


Gerenciando
vendas
Artigos fundamentais da Harvard Business Review para 
liderar sua equipe e alavancar seus resultados
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O mais importante nas vendas não é promover 
produtos ou ser eficiente. Acima de tudo, é crucial 
construir os sistemas certos para gerenciar e 
capacitar sua equipe de vendas.

Selecionados entre os melhores da Harvard Business Review, 
estes 10 artigos são fundamentais para você alcançar o sucesso 
em um mundo em que os clientes estão cada vez mais bem 
informados e exigentes.

Incluindo autores consagrados como Philip Kotler e trazendo 
diversos exemplos da vida real, este livro apresenta um 
panorama abrangente sobre o gerenciamento de vendas no 
mundo atual.

Você vai aprender a:

• motivar sua equipe de vendas da forma apropriada
• integrar os departamentos de vendas e de marketing
• avaliar o seu ciclo de negócios e o impacto que ele causa em 

sua equipe de vendas
• identificar o centro de compras do seu cliente
•  alavancar o poder dos micromercados
• ajustar o sistema de compensações

Gerenciar uma equipe 
de vendas com sucesso 
é uma ciência.
Os textos que você vai encontrar neste 
livro são uma fonte expressiva de 
inspiração para que você seja bem- 
-sucedido em seu negócio e motive as 
pessoas a contribuir para uma cultura 
empresarial saudável.

Conheça os artigos desta edição:

“Vendas grandes: quem realmente faz 
as compras?”, de Thomas V. Bonoma

“Acabando com a guerra entre vendas 
e marketing”, de Philip Kotler, Neil 
Rackham e Suj Krishnaswamy

“Equipare a estrutura da sua equipe 
de vendas com o ciclo de vida do 
seu negócio”, de Andris A. Zoltners, 
Prabhakant Sinha e Sally E. Lorimer

“O fim das vendas de soluções” e 
“Desmontando a máquina de vendas”, 
de Brent Adamson, Matthew Dixon e 
Nicholas Toman

“Vendendo para micromercados”, de 
Manish Goyal, Maryanne Q. Hancock e 
Homayoun Hatami

“Vendendo por desempate”, de James 
C. Anderson, James A. Narus e Marc 
Wouters

“Fazendo a venda de consenso”, de Karl 
Schmidt, Brent Adamson e Anna Bird

“O jeito certo de usar compensações”, 
de Mark Roberge

“Como realmente motivar 
vendedores”, de Doug J. Chung

BÔNUS: “Indo além do ‘Só faço por 
dinheiro’”, uma entrevista de Andris 
Zoltners a Daniel McGinn

Ideias clássicas, conselhos que 
não saem de moda, os melhores 
pensadores – tudo isso em apenas 
um volume.

Esta série reúne conceitos e práticas 
voltados tanto para gestores 
experientes quanto para futuros 
líderes. São leituras essenciais, 
selecionadas das páginas da Harvard 
Business Review, versando sobre 
temas fundamentais para o sucesso 
profissional.

Em cada livro você encontrará 
ensinamentos dos maiores 
especialistas em gestão de negócios. 

Outros títulos da série:

• Gerenciando pessoas
• Gerenciando a si mesmo
• Desafios da gestão
• Inteligência emocional
• Para novos gerentes
• Desafios da liderança
• Lições de estratégia
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Lições de
estratégia
Os melhores artigos da Harvard Business Review 
para criar vantagens competitivas e se destacar  
da concorrência
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Uma aula sobre estratégia, de seus aspectos mais 
básicos aos mais complexos, dada pelas mais 
brilhantes mentes em gestão.

A estratégia é um componente fundamental do sucesso de uma 
empresa, mas nem sempre se traduz em melhores resultados.

Elaborar uma estratégia coerente e vencedora é apenas o 
primeiro passo. Sem uma execução eficiente, que envolva 
os colaboradores de todos os níveis hierárquicos, nenhuma 
organização consegue ir muito longe.

Reunindo o que há de mais relevante sobre o assunto, a 
Harvard Business Review selecionou 10 artigos de importantes 
autores, incluindo os consagrados “O que é estratégia?” e 
“As cinco forças competitivas que moldam a estratégia”, de 
Michael E. Porter, “Como construir a visão da sua empresa”, 
de James C. Collins e Jerry I. Porras, e “A estratégia do oceano 
azul”, de W. Chan Kim e Renée Mauborgne.

Com este livro, você vai aprender a:
• deixar bem claras suas prioridades
• determinar os objetivos da sua organização
• diferenciar sua empresa da concorrência
• elaborar uma visão com valores sólidos diante de um 

futuro incerto
• criar oceanos azuis, espaços de mercado prontos para 

o crescimento
• avaliar seu modelo de negócios

Eliminar a lacuna entre 
estratégia e desempenho 
é essencial para tornar 
sua empresa competitiva. 

Para executar os planos de forma 
eficiente, sua organização deve saber 
definir quem tem o poder de decisão e 
fazer a informação fluir.

Conheça os artigos desta edição:

“O que é estratégia?” e “As cinco 
forças competitivas que moldam a 
estratégia”, de Michael E. Porter

“Como construir a visão da sua 
empresa”, de James C. Collins e 
Jerry I. Porras

“Reinvente seu modelo de negócios”, 
de Mark W. Johnson, Clayton M. 
Christensen e Henning Kagermann

“A estratégia do oceano azul”, de W. 
Chan Kim e Renée Mauborgne

“Os segredos para a execução 
bem-sucedida de estratégias”, de 
Gary L. Neilson, Karla L. Martin e 
Elizabeth Powers

“Usando o balanced scorecard como 
um sistema de gestão estratégica”, de 
Robert S. Kaplan e David P. Norton

“Transforme estratégia de executivos 
em ação na linha de frente”, de Orit 
Gadiesh e James L. Gilbert

“Como converter uma estratégia 
ótima em um ótimo desempenho”, de 
Michael C. Mankins e Richard Steele

“Quem toma a decisão? – Como 
papéis de decisão claros melhoram o 
desempenho organizacional”, de Paul 
Rogers e Marcia Blenko

Ideias clássicas, conselhos que 
não saem de moda, os melhores 
pensadores – tudo isso em apenas 
um volume.

Esta série reúne conceitos e práticas 
voltados tanto para gestores 
experientes quanto para futuros 
líderes. São leituras essenciais, 
selecionadas das páginas da 
Harvard Business Review, versando 
sobre temas fundamentais para o 
sucesso profissional.

Em cada livro você encontrará 
ensinamentos dos maiores 
especialistas em gestão de negócios. 

Outros títulos da série:

• Gerenciando pessoas
• Gerenciando a si mesmo
• Desafios da gestão
• Inteligência emocional
• Para novos gerentes
• Desafios da liderança
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INCLUI O ARTIGO:
“O que é estratégia?”,  
de Michael E. Porter
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