la compra d’un

producte, sovint relacionat amb
la seva professió o els seus

coneixements tècnics.

• Segons l’amplitud del territori on operen.

• Segons el tipus de producte que venen.

2.2.1 Tipologia de venedors segons les seves tasques

Segons la seva funció o el tipus de tasques que els venedors desenvolupen a
l’empresa, es poden classificar en:

• Dependent. Atén els clients en un establiment comercial i realitza tasques
molt variades: assessorament, orientació, preparació de paquets, etc. Per
exemple, el dependent d’una perfumeria o d’una llibreria.

• Captador. Es dedica principalment a la captació de clients nous i es tracta
d’una ocupació molt dura, tot i que es tracta d’una modalitat en declivi.
Col·loquialment són coneguts com a “venedors a porta freda” o “venedors
porta a porta”. Per exemple, fa uns quants anys era habitual trobar venedors
de llibres, estris de cuina o assegurances, que recorrien les ciutats oferint el
seu producte en el mateix domicili dels clients o en els llocs de treball, on
es poden concentrar molts clients potencials.

• Promotor. Fa demostracions de productes en establiments comercials, fires
o, fins i tot, en domicilis particulars, amb la finalitat que els clients poten-
cials els comprin. Per exemple, en els estancs es poden veure promotors
de marques de tabac que ofereixen el seu producte als clients que visiten
l’estanc, oferint algun tipus d’incentiu (regal d’un encenedor).

• Venedor tècnic. Orienta i assessora els clients sobre el funcionament
de productes tecnològics, complexos o sofisticats, per això requereix una
formació específica, i també fa el tancament i el seguiment posterior de
la venda. Normalment, visiten al client a la seu de la seva empresa. A
moltes ofertes de treball d’aquest perfil de venedor se l’anomena enginyer
de vendes per la necessitat d’uns coneixements tècnics molt concrets. Per
exemple, el venedor d’una empresa que ven maquinària industrial seria un
perfil d’aquest tipus.

• Visitador. Fa visites per incentivar que altres venedors recomanin els
productes als clients, és a dir, fa tasques de promoció però dirigides als
prescriptors o distribuïdors. En alguns casos, és una variant del venedor
tècnic, ja que pot necessitar una formació específica i uns coneixements
tècnics profunds. Per exemple, és un perfil característic de la indústria
farmacèutica en què aquest professional visita a metges o farmacèutics per
presentar-los productes, informar-los de les seves característiques i oferir-
los algunes mostres, amb l’objectiu que els receptin als pacients o recomanin
als clients.

https://www.lavanguardia.com/economia/20170902/43967300112/vendre-a-porta-freda.html
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• Receptor de comandes. Reben les comandes dels clients, les gestionen
perquè els siguin lliurades i vetllen perquè els clients estiguin ben proveïts.
Aquesta funció es pot fer des de l’empresa (per telèfon o correu electrònic)
o fent visites als clients.

• Repartidor. Fan les funcions de venda i lliurament, és a dir, el moment de
la venda coincideix en el moment de repartir la mercaderia, i garanteixen
l’aprovisionament periòdic i puntual. Generalment, els clients són establi-
ments comercials detallistes i són els mateixos repartidors els que col·loquen
els productes en el lineal de l’establiment. Per exemple, els repartidors de
Danone o Bimbo abasteixen regularment els establiments detallistes.

• Teleoperador. Desenvolupa la seva funció des d’un centre d’atenció
telefònica (call center) i s’encarrega de contactar amb el públic objectiu per
informar-lo de promocions, fer accions de màrqueting i vendre productes
o serveis. Per exemple, les empreses de telefonia o d’assegurances solen
disposar d’aquest tipus de venedors.

• Venedor ambulant. Ven productes fora d’un establiment comercial perma-
nent, generalment en instal·lacions desmuntables o transportables, al carrer
o en indrets concrets i els dies de mercat que estableix cada municipi. Es
requereix una llicència municipal i el pagament d’una taxa per ocupació de
la via pública.

2.2.2 Tipologia de venedors segons la vinculació amb l’empresa

S’entén, per vinculació amb l’empresa, el tipus o la modalitat de contracte que
s’estableix entre l’empresa i el personal que treballa per a aquesta.

Entre l’empresa i el seu personal comercial existeixen diferents tipus de relacions
i, malgrat que és complex delimitar-les i diferenciar-les perquè hi ha elements
comuns a totes, es poden agrupar en el tipus següents:

• Relació laboral comuna (venedor). Si s’ocupa un lloc de treball a
l’empresa i l’activitat es porta a terme en un horari concret i d’acord amb
les instruccions de l’empresa, es tracta d’una relació laboral ordinària.
Aquesta és relació de treball per compte d’altri i està regulada per l’Estatut
dels treballadors, el conveni col·lectiu aplicable a l’empresa i la resta de
normativa laboral.

Els venedors que mantenen una relació laboral comuna amb l’empresa tenen
els mateixos drets que la resta de treballadors de la plantilla (cobren un sou
fix i pagues extres i tenen dret a vacances retribuïdes) i cotitzen al Règim
General de la Seguretat Social amb les mateixes condicions que els altres
empleats.

Aquest tipus de professional s’anomena simplement venedor o comercial
i en són exemples els venedors d’establiments comercials detallistes o els
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Risc i ventura

Principi pel qual una persona
que ha d’executar un contracte

assumeix les contingències a les
quals s’exposa i tot allò, bo o

dolent, que pot succeir i no es
pot preveure amb certesa.

Als annexos d’aquest
material podeu consultar

l’Estatut de treball
autònom.

comercials d’empreses de telefonia, assegurances, subministraments (llum,
gas, aigua...).

• Relació laboral especial (representant comercial). Si un comercial
actua d’acord amb les instruccions d’una empresa, però fora del seu àmbit
organitzatiu, és a dir, no forma part de la plantilla, es tracta d’una relació
laboral especial.

És una persona física (no pot ser una persona jurídica) que treballa per
a una o més empreses, a canvi d’una retribució normalment basada en
comissions sobre les vendes efectuades, i promou o concerta operacions de
compravenda per compte de l’empresa a la qual representa, sense assumir
el risc i ventura de les operacions.

En general, les condicions laborals del representant de comerç són similars
a les de qualsevol treballador ordinari, per tant, no assumeix cap risc i
té els mateixos drets que un treballador per compte d’altri, incloses unes
vacances retribuïdes. La diferència principal amb els altres venedors és
que pot treballar per a més d’una empresa, desenvolupa la major part del
seu treball fora de les instal·lacions de l’empresa, visitant clients, i no està
subjecte a una jornada de treball i horaris concrets. Tampoc ha de rebre
necessàriament un sou fix, tot i que es pot pactar un sistema de retribució
combinat (fix més comissions) i no cobra pagues extres.

• Relació mercantil (agent comercial). Pot ser una persona física o jurídica
que, a canvi d’una retribució (fixa, variable o una combinació de les
dues), s’encarrega de forma permanent de promoure, negociar o concertar
operacions mercantils en nom i per compte d’una o més empreses en una
zona concreta. No assumeix el risc i ventura de les operacions, tret que es
pacti el contrari.

No és un assalariat, sinó un professional independent o autònom, regulat
per l’Estatut del treball autònom (ETA) i que manté una relació amb les
empreses per a les quals treballa mitjançant un contracte d’agència.

Ha de cotitzar en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la
Seguretat Social i, si es rescindeix la relació mercantil que manté amb
l’empresa abans del que s’ha pactat, no té dret a percebre indemnitzacions
per acomiadament, ja que la relació no és laboral. Això no obstant, l’agent
podria reclamar una indemnització per altres conceptes (danys i perjudicis
o increment de la clientela que ha aconseguit).

A diferència d’altres autònoms que treballen per a molts clients, com que els
ingressos dels agents comercials depenen exclusivament de l’empresa per
a la qual treballen, es consideren treballadors autònoms econòmicament
dependents (TEAD) sempre que compleixin tots els requisits establerts a
l’article 11.2 de l’ETA, tret d’assumir el compte i risc.

A l’estació ferroviària d’Atocha, a
Madrid, hi ha l’escultura de bronze

"Homenatge a l’agent comercial" de
l’escultor Francisco López

Hernández (1998).
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2.2.3 Tipologia de venedors segons l’amplitud del territori on operen

El territori on operen els venedors pot ser més o menys gran i més o menys
delimitat, és a dir, amb uns límits marcats o no.

A partir d’aquest criteri, es pot diferenciar entre els tipus de comercials següents:

• Viatjant. És un venedor o comercial que representa l’empresa en un
territori ampli i sense oficines permanents, és a dir, el comercial s’hi
desplaça per visitar els clients i l’empresa no hi té cap seu d’operacions.
Aquest tipus de venedor acostuma a passar molt temps fora de l’empresa i
del seu domicili, la qual cosa és compensada econòmicament per l’empresa.

• Representant de zona. És un comercial que manté una relació laboral
especial amb l’empresa a la qual representa i que té assignada una zona
de vendes concreta, fora de la qual no pot actuar. Fa les mateixes funcions
que un representant comercial però en una zona delimitada.

• Corredor de plaça. Realitza les mateixes funcions que un viatjant, però
dins d’una zona més reduïda, que coincideix amb el territori on es troba
l’empresa o el centre de treball on presta els serveis i que pot ser una ciutat,
una comarca o com a màxim una província.

No s’ha de confondre el corredor de plaça amb el corredor de comerç.

2.3 Característiques personals del venedor professional

Una de les funcions de la direcció de vendes és determinar quines són les qualitats
personals bàsiques requerides o desitjables dels comercials, però establir quines
són les característiques que l’empresa ha de buscar quan selecciona la força de
vendes no és una tasca fàcil.

Un venedor no és un bon professional només gràcies a les seves característiques
personals, sinó que hi ha altres factors determinants com la seva formació i
experiència. Dit d’una altra manera, un venedor no neix, sinó que es fa.

Els trets de la personalitat determinen les actituds, és a dir, la manera de ser,
la disposició a actuar o comportar-se davant d’una situació concreta i són
inherents a cada persona.

Malgrat que moltes actituds són innates i depenen de la intel·ligència emocional
de cadascú, també es poden entrenar i treballar per millorar-les.

La intel·ligència emocional és la capacitat d’un individu de percebre i reconèixer
els sentiments de forma apropiada i precisa, de comprendre’ls i assimilar-los, i de

Corredor de comerç

Es tracta d’un cos de funcionaris
públics al qual es pot accedir per
oposició i que té la funció de
promoure i intervenir en
contractes mercantils, per
donar-ne fe en la seva condició
de fedataris públics col·legiats.

Fan una funció molt similar als
notaris però en l’àmbit de les
operacions mercantils regulades
pel Codi de comerç.
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Si us interessa el tema de
la intel·ligència social

podeu escoltar el
programa “L’ofici de viure”

(Catalunya Ràdio) que
trobareu als annexos

d’aquest material.

regular i modificar adequadament els estats d’ànim propis o aliens, la qual cosa
afavoreix l’automotivació, el treball en equip i l’adaptació al medi.

Inteligència emocional

Daniel Goleman va popularitzar el concepte d’intel·ligència emocional, distingint
entre la intel·ligència personal (consciència de si mateix, autoregulació o autocontrol i
automotivació) i la intel·ligència interpersonal (empatia i habilitats socials).

Després de la popularització d’aquest concepte, també va irrompre el concepte
d’intel·ligència social que és un pas més enllà i implica el coneixement del funcionament
de les relacions humanes i el comportament intel·ligent, perquè les relacions amb els
altres afecten totes les cèl·lules del cos i tenen un fort impacte sobre les persones, tant
les relacions bones com les perjudicials.

No existeix un consens generalitzat sobre quines són les característiques personals
més idònies dels venedors, la qual cosa és lògica perquè depèn molt del sector,
el tipus d’empresa i el producte; però sí que hi ha una sèrie de característiques
personals que són necessàries per a la majoria de llocs de treball relacionats amb
la venda.

Les característiques personals més valorades en els venedors són:

• Optimisme. És la disposició o propensió a veure l’aspecte més positiu,
favorable o agradable de les persones i de les coses. Les persones opti-
mistes, a diferència de les pessimistes, utilitzen estratègies més eficients i
constructives per a la resolució de problemes i conflictes. Aquest és un tret
important per als venedors, ja que permet transmetre al client una actitud
positiva.

• Perseverança. És la dedicació i fermesa en les actituds i les idees o bé en la
realització de les coses, és a dir, la persistència en les accions començades.
Aquesta actitud és determinant en moltes de les tasques relacionades amb les
vendes, ja que un bon professional no pot rendir-se fàcilment i la captació de
clients o el tancament de vendes sovint depenen de la constància i fermesa.

• Empatia. És la capacitat d’entendre i identificar-se amb els sentiments i les
emocions dels altres, la propensió a posar-se en el lloc dels altres. Aquesta
capacitat és fonamental per als venedors, perquè han de saber posar-se en el
lloc dels clients i entendre les seves necessitats.

• Determinació. És la capacitat de ser determinat, de mostrar coratge i
decisió en la manera d’actuar. El personal de vendes ha de ser decidit i ferm
davant de les dificultats per aconseguir els objectius. S’ha de mostrar segur
de si mateix i evitar les vacil·lacions, la qual cosa no significa ser temerari
i exposar-se riscos innecessaris.

• Honestedat. És característica de les persones que actuen de manera justa i
honrada, que no enganyen, especialment respectuoses amb els bons costums
i la moralitat. Sovint, aquesta qualitat és molt qüestionada en els venedors,
ja que hi ha molts professionals que no la practiquen. Tanmateix, si un
venedor no és honest i menteix, pot ser que tingui molt èxit en la primera
venda però difícilment podrà mantenir una relació a llarg termini amb
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la clientela. A més, si els clients perceben l’honestedat en el venedor,
segurament també l’atribuiran a l’empresa que representa.

• Assertivitat. És la capacitat d’expressar els sentiments, les emocions o
les idees de forma lliure, clara, respectuosa i amb seguretat, sense mostrar
conductes agressives o manipuladores i respectant els drets dels altres i
acceptant les crítiques. Les persones assertives són capaces de plantejar i
defensar un argument, una reclamació o un punt de vista des de la confiança
en si mateixes, encara que contradigui als altres o al que se suposa que és
correcte. Es considera una conducta socialment adequada i característica
d’una personalitat equilibrada, que contribueix a la cohesió i la cooperació
amb els altres, sense sacrificar la individualitat pròpia i la dels altres. Per
tant, l’assertivitat està relacionada amb els estils de comunicació i es troba
entre l’estil de comunicació passiu i l’agressiu.

• Autodisciplina. És la capacitat de seguir les normes que cadascú s’imposa,
de forma metòdica i constant, mitjançant el control de la força de voluntat.
Consisteix a transformar la disciplina en hàbits fins que s’integren en la
quotidianitat i implica constància i enfocament als objectius que es volen
aconseguir. Si l’autodisciplina és el control de la força de voluntat per
complir allò que és desitjable, l’autocontrol és l’ús de la mateixa força de
voluntat per evitar allò que no sigui desitjable. Ambdós conceptes es basen
en els mateixos mecanismes i se solen emprar indistintament.

A la figura 2.1 es mostren les característiques personals dels venedors.

Figura 2.1. Característiques personals dels ve-
nedors

Hi ha altres trets de la personalitat que també es poden requerir al personal de
vendes, segons quina sigui exactament la seva funció dins de l’organització o el
tipus de productes que ha de vendre, com ara: serietat, extraversió, implicació,
entusiasme, lleialtat, ambició, iniciativa, creativitat, adaptabilitat, resolució de
problemes, proactivitat, capacitat de negociació, versatilitat, lideratge, resiliència,
etc. La capacitat de lideratge, per exemple, seria desitjable per a un comercial que
s’ha d’integrar i coordinar un equip de venedors.

Resiliència

És la capacitat d’una persona
d’afrontar amb èxit una situació
adversa o de risc, d’adaptar-se i
desenvolupar-se positivament
davant de situacions
desfavorables i, fins i tot, de
sortir-ne enfortida.
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Hi ha persones que tenen
aptituds innates per

aprendre a tocar un
instrument musical o per

parlar una llengua i això els
permet avançar més

ràpidament que altres. No
obstant i això, amb una

actitud adequada davant
l’aprenentatge també es

poden aconseguir aquests
reptes.

A més de totes aquestes característiques de la personalitat, per a alguns llocs de
treball relacionats amb les vendes es poden requerir algunes característiques
físiques, com ara: bona presència, pulcritud, bona dicció, força física, agilitat,
edat, bona visió, etc. Evidentment, aquestes característiques estan directament
relacionades amb la imatge que s’ha de transmetre. No tindria cap sentit que una
persona que no gaudeix d’una bona forma física pretengués convèncer a un client
de la importància que té estar en forma i practicar hàbits saludables. D’altra banda,
cal tenir en compte que la bona presència no està relacionada amb uns cànons
de bellesa estipulats o generalment acceptats, sinó que l’aspecte físic ha de ser
coherent amb el producte que es ven. Per tant, l’aspecte d’un venedor de productes
financers no ha de coincidir necessàriament amb el d’un venedor de productes per
a la pràctica d’esport.

A part de les característiques personals o actituds, la direcció de vendes també ha
de determinar les aptituds necessàries per a un lloc de treball de comercial.

L’aptitud és la disposició o capacitat, innata o adquirida, per fer alguna cosa.

No s’ha de confondre actitud i aptitud, malgrat que són dues paraules fonèticament
molt similars. L’actitud es refereix a com és una persona, la personalitat i la
capacitat per resoldre una situació o saber com estar-hi, en canvi, l’aptitud és el
conjunt de coneixements, tot el que una persona ha après amb la seva formació i
experiència laboral; és la capacitat que es té per complir una funció concreta.

L’aptitud es manifesta a través de les habilitats, el talent o la destresa per
fer alguna cosa i es considera que les aptituds es poden adquirir mitjançant
l’aprenentatge i l’experiència i, si són innates, es poden perfeccionar mitjançant
l’educació, la intel·ligència, la destresa manual, l’atenció, la memòria i els
sentiments.

L’actitud i l’aptitud són igual d’importants en un lloc de treball i a la vida, en
general. Un comercial pot tenir molt bones aptituds (talent, coneixements, etc.)
però si la seva actitud (manera de ser i d’actuar) no s’ajusta al que se n’espera, no
és un bon candidat per incorporar-se a la força de vendes d’una empresa.

2.4 Habilitats professionals, coneixements i requisits dels venedors

Si bé les característiques personals o actituds són molt importants, el personal
de vendes que forma part de l’equip comercial de l’empresa ha de tenir uns
coneixements i habilitats relacionades amb el màrqueting i les vendes, que són
les dues activitats que se solen integrar en el departament comercial de l’empresa.
Els venedors estan més implicats en els processos de venda relacional o consultiva,
però també han de ser competents en les activitats de màrqueting, ja que les vendes
hi estan molt relacionades. Així mateix, els comercials que s’especialitzen en
màrqueting també han de tenir coneixements sobre les activitats de venda.
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Les aptituds o habilitats professionals no són innates, és a dir, es poden aprendre
mitjançant l’aprenentatge, o la formació, i l’experiència.

Tot i que habitualment es parla d’habilitats professionals, probablement seria més
adequat parlar de competències professionals, ja que no és exactament el mateix
una habilitat que una competència.

Una habilitat és la capacitat per saber fer bé, amb facilitat i rapidesa, una
cosa; en canvi, la competència implica un desenvolupament superior o
reeixit d’una tasca concreta.

Exemple de diferència entre habilitat i competència

Una persona pot ser traçuda o hàbil si sap fer nusos mariners però això no vol dir que sigui
competent. Per ser-ho, també hauria de saber quin és el tipus de nus més adequat per
a cada funció i ser capaç de resoldre una situació problemàtica en una embarcació que
requereix l’ús d’aquest tipus de nusos.

Les competències bàsiques que han de tenir els comercials o venedors són:

• Coneixements tècnics. Són el conjunt d’informacions, processos i fets
adquirits per una persona, a través de l’educació o l’experiència, que li
permeten comprendre la teoria i la pràctica d’un afer de la seva realitat
professional i desenvolupar-la de forma competent. Sovint, s’utilitza el
terme anglès know how que significa saber fer i són les capacitats i habilitats
que una persona posseeix per al desenvolupament d’una tasca concreta.
Aquest concepte està relacionat directament amb l’experiència, és a dir,
amb la pràctica perllongada que proporciona coneixements i aptituds per
fer alguna cosa.

Els coneixements tècnics que requereix un venedor es poden classificar en
els tres subgrups següents:

– Coneixement de l’empresa. Història, missió, normes i política de
vendes, productes que ofereix, serveis que presta, opcions de paga-
ment a disposició dels clients, terminis de lliurament de comandes,
localització d’oficines i sucursals, etc.

– Coneixements de productes i serveis. Característiques i atributs
(usos, aplicacions, disseny, mides, colors, etc.), avantatges (punts forts
en relació amb altres productes similars de la competència) i beneficis
que el client aconsegueix amb el producte.

– Coneixement del mercat. Perfil dels clients actuals i potencials,
empreses competidores, líder del mercat, ventall de preus, ofertes i
promocions vigents, tècniques de promoció més efectives, etc.

– Coneixement de tècniques específiques. Tècniques de comunicació
verbal i no verbal, tècniques de venda i negociació, tècniques per a la
planificació i gestió del temps, eines informàtiques per a la gestió de
les vendes, etc.

• Escolta activa. Un dels principis més importants i difícils de qualsevol
procés de comunicació és saber escoltar. Normalment, s’està més pendent
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del que es vol dir que no pas del que diu l’interlocutor. És un error pensar
que s’escolta de manera automàtica, perquè escoltar exigeix un esforç més
gran que parlar.

Escoltar activament és escoltar i entendre el contingut del missatge des del
punt de vista de qui parla, és molt més que sentir, ja que sentir només és
percebre les vibracions del so, mentre que escoltar és entendre, comprendre
i donar sentit a allò que se sent. A més, també cal captar els sentiments que
hi ha al darrere d’allò que expressa l’interlocutor, per això és molt important
posar en pràctica l’empatia.

Una de les funcions més importants del venedor és captar i entendre
les necessitats de la clientela, per això l’escolta activa és una habilitat
imprescindible en la venda personal.

• Comunicació efectiva. És la forma de comunicació mitjançant la qual
s’aconsegueix que la persona que transmet el missatge ho faci de forma
clara i comprensible per a l’interlocutor, sense generar confusió, dubtes
o interpretacions errònies. Per tant, consisteix a establir una veritable
comunicació entre l’emissor i el receptor. Normalment, la comunicació
efectiva es refereix a la comunicació oral, malgrat que la comunicació
escrita és molt important, ja que els venedors també es poden comunicar
per correu electrònic amb els clients.

En la comunicació oral, les claus per aconseguir una comunicació efectiva
són:

– Mirar als ulls de l’interlocutor.

– No envair l’espai personal de l’interlocutor.

– Parafrasejar i preguntar.

– Mostrar empatia.

– Adequar-se al context comunicatiu.

– Parar atenció als aspectes relacionats amb la comunicació no verbal.

– Respectar l’opinió de l’interlocutor.

– Evitar les interrupcions i respectar els torns de paraula.

– Practicar l’escolta activa.

– No fer judicis de valor de l’interlocutor.

• Organització del treball. Aquesta aptitud inclou la capacitat de programar,
prioritzar i distribuir les tasques en el temps, així com l’establiment d’ob-
jectius realistes per al desenvolupament d’una tasca o projecte, d’acord amb
les accions, els terminis i els recursos disponibles.

Per a una bona organització del treball cal tenir un coneixement profund
de les tasques necessàries i de la seva seqüenciació per assolir l’objectiu
fixat. També cal conèixer quins són els recursos disponibles i les possibles
alternatives en cas que es produeixi un imprevist.

D’altra banda, el temps és un dels factors que més influeix en les tasques de
planificació i organització del treball, ja que no es treballa igual quan la data
límit és pròxima que quan es disposa de més temps. Per això, les tècniques
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de gestió del temps són un bon recurs per aconseguir ajustar-se als terminis
fixats.

Altres competències que es poden requerir al personal comercial, segons el tipus
de tasques i responsabilitats que assumeix, són: treball en equip, compromís amb
l’organització, resolució de problemes, orientació al client i presa de decisions,
entre d’altres.

A la figura 2.2 es mostren les aptituds o competències professionals dels comerci-
als o venedors.

Figura 2.2. Aptituds o competències professio-
nals dels venedors

2.5 Fases del procés de selecció de venedors

L’elecció del personal més adequat per a una empresa pot suposar el seu l’èxit o
el fracàs, perquè és vital disposar de persones amb la preparació i l’experiència
idònies per a cada lloc de treball que s’ha de desenvolupar, però també és molt
important l’actitud personal i el compromís amb l’empresa.

La responsabilitat de la selecció de venedors és del departament comercial o de
màrqueting de l’empresa i, dins d’aquest departament, de la direcció de vendes.
El departament de recursos humans proporciona suport en el procés de selecció i
també es pot fer càrrec d’algunes de les tasques d’aquest.

Per trobar les persones més adequades perquè s’incorporin a la força de vendes o
l’equip comercial de l’empresa cal portar a terme un procés de selecció en el qual
es poden distingir les fases següents:

1. Descripció del lloc de treball.

2. Perfil del comercial o venedor (professiograma).

3. Reclutament de candidats.
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4. Selecció de venedors.

Aquesta seqüència implica que hi ha una relació directa entre una fase i l’anterior,
de manera que cal completar una fase per poder prosseguir amb la següent, fins
que s’ha completat tot el procés.

Vegeu les fases d’aquest procés, de forma esquemàtica, a la figura 2.3.

Figura 2.3. Fases del procés de selecció de venedors

Inicialment cal fer una descripció del lloc de treball que s’ha de cobrir. A
continuació s’han d’establir els requisits desitjables o ideals que han de complir els
candidats o aspirants a cobrir aquest lloc de treball (professiograma). La tercera
fase consisteix a decidir a quines fonts es pot recórrer per trobar aspirants que
s’ajustin al perfil, que poden ser dins de la mateixa empresa, en altres empreses
o en centres de formació, entre d’altres. Finalment, la selecció del candidat més
idoni s’ha de fer a partir de l’anàlisi de les sol·licituds rebudes, amb el corresponent
currículum vitae, l’entrevista personal i la comprovació de referències.

La finalitat d’aquest procés és aconseguir els venedors més adequats per a
l’empresa i assegurar al màxim la possibilitat que la seva incorporació a l’equip
comercial sigui exitosa, ja que aquest és un procés en el qual s’han d’invertir molts
esforços i recursos, o sigui que, si no s’aconseguís, s’haurien malbaratat recursos.

2.6 Descripció del lloc de treball

El lloc de treball és la unitat bàsica de l’estructura organitzativa de l’empresa que
engloba un conjunt de funcions i tasques, en un marc organitzatiu concret, per a
la consecució d’uns resultats.

La descripció del lloc de treball és un document que recull, de forma
sistematitzada i sintètica, les raons per les quals el lloc de treball
és a l’empresa (missió), en quin lloc de l’organització està ubicat
(enquadrament), què fa la persona que l’ocupa (funcions i activitats) i què
se n’espera (resultats).

Disposar de la descripció dels llocs de treball en el departament de vendes és útil
per a:

• Seleccionar venedors nous.

• Controlar i avaluar el compliment de la tasca dels venedors.
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• Delimitar les responsabilitats que assumeix cadascú.

• Motivar als venedors per a la consecució dels objectius.

• Implantar un sistema de remuneració d’acord amb les tasques desenvolupa-
des, les responsabilitats assumides i el compliment dels objectius.

• Planificar la formació de l’equip de vendes d’acord amb les necessitats
específiques de cada lloc de treball.

La descripció d’un lloc de treball s’ha de fer tenint en compte una sèrie de principis
bàsics perquè sigui:

• Objectiva. S’especifica el contingut del lloc de treball, no les caracterís-
tiques personals i les aptituds desitjables de qui l’ocupa.

• Contextualitzada. Se situa de forma clara i precisa dins de l’estructura
organitzativa on es troba, integrat en el seu entorn o marc organitzatiu.

• Actual. Recull el contingut del lloc de treball en el moment present, no el
pronòstic de futur.

• Homogènia. És coherent amb la resta de llocs de treball de l’organització,
és a dir, manté una relació adequada i té una correspondència lògica amb
els altres llocs de treball.

Existeixen diverses plantilles o models de descripció de llocs de treball, és a dir,
no hi ha un únic model vàlid perquè cada empresa l’adapta a les seves necessitats.
Això no obstant, el contingut bàsic de la descripció del lloc de treball és el
següent:

1) Nom / Càrrec

Es pot indicar el nom del lloc de treball segons les funcions que desenvolupa o
bé el càrrec que assumeix dins de l’organització. Un exemple de nom del lloc de
treball pot ser “venedor de productes cosmètics a l’engròs” i un exemple de càrrec
pot ser “representant de zona”.

2) Missió

Indica la raó per la qual el lloc de treball és a l’empresa i ha d’expressar el resultat
global més significatiu que s’ha d’aconseguir en el context de l’organització.

Ha de respondre les preguntes següents:

• Quina part de l’organització està sota l’àrea d’influència del lloc?

• Quina és la contribució d’aquest lloc a l’organització?

• Quin resultat global més significatiu aporta aquest lloc?

La redacció de la missió ha de seguir una estructura concreta que resumeixi les
funcions i les comeses del lloc de treball.
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Les accions s’han
d’expressar amb un verb
en infinitiu. Als annexos

d’aquest material hi
trobareu un llistat de

verbs que podeu utilitzar i
una llista de verbs no

recomanables per la seva
ambigüitat.

• Accions: actuació o actuacions més significatives que implica el lloc de
treball per a la consecució dels objectius.

• Procés: àrea d’activitat de l’empresa sobre la qual es realitza l’acció
indicada o conjunt d’actuacions.

• Guia o marc: orientacions i/o limitacions més significatives per aconseguir
els objectius. Com més àmplies siguin les orientacions, més alt és grau
d’autonomia del lloc de treball.

• Resultat: allò que s’ha d’aportar a l’empresa i responsabilitat que s’assu-
meix directament.

A la figura 2.4 es pot veure de forma esquemàtica com s’ha de redactar la missió
d’un lloc de treball.

Figura 2.4. Criteris per redactar la missió d’un lloc de treball

Exemple de redacció de la missió

Missió del representant de zona:

Taula 2.1.

Acció Realitzar...

Procés ... les visites, l’atenció al client i la prestació de
serveis postvenda...

Guia ... d’acord amb els procediments establerts i les
instruccions del superior...

Resultat ... amb la finalitat de captar clients nous i
fidelitzar els clients actuals, per assolir els
objectius del pla de vendes.

La missió quedaria redactada així:

Realitzar les visites, l’atenció al client i la prestació de serveis postvenda, d’acord
amb els procediments establerts i les instruccions del superior, amb la finalitat de
captar clients nous i fidelitzar els clients actuals per assolir els objectius del pla de
vendes.

3) Funcions i responsabilitats

Les funcions d’un lloc de treball han de permetre la consecució de la seva missió.

Les funcions són el conjunt d’activitats que es porten a terme amb una
finalitat concreta dins d’un procés o organització, per tant, les funcions d’un
lloc de treball són les finalitats més significatives que aporta el lloc de treball
a l’organització.
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Les funcions són l’expressió de les responsabilitats bàsiques que s’assumeixen
en el lloc de treball i és recomanable que el nombre no excedeixi de cinc o sis.

Per a la redacció de les funcions s’ha de seguir una estructura similar a la de la
missió, però més simplificada perquè són més concretes. Aquesta estructura és:

• Acció: actuació que s’ha de realitzar per aconseguir els objectius.

• Procés: àrea d’activitat de l’empresa sobre la qual es realitza l’acció
indicada.

També s’han d’expressar amb un verb en infinitiu.

Exemple de redacció de funcions

Funcions del representant de zona:

Taula 2.2.

Acció Procés

1 Realitzar... la presentació i demostració
de productes.

2 Programar... l’agenda de visites a clients.

3 Dissenyar... les rutes per a les visites a
clients.

4 Recopilar... dades sobre l’evolució del
mercat.

5 Redactar... informes de vendes.

4) Activitats i tasques

Les activitats són les accions que es fan per desenvolupar les funcions del
lloc de treball.

En general, es considera que una activitat és un conjunt de tasques organitzades
i una tasca és una acció mínima que forma part d’una activitat.

Com es pot veure en la figura 2.5 una tasca depèn d’una activitat i aquesta d’una
funció.

Figura 2.5. Relació entre funció, activitat i tasca

Per a cada funció es poden identificar dues o més activitats significatives i, si és
possible, és recomanable indicar la periodicitat de les activitats tenint en compte
els criteris següents:



Organització d’equips de venda 66
Determinació de l'organització i les

característiques de l'equip de vendes

• A: activitat que ocupa una part important del temps (diària o setmanal).

• B: activitat significativa en però menys freqüent (setmanal o mensual).

• C. activitat poc freqüent o ocasional (mensual o anual).

• D. activitat esporàdica o molt ocasional.

La redacció de les activitats ha de començar amb un verb en tercera persona
(realitza, elabora, tramita, etc.) i és convenient evitar l’ús de verbs substantivats
(realització, elaboració, tramitació, etc.) per a no desvincular les accions del lloc
de treball.

Exemple de redacció d’activitats

Activitats del representant de zona:

Funció: recopilar dades sobre l’evolució del mercat

Taula 2.3.

Activitat Periodicitat

1 Analitza el volum de facturació
dels clients.

B

2 Observa les accions
promocionals de la
competència.

B

3 Analitza les enquestes de
satisfacció dels clients.

C

5) Dependència

La dependència facilita informació qualitativa sobre l’estructura organitzativa de
l’empresa (organigrama) que, junt amb la supervisió, configura l’entorn de treball
més pròxim.

Cal indicar de qui depèn aquest lloc de treball, és a dir, quin és el lloc de treball
o càrrec immediatament superior al qual s’ha de reportar o donar comptes. S’ha
d’indicar el nom dels llocs de treball o càrrec, no el de les persones que l’ocupen.

Algunes descripcions del lloc de treball molt completes també indiquen quin tipus
de relacions s’estableixen amb el càrrec del qual depèn el lloc de treball, indicant:

• Tipus de guiatge rep del cap (per exemple: rep instruccions escrites o
verbals).

• Forma de supervisió (per exemple: abans i durant la realització de les
tasques).

• Periodicitat amb què el cap fa la supervisió (per exemple: mensualment).

6) Supervisió

La supervisió es refereix als llocs o càrrecs que depenen del lloc de treball que
es descriu i que formen part del seu àmbit de control. També facilita informació
sobre l’organigrama de l’empresa.
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Quan del lloc de treball que es descriu no en depenen altres, s’indica alguna
expressió equivalent a “sense personal a càrrec seu”.

2.7 Perfil del comercial o venedor: professiograma

Els processos de selecció de personal a les empreses han canviat molt en els
últims anys. Ara, moltes empreses disposen d’eines exhaustives per examinar les
habilitats i competències dels candidats, que passen diversos filtres, entrevistes,
proves, etc. amb l’objectiu de descartar aquells que no s’ajusten als requeriments
i descobrir talent.

Els professionals de recursos humans saben que els professiogrames són una eina
molt potent per analitzar i avaluar els candidats a un lloc de treball.

Un professiograma és la descripció, sovint de forma gràfica, de les
habilitats, les aptituds, les actituds, els coneixements i l’experiència que ha
de tenir una persona per a l’acompliment òptim de les funcions i tasques
d’un lloc de treball.

El professiograma es fa a partir de la informació que hi ha en descripció del lloc
de treball i s’hi afegeixen tots els requisits que ha de complir el candidat a ocupar
el lloc de treball: característiques personals, físiques, psicològiques, aptituds o
competències professionals, formació o coneixements i experiència laboral.

La funció principal dels professiogrames és servir de guia en els processos
de contractació de personal a les empreses i afavoreixen l’aplicació de criteris
unificats i objectius.

Normalment, per a la selecció d’un venedor el cap del departament de vendes, en
col·laboració amb el departament de recursos humans i a partir de la descripció
del lloc de treball, elabora un professiograma detallat amb les característiques
que hauria de tenir el candidat ideal. L’oferta de treball es redacta d’acord amb
el professiograma, amb l’objectiu que les sol·licituds que es rebin s’hi ajustin
al màxim. D’alguna manera, el professiograma és una llista de comprovació
(checklist) dels requisits mínims dels candidats a ocupar un lloc de treball que
permet fer una primera tria, descartar els candidats no idonis i seleccionar els que
poden passar a la fase següent (prova, entrevista, etc.).

No existeix una plantilla o model de professiograma universal, ja que cada empresa
utilitza aquest instrument segons les seves necessitats. No obstant i això, un
professiograma ha de contenir almenys la informació bàsica següent:

• Nom del lloc de treball.

• Objectius del lloc de treball.

• Responsabilitats del lloc de treball.
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• Relacions amb altres llocs de treball de l’empresa.

• Condicions físiques requerides per al lloc de treball i riscos laborals associ-
ats.

• Requeriments: actituds, aptituds, formació i experiència.

Malgrat que els professiogrames són molt flexibles i cada empresa els pot adaptar
a les seves necessitats, els més utilitzats es poden agrupar, bàsicament, en els dos
tipus següents:

• Professiograma per factors. Inclou informació sobre les característiques
personals i físiques, les aptituds professionals específiques, la formació o
els coneixements i l’experiència laboral que es requereixen als candidats a
ocupar un lloc de treball.

• Professiograma per competències. Intenta valorar el grau de competència
necessari per desenvolupar amb excel·lència les funcions d’un lloc de treball.
El concepte de competència va més enllà de coneixements i habilitats, ja que
es refereix a la capacitat de posar en pràctica els coneixements i les habilitats
per resoldre tasques concretes i fer front a les situacions habituals del lloc
de treball.

El professiograma és un instrument molt important en els processos de selecció de
personal, ja que serveix per analitzar de forma concreta i objectiva els requisits que
es demanen als candidats i permeten valorar-ne el grau d’adequació o la graduació
de les competències professionals.

Normalment, s’estableix una ponderació dels requisits perquè tinguin més pes o
els que són més rellevants per al lloc de treball concret.

A la hi ha un exemple de ponderació dels diferents requisits i l’avaluació d’un
candidat imaginari.

Exemple de ponderació de requisits i avaluació d’un candidat

Taula 2.4.

Capacitats Requisits Valoració Ponderació Total

Característiques
personals

Fluïdesa verbal
Responsabilitat
Proactivitat
Creativitat
Seguretat en si
mateix
Discreció

7 0,20 1,40

Habilitats socials Treball en equip
Empatia
Assertivitat
Escolta activa

7 0,25 1,75

Formació Tècnic superior
Formació
universitària

9 0,10 0,90

Idiomes Català
Castellà
Anglès

8 0,15 1,20
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Experiència
professional

Venedor en el
sector de la
indústria
química o
alimentària
Venedor en
altres sectors

9 0,20 1,80

Característiques
físiques

Comportament
Aspecte físic
Higiene
personal
Forma de vestir

7 0,10 0,70

Total 1 7,75

En aquesta valoració d’un candidat imaginari es pot veure com, tot i que obté una puntuació
molt alta a l’apartat de formació (9 punts), com que la ponderació és només de 0,10 (10%),
només té 0,9 punts. En canvi, té 1,75 punts a l’apartat d’habilitats socials, malgrat que la
valoració és de 7 punts, perquè la ponderació és 0,25 (25%).

2.8 Captació i selecció de comercials

Després de descriure amb detall el lloc de treball que es vol cobrir comença el
procés de captació i selecció de venedors.

Una de les primeres decisions que cal prendre quan comença el procés de selecció
de personal és on s’han de buscar els possibles candidats i com s’ha d’establir
el contacte. L’objectiu és atraure el màxim de talent i arribar als candidats més
adequats per cobrir el lloc de treball.

Aquest procés de captació s’anomena reclutament i es pot fer recorrent al
personal de la mateixa empresa (reclutament intern) o bé buscar candidats de fora
de l’empresa (reclutament extern).

Els criteris de selecció del personal comercial s’han d’acordar entre el respon-
sable del departament de vendes i el responsable del departament de recursos
humans, l’encarregat de portar a terme el procés de selecció. Aquests criteris
de selecció s’obtenen de la descripció del lloc de treball i del professiograma,
per això és molt important l’anàlisi del lloc de treball i el disseny acurat del
professiograma, ja que tots els esforços que s’hi dediquen permeten precisar els
requeriments i això contribueix a trobar el candidat més adequat per ocupar el lloc
de treball.

2.8.1 Reclutament de candidats

Aquesta és l’etapa prèvia a la selecció i és molt important per aconseguir l’èxit de
tot el procés de selecció de venedors.
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El reclutament de personal és el conjunt d’activitats que es porten a terme
per atraure candidats potencialment qualificats i aptes per ocupar un lloc de
treball, bàsicament, és un sistema d’informació mitjançant el qual es difon i
s’ofereix al mercat de treball una oportunitat per cobrir un lloc de treball.

Perquè el reclutament sigui eficaç ha d’atraure un nombre de candidats suficient
per portar a terme un procés de selecció adequat a les necessitats del lloc de treball.
Per aconseguir-ho cal destinar-hi el temps i els recursos econòmics suficients. El
temps depèn del nombre de candidats que cal examinar, com més candidats hi hagi,
més són les possibilitats de trobar el venedor ideal. Com a contrapartida, com més
candidats hi hagi, més costós (econòmic i de temps) és el procés. Això no obstant,
cal tenir en compte el malbaratament de recursos que pot suposar per a l’empresa
seleccionar un venedor que no pugui complir les expectatives de l’empresa.

El reclutament de personal pot ser intern o extern, segons si es recorre al personal
de l’empresa o a candidats de fora de l’empresa.

Les fonts internes de reclutament dels candidats per a ocupar un lloc de treball
de venedor poden ser:

• Mateixa empresa. El personal de l’empresa pot ser una font per a la
provisió de candidats a ocupar un lloc de treball en el departament comercial,
és el que es coneix com a promoció interna. L’avantatge d’aquests
candidats és que coneixen l’empresa i són coneguts per l’empresa. A
més, depèn de quin sigui el departament d’on provenen, també coneixen
el producte i, fins i tot, pot ser que tinguin experiència en l’àrea comercial.
L’inconvenient de la promoció interna és que suposa el risc perdre un
treballador que ja és eficient en un altre lloc de treball i situar-lo en un lloc
de treball de venedor, on pot ser que no sigui tan eficient.

• Bases de dades. Les persones no seleccionades en processos anteriors, bé
perquè no varen ser finalistes o perquè varen presentar una candidatura en
un moment en què no hi havia vacants adequades al seu perfil, es poden
incloure en una base de dades que pot ser útil en altres processos de recluta-
ment. També poden formar part d’aquesta base de dades els candidats que
presenten altres empleats de l’empresa o els contactes s’estableixen amb
altres professionals en fires, congressos, etc.

D’altra banda, les fonts externes de reclutament dels candidats per a ocupar un
lloc de treball de venedor poden ser:

• Altres empreses. Poden ser candidats procedents d’empreses no competi-
dores o d’empreses de la competència. En el primer cas, l’avantatge és que
coneix molt bé el producte i el mercat, però l’inconvenient és el cost que
pot representar, ja que el candidat segurament exigeix una remuneració més
alta. D’altra banda, es considera un comportament deslleial si és l’empresa
la que recorre al candidat. Si és el venedor de la competència qui es presenta
al procés de selecció, l’empresa ja no actua de forma deslleial.
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En el segon cas, el reclutament de venedors d’empreses no competidores,
l’avantatge és que el candidat ja té formació i experiència en la professió.
Un possible inconvenient és el desconeixement del producte i el sector, o la
incertesa que suposa integrar-se en una altra organització, ja que l’èxit com
a venedor en un altre sector no sempre és una garantia.

• Centres de formació. Alguns centres de formació i institucions educatives
tenen borses de treball on els titulats poden trobar ofertes de treball i, les
empreses, possibles candidats per cobrir un lloc de treball amb professionals
qualificats. L’avantatge d’aquesta font de reclutament és que pot trobar
candidats amb la formació específica requerida. L’inconvenient és que la
majoria de candidats que acaben de finalitzar la seva formació en el centre
no tenen experiència professional.

• Agències públiques o privades d’ocupació. Sota aquesta denominació
s’inclouen, d’una banda, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i el
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que, a través de les Oficines de
Treball de la Generalitat (OTG), gestiona les demandes i ofertes de treball
i algunes prestacions com la d’atur. D’altra banda, en el sector privat, hi ha
les agències privades d’ocupació i les empreses de treball temporal (ETT).

Totes aquestes organitzacions actuen d’intermediàries en el mercat de
treball, és a dir, entre els treballadors i les empreses. Proporcionen ofertes
d’ocupació als treballadors i són una font de reclutament de candidats per
a ocupar llocs de treball a les empreses. Les ETT actuen d’intermediàries
entre les empreses que busquen treballadors temporals i les persones que
busquen feina; els treballadors són contractats per l’ETT i aquesta els posa
a disposició de l’empresa que contracta els seus serveis. A vegades, les
empreses confien en aquest sistema de reclutament per ocupar lloc de treball
de forma temporal i, més endavant, si el treballador demostra les seves
aptituds, l’empresa el contracta directament.

Servei d’Ocupació de Catalunya

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), serveiocupacio.gencat.cat, és un organisme
autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu adscrit al departament de la
Generalitat que té assignades les competències en matèria d’ocupació. Aquest organisme
disposa d’una xarxa d’Oficines de Treball (OTG) per oferir un servei d’atenció de proximitat
i oferir els recursos que s’adeqüin millor a les necessitats de les persones i empreses
usuàries.

També disposa d’una xarxa de Centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO) que
promouen accions de formació professional per a l’ocupació, adaptades a les necessitats
de les persones, de les empreses i dels territoris.

• Associacions professionals. Els col·legis professionals d’agents comerci-
als tenen borses de treball que es poden consular en línia. El Consell General
de Col·legis d’Agents Comercials d’Espanya (www.cgac.es) disposa d’un

http://serveiocupacio.gencat.cat
http://www.cgac.es/
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portal d’ocupació en el qual les empreses es poden registrar com a ocupa-
dores. El seu equivalent a Catalunya és el Consell de Col·legis d’Agents
Comercials de Catalunya (www.consellcat.org) que agrupa els col·legis de
diverses poblacions del territori.

• Portals d’ocupació a internet. Actualment, moltes empreses publiquen les
seves ofertes de treball a diversos portals d’ocupació que hi ha a internet. La
inserció de les ofertes no té un cost gaire alt i té un índex de resposta molt
elevat, per això pot encarir considerablement el procés de selecció.

Els portals d’ocupació més populars al nostre país són: Infojobs
(www.infojobs.net), Infoempleo (www.infoempleo.com), Monster
(www.monster.es) i Infofeina (www.infofeina.com). Hi ha un portal
especialitzat en ofertes de treball de l’àmbit comercial: Comercial-Jobs
(www.comercial-jobs.com).

D’altra banda, els serveis públics d’ocupació també disposen del seu portal
a internet:

– Empléate (SEPE): www.empleate.gob.es

– Feina Activa (SOC): feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home

2.8.2 Instruments per a la selecció de venedors qualificats

Tant el reclutament com la selecció de personal comercial són processos que varien
segons el tipus d’empresa. Això no obstant, sempre hi ha una primera fase de
reclutament, més o menys exhaustiva, i a continuació una fase de selecció.

Una vegada aconseguits els candidats òptims per portar a terme el procés de
selecció, el departament de recursos humans, amb el suport de la direcció comer-
cial, ha de revisar les sol·licituds rebudes amb l’objectiu de fer una planificació
d’entrevistes personals i proves d’aptitud, entre d’altres.

Els instruments tradicionals que s’utilitzen per a la selecció de candidats a un
lloc de treball són:

• Anàlisi de les sol·licituds rebudes. Cadascuna de les sol·licituds rebudes,
amb les dades dels candidats, s’han de contrastar amb el perfil del lloc
de treball elaborat pel departament comercial. Aquesta primera anàlisi té
per objectiu descartar els candidats que no compleixin algun dels requisits
considerats indispensables, sovint són motiu d’exclusió la formació i l’ex-
periència professional mínima exigides.

• Comprovació de les referències dels candidats. L’experiència professi-
onal dels candidats és una font de referències, de fet, alguns currículums
inclouen el nom de la persona amb qui es pot contactar per obtenir referèn-
cies del candidat. Altres vegades, els mateixos candidats presenten cartes
de recomanació d’altres empreses on han treballat.

http://www.consellcat.org
https://www.infojobs.net/
https://www.infoempleo.com/
https://www.monster.es/
http://www.infofeina.com
https://www.comercial-jobs.com/
https://www.empleate.gob.es
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home


Organització d’equips de venda 73
Determinació de l'organització i les

característiques de l'equip de vendes

La verificació de referències dels candidats aptes per al lloc de treball és
essencial per confirmar-ne la veracitat o, si no fos així, descartar un candidat
per no haver estat honest. Aquesta verificació pot facilitar el coneixement
d’aspectes personals i laborals del candidat que poden ser molt útils per a
la selecció. D’altra banda, la verificació es pot fer mitjançant una trucada
telefònica o per correu electrònic; tot i que els dos sistemes són correctes,
és més fàcil i ràpid fer-ho per telèfon.

A vegades, la verificació de referències es fa al final del procés de selecció,
és a dir, quan el candidat ha superat amb èxit tot el procés de selecció i abans
de prendre la decisió final de contractació.

• Tests de personalitat. Són proves mitjançant les quals es pot obtenir
informació sobre les característiques personals o trets de la personalitat
dels candidats a un lloc de treball. Alguns dels paràmetres que es poden
mesurar són: reacció davant d’imprevistos, iniciativa, tolerància a la pressió,
expectatives, empatia, persuasió, entre d’altres. Per exemple, si s’ha de
cobrir un lloc de treball d’atenció directa al client o bé una vacant de venedor
amb salari variable en funció dels objectius aconseguits, pot ser interessant
avaluar la resistència del candidat a l’estrès.

Els resultats d’aquestes proves serveixen per ordenar els candidats en funció
de les seves característiques personals i seleccionar aquells que s’ajusten
més al perfil.

• Proves d’aptitud o capacitació. Aquest tipus de proves poden ser test
psicotècnics, d’intel·ligència o d’aptituds, i s’utilitzen per avaluar les capa-
citats i les aptituds intel·lectuals en relació amb el lloc de treball. Poden
ser proves per avaluar les capacitats mentals (intel·ligència, comprensió
verbal, raonament, memòria, percepció, atenció, etc.) o dinàmiques de grup
per avaluar el grau d’empatia i assertivitat del candidat. També es poden
utilitzar proves per avaluar la competència tècnica en l’àmbit comercial
(tècniques de venda, organització del treball, planificació, idiomes, etc.).

Els resultats d’aquestes proves serveixen per ordenar els candidats en funció
de les seves aptituds i desestimar els candidats que no s’adeqüen al perfil.

• Entrevistes personals. Aquest és un instrument molt important del procés
de selecció de comercials, de fet, algunes empreses es basen només en
l’entrevista personal, sense realitzar cap altra prova. L’entrevista serveix
per avaluar les característiques físiques i personals que només es poden
valorar mitjançant el contacte interpersonal. També serveixen per ampliar
la informació sobre els trets de la personalitat que es perfilen en els tests
psicotècnics i permeten valorar en quin grau el candidat compleix tots els
requisits que es demanen i que no s’han pogut constatar mitjançant les
proves d’aptitud, per exemple, l’escolta activa o la fluïdesa verbal. D’altra
banda, també es poden avaluar les condicions físiques desitjables per al lloc
de treball (edat aparent, aspecte físic, higiene personal, forma de vestir i
bones maneres) i ampliar la informació sobre la formació i l’experiència
laboral (motius del canvi de feina, raó per la qual el candidat prefereix el
lloc de treball que s’ofereix, etc.).

En aquest web hi podeu
trobar diversos exemples
de tests psicotècnics:
goo.gl/4JmprT

https://www.psicoactiva.com/psicotecnicos.htm
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Les entrevistes personals poden ser de diferents tipus:

– Entrevista estructurada. És una entrevista molt ordenada on es
recull, de forma sistemàtica i precisa, informació concreta sobre
el candidat. Comença amb la salutació i presentació del candidat
i, a continuació, es llegeixen les dades de la seva sol·licitud i es
formulen preguntes per ampliar al màxim la informació. Mitjançant
els diferents apartats del professiograma es va recopilant informació
sobre el candidat (capacitats físiques i mentals, personalitat, formació
i experiència).

– Entrevista semiestructurada. L’entrevistador té preparat un guió
amb preguntes per al desenvolupament de l’entrevista, ordenades per
blocs temàtics (interessos, aficions, formació, experiència laboral,
etc.) i, en funció de les respostes del candidat, pot canviar l’ordre
de les preguntes previstes inicialment. No té una estructura tan rígida
com l’anterior i depèn de com es desenvolupa.

– Entrevista oberta o lliure. Aquesta tècnica es fonamenta en el fet
que se suposa que el candidat pot proporcionar més informació sobre
si mateix si se li dona llibertat en el transcurs de la conversa. Es poden
plantejar qüestions com ara: parla’m de tu, descriu els teus punts forts i
febles, per què consideres que ets el candidat ideal?, quina importància
tenen els diners per a tu?, què esperes de l’empresa?, per què vares
escollir els teus estudis?, quins objectius tens a mitjà i llarg termini?,
què pots aportar a l’empresa?, etc.
Totes aquestes entrevistes es poden realitzar amb un sol entrevistador
o amb més d’un. L’avantatge de fer-ho amb més d’un és que facilita
la recopilació d’informació, tot i que pot sotmetre el candidat a més
pressió.

• Tècniques de simulació. En essència, aquest tipus de tècniques són
dinàmiques de grup que es desenvolupen mitjançant dramatitzacions o
debats. Consisteix a plantejar una situació concreta del lloc de treball perquè
el candidat actuï com ho faria a la realitat, la qual cosa proporciona una visió
més realista del seu comportament. També pot consistir en un conjunt de
tasques o activitats simulades que el candidat ha de realitzar. Per exemple,
la simulació d’una negociació amb el client per veure de quina manera el
candidat afronta les objeccions.

L’objectiu d’aquestes tècniques és explorar les reaccions dels participants per
poder-les extrapolar en el dia a dia del lloc de treball. D’altra banda, existeixen
moltes tècniques d’aquest tipus i és un camp en contínua evolució on es requereix
la participació d’equips pluridisciplinaris (psicòlegs, informàtics, enginyers, etc.).

Totes aquestes tècniques són les tradicionals per a la selecció de personal i són
les que utilitzen la majoria d’empreses. Però, actualment, la transformació digital
també afecta els departaments de recursos humans, malgrat que el repte continua
essent el mateix: escollir el candidat més idoni per al lloc de treball.



Organització d’equips de venda 75
Determinació de l'organització i les

característiques de l'equip de vendes

Per escollir els millors professionals per a l’empresa cal saber com gestionar
el talent humà a les organitzacions, per això, en els processos de reclutament i
selecció de personal es poden utilitzar altres tècniques més innovadores com:

• Inbound recruiting. Es pot traduir com a “reclutament d’entrada” i és una
tècnica orientada als candidats que ajuda les empreses a atraure el talent
adequat, a enamorar-lo durant el procés de selecció i contractar-lo més
ràpidament. La forma en què les persones vivim i treballem ha canviat molt
últimament, l’espai i l’horari de treball ja no són el mateix i cada vegada es
valoren més altres aspectes a part del salari. Els treballadors volen sentir-se
motivats i formar part d’un projecte i d’un equip únic. Empreses com Apple
i Google apliquen aquesta metodologia per captar talent.

• Gamificació. Consisteix en l’aplicació de tècniques i conceptes de teoria
del joc a contextos que en són aliens. La utilització de la gamificació
en la selecció de personal pretén incorporar el millor talent a l’empresa.
Mitjançant la incorporació d’aquest tipus de tècniques en els processos de
selecció s’aconsegueix més diversitat i pot ser més atractiu per als candidats.
A més, es potencia una imatge innovadora i creativa de l’empresa, la qual
cosa permet captar perfils més atractius.

• Cercatalents (headhunting). També es coneix com a reclutament in-
tel·ligent i pot ser una persona física o jurídica que es dedica a cercar,
per encàrrec d’una organització, candidats adequats per a l’exercici d’unes
funcions, normalment directives i executives. Les empreses cada vegada
tenen més accés a fonts d’informació molt preuada en els processos de
selecció de personal com les xarxes socials, les xarxes professionals i els
nombrosos portals d’ocupació que hi ha a internet. Una recerca acurada
mitjançant eines de big data o small data faciliten l’organització de tota
aquesta informació i l’extracció de la més rellevant o interessant per a un
procés de selecció de personal.

Portar a terme un bon procés de reclutament i selecció de comercials és fonamental
per aconseguir l’èxit de l’empresa, però sempre cal tenir en compte que cal trobar
l’equilibri per no malbaratar recursos.

Una altra qüestió que cada vegada és més important en els processos de selecció
de personal és la identitat digital o la reputació en línia dels aspirants, que és
el rastre que els usuaris d’internet deixem com a resultat de la interacció amb
altres usuaris o amb la generació de continguts, és a dir, els perfils personals de les
xarxes socials generals (Facebook, Twitter, Instagram...) i professionals (LinkedIn,
Viadeo, Xing...), els comentaris a fòrums, blogs, portals d’informació, etc.

És recomanable ser molt prudents amb aquesta qüestió, ja que cada vegada són
més les empreses que tenen en compte la identitat digital dels candidats en els
processos de selecció de personal.

Small data

Procés mitjançant el qual
s’utilitzen volums de dades més
petits i s’analitzen de forma més
simple que en els processos de
big data. Són dades que afecten
les particularitats d’una empresa,
que formen part de la seva rutina
diària i que li permeten conèixer
millor el que passa en el seu
entorn, així com identificar
oportunitats per millorar els
processos i la relació amb els
clients.
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2.8.3 Aprovació, contractació i acolliment del candidat

El procés de selecció consisteix a anar seleccionant els candidats més adequats per
al lloc de treball i descartar els que no s’ajusten al perfil, o bé s’hi ajusten menys.
Normalment, si el nombre de candidats ho permet, se seleccionen els dos o tres
candidats que han obtingut els millors resultats en totes les proves realitzades per
fer una entrevista final.

Finalment, es pren la decisió del candidat escollit per ocupar el lloc de treball i se
n’aprova la contractació, la qual cosa suposa la seva incorporació a l’empresa. En
aquest moment s’han d’explicar al candidat tots els aspectes legals i contractuals,
indicar la data d’incorporació i resoldre tots els dubtes que puguin sorgir.

D’altra banda, el procés de selecció no finalitza amb la contractació. En el
moment en què el candidat escollit s’incorpora al lloc de treball cal seguir un
procés d’acolliment i acompanyament, presentar-li els companys de feina, els
departaments de l’empresa i formar-lo en les qüestions relacionades amb la
cultura empresarial. Algunes empreses utilitzen els mentors per fer aquesta tasca
d’acolliment i acompanyament. Els mentors són treballadors amb experiència,
que coneixen molt bé l’empresa i el seu funcionament, i dediquen un temps
a orientar al treballador que s’acaba d’incorporar. En el cas dels venedors de
nova incorporació, és habitual que en les seves primeres visites a clients vagin
acompanyats d’un venedor amb més experiència.

El departament de recursos humans de l’empresa, a més de formalitzar les gestions
per a la contractació laboral, ha de vetllar per la incorporació del treballador en
les millors condicions possibles i per proporcionar-li la formació específica que
pugui requerir en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
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