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Bater as metas estabelecidas pela empresa é um 
dos principais fatores que podem qualificar o 

seu trabalho de gerente como sendo de sucesso ou 
não. Quando bem estabelecidas, norteiam o caminho 
que a empresa pretende seguir, deixando claro aos 
colaboradores o que é esperado deles. Mas, muitas 
vezes, o que acontece é que mesmo com toda dedi-
cação, as metas não são atingidas. Isso acontece com 
você e seu time? 

Você sabe o que pode estar acontecendo de errado 
nos processos? Algumas coisas! Elaborei os 10 Fatores 
que te impedem de ser um gerente que bate todas 
as metas. Acompanhe a seguir e veja se há alguma 
identificação com eles:

1. Falta de contatos/leads qualificados
O sonho de todo vendedor é receber contatos/

leadscom todas as características que um potencial 
cliente da sua empresa possui e, principalmente, 
com intenção clara de compra. Entretanto, muitas 
empresas focam em estratégias porta a porta, com 
aquisição de listas frias de e-mails, telemarketing, 
etc. Esses meios até geram vendas, mas o problema 
é que, para conseguir uma conversão, o vendedor 
necessita de um esforço enorme – e ainda receber 
vários “nãos” até encontrá-la. Muitas vezes, o tempo 
para esse esforço enorme não cabe em um mês ou 
no período em que a meta é estabelecida.

2. Processo de vendas pouco estruturado
Não ter um processo de vendas estruturado faz 

com que os vendedores não tenham clareza de quais 
passos devem seguir. Com os vendedores “perdidos”, 

as suas ações deixam de ser concisas e consequen-
temente perdem o foco. Uma empresa que não tem 
um processo de venda bem desenhado, não consegue 
analisar o desempenho de seus vendedores e entender 
onde que eles estão acertando e onde precisam se 
desenvolver.

3. Baixo conhecimento do produto/serviço
Muitas empresas deixam de investir ou incentivar 

o estudo contínuo do seu time. Sua empresa pode 
ter o melhor produto ou serviço do mercado, mas 
se o vendedor não tiver o conhecimento técnico, ou 
seja, conhecer seus benefícios e aplicações, as chan-
ces de conseguir boas vendas caem drasticamente. 
Lembre-se, sempre, que a velocidade das mudanças 
e novas informações fazem com que um vendedor 
possa se desatualizar muito rápido. Isso pode afetar 
tanto seu conhecimento sobre o mercado quanto o 
que sua empresa vende.

4. Poucas análises de performance
Uma das piores situações para um gerente é não 

saber como desenvolver seu time. Não ter dados ou 
relatórios precisos da performance de seus vende-
dores tornam suas atitudes de melhorias quase como 
“tiros no escuro” baseadas em suposições.

5. Falta de treinamento/mentoring
Não basta um vendedor estudar sobre o produto e 

mercado em que atua para chegar nas metas espera-
das. Do vendedor mais experiente ao mais novo, todos 
precisam de treinamento contínuo e mentoring por 
parte de seus gestores. Sem essa estrutura, as habi-
lidades técnicas de vendas não são desenvolvidas 
e compartilhadas entre todos e a curva de desen-
volvimento dos mais novos fica maior. Além disso, 
vendedores tendem a se “viciar” em processos, uma 
vez que suas ações viram rotina e acabam deixando 
pontos importantes de fora.

6. Gestão de tempo/organização
Um dos maiores desafios de um vendedor é fazer 

a gestão do tempo e organizar suas atividades. Um 
vendedor que está com excesso de tarefas – ou 
perdendo muito tempo com poucas atividades – fica 
impossibilitado de fazer um trabalho com qualidades 
em pontos que realmente necessitam de mais atenção. 
Por exemplo, fazer um diagnóstico da realidade de 
uma empresa e do mercado em que está inserido 
requer tempo para pesquisa, assim como planejar 
uma solução para os problemas e oportunidades le-
vantados durante o processo e, até mesmo, elaborar 
uma boa proposta.

7. Clima e motivação
É necessário criar uma cultura que realmente atraia 

profissionais qualificados e com um real propósito de 
fazer parte do time. Não basta entregar apenas um 
produto, o importante é quais valores o vendedor vai 
gerar para o cliente. Esse é o primeiro ponto para 
manter alguém motivado: ter um propósito real. Além 
disso, o ambiente de trabalho tem que ser favorável 
para manter o clima. Condições de trabalho como 
ferramentas adequadas para o vendedor, estrutura 
física e incentivos (comissões e bonificações) são 
fatores que uma empresa não pode deixar de lado. 
Afinal, um vendedor sem apoio cai feio na primeira 
escorregada.

8. Contratação desalinhada
Um vendedor desalinhado com a cultura da empresa 

e com o time que vai participar pode gerar intrigas, 
disputas por Leads e outros agravantes que não 
aconteciam antes. O problema não precisa necessa-
riamente ser com a integridade dele, mas também 
relacionado à sua capacidade de acompanhar as 
exigências do trabalho. Esse vendedor vai ser aquele 
que vai demorar mais para aprender, se desenvolver 
e, consequentemente, entregar resultados.

9. Fatores externos
Deixar de bater a meta pode acontecer por conta 

de sazonalidades, problemas econômicos ou mesmo 
por forças da natureza. Não atingir o resultado 
esperado por conta de sazonalidade pode ser de-
vido a meta não sofrer correção nesses períodos. 
É importante reconhecer essas épocas e adaptar 
a receita para elas. Prever essas variações e se 
preparar para elas, também faz toda a diferença. 

10. Gerenciamento de crises
Crises econômicas ou agora, a vivida com a 

pandemia da Covid-19, também são grandes preo-
cupações de toda empresa. Não é possível eliminar 
seus efeitos, mas é possível diminuí-los com uma 
boa estratégia. Em resumo, toda empresa sabe como 
seus produtos ou serviços podem beneficiar seus 
clientes. A ideia é estar preparado para os cenários 
mais adversos possíveis. 

Como você faz para alcançar todas as metas 
traçadas? Compartilhe sua experiência comigo!

Até a Próxima!!

(*) É Consultor EMS/Grupo NC. Membro dos Empreende-
dores Compulsivos. Especialista em Treinamento & 

Desenvolvimento de Pessoas. Autor do livros: Pílulas de 
Gestão e Tenha Cicatrizes. Pedro Dias já capacitou mais 

de 100 mil executivos em todo Brasil. Contato: pedro@in-
stitutopedrodias.com.br e Instagram: @institutopedrodias
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Nesta entrevista ao JORNAL EMPRESAS E NEGÓCIOS, Ataíde 
fala mais sobre sua atividade e das formas de recuperação de 
créditos, que apontou em reportagem anterior*. Ele mostrou 

que empresas de vários portes podem recuperar créditos tributários 
de maneira relativamente rápida e gerar caixa para enfrentar a crise 
da pandemia da COVID-19.

Ele aponta que existem valores pagos a mais em impostos como 
o ICMS, Simples nacional, verbas indenizatórias previdenciárias, 
entre outros. E que esta recuperação pode acontecer de forma 
administrativa e mesmo através de processos judiciais que têm sido 
decididos de forma rápida para padrões brasileiros. Recursos como 
contestação da inclusão do ICMS no cálculo de PIS e COFINS para 
empresas que recolhem sobre lucro real e lucro presumido: “ Em 
média não tem passado de 30, 35 dias para julgamento do mérito. 
E aí já é possível fazer uso do crédito para compensar em impostos 
federais”.

Para Edmilson Ataíde, a existência de impostos pagos a mais se 
deve a tanto a “complicação que o governo vem criando” no sistema 
tributário como à tendência conservadora entre os contadores, que 
preferem “não expor a empresa a risco e em caso de dúvida, tributa 
e vai discutir posteriormente”. 

Já a possibilidade de recuperar estes impostos se dá porque muitas 
medidas que complicam demasiadamente o sistema tributário aca-
bam se tornando “tiros no pé, porque grandes empresas que podem 
pagar um suporte jurídico vão discutir tudo e têm chance de ganhar 
muita coisa”, analisa Edmilson Ataíde. E exemplifica:

-  Se um empresário estivesse montando sua planilha se perguntasse 
há, digamos, 15 anos sobre as alíquotas do PIS e Cofins, eu cravava 
fácil, 3,75% e acabou. Três por cento de Cofins, 0,75% de PIS. Se 
o mesmo empresário me chamar hoje, vamos falar por uma hora e 
ao final ele ainda pode se sentir enrolado, sem saber o que fazer.  

Ataíde não é otimista sobre a reforma tributária anunciada pelo 
governo e hoje discutida em projetos da Câmara e do Senado. Consi-
dera que a sonhada simplificação pregada pelo executivo e legislativo 

“O empresário brasileiro em geral tem muito conhecimento 
técnico, mas na área de gestão, assessoria, apoio, é 
um pouco deficiente. Então nós entendemos que senão 
pularmos para o quintal do cliente, trabalhar lado a lado 
com ele, o nosso trabalho de contadores não sai de acordo”. 
Com esta imagem, o contador Edmilson Ataíde, fundador 
da empresa Hemera, parte do Grupo Atai, explicita a 
vocação dos serviços que presta aos seus clientes. 
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Estas são em resumo as propostas do 
AtaiGroup para recuperação 

de créditos tributários:

Exclusão de PIS e COFINS da base 
de cálculo do ICMS:

Com processo judicial, as decisões de primeira instancia 
tem saído em menos de dois meses, para compensação em 
impostos federais. E também garantem a retroatividade 
de até cinco anos, que pode ser derrubada na decisão 
final do STD, que está para ser julgada.

Não incidência de INSS sobre verbas 
indenizatórias pagas a funcionários 

Pode ser solicitado administrativamente. É possível 
pleitear compensação dos tributos pagos a mais durante 
os últimos 5 anos, com correção pela SELIC. Há discussão 
jurídica sobre outras verbas pagas como terço de férias, 
adicionais de insalubridade e periculosidade.

Restituição de PIS e COFINS de regime 
monofásico nas empresas do SIMPLES Nacional:

Situação criada desde 2009 pela antecipação de PIS  e 
COFINS pelas empresas produtoras de bebidas frias, com-
bustíveis, diesel, higiene e autopeças. Muitas empresas na 
ponta da distribuição não se beneficiam do abatimento e 
pagam estas frações de impostos em duplicidade. 

Exclusão de PIS e COFINS da base 
de cálculo do ISS:

É uma tese que vem ganhando corpo apesar 
de não ter a mesma “maturação “ que a dis-
putado do ICMS. Mas é o mesmo princípio. 
Não é considerada uma aposta para este 
momento, mas deve estar na mira de 
empresas prestadoras de serviços.

O Grupo Atai surgiu da fusão de empresas de contabilidade 
e outros serviços empresariais, resultando num conglomerado 
com cinco unidades, três em São Paulo, capital, uma no ABC 
e outra em Belo Horizonte. 

Atua com assessoria contábil, abertura de empresas, folha 
de pagamento, terceirização financeira, revisão tributária e 
consultoria tributária.

A soma das especialidades permite que o grupo atue junto a 
startups, prestadores de serviços, área de tecnologia, indústrias 
e comércio varejista e atacadista. Atualmente conta com 300 
colaboradores e presta serviços a quase 2 mil empresas de 
variados portes e áreas de atuação.

O GRuPO

AS PROPOSTAS

CONTADOR 
PuLANDO PARA 
O quINTAL 
DO CLIENTE

não será completamente atingida. “Fala-se de um imposto de valor 
agregado, ou outro nome que tem no Senado, querendo simplificar 
demais um sistema muito complexo, por exemplo, ao cravar uma 
alíquota única. O setor de serviços vai ter um sério impacto se isso 
passar do jeito que está. Então acho que talvez não seja com uma 
única reforma que a gente resolva isso. Teria de fazer em alguns 
lances para poder evoluir de forma satisfatória, sem penalizar muito 
este ou aquele setor”, comenta.

Para Edmilson Ataíde é função do contador  “sair do trivial e fazer 
a diferença e impactar de forma positiva o negócio do seu cliente”. 
Lembrando sua atuação em entidades corporativas, ele diz que “o 
contador não pode se acostumar a esta reserva de mercado, porque 
hoje não é possível abrir e tocar uma empresa sem contador”. 

- Muitos esqueceram que a função do contador é subsidiar a ges-
tão do negócio do cliente. Imagine a complexidade de informação 
que o contador tem dentro da empresa, nós processamos tudo, nós 
sabemos de toda a vida da empresa. Temos condição de interferir 
em situações capitais para o sucesso ou fracasso do negócio. Mas 
se o contador não olha esses números, aí o consultor vale. A valori-
zação do contador tem de ser conquistada no dia a dia, não é uma 
mercadoria de prateleira ou algo que uma ação do SESCON (sigla 
dos sindicatos da área de contabilidade), ou do CRC (Conselho 
Regional de Contabilidade), conclui.


