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Eficácia, Eficiência e efetividade 
Comércio e Varejo

Você é um bom vendedor ?
"Um garotão inteligente, vindo da roça, candidatou-se a um
emprego numa grande loja de departamentos da cidade.
Na verdade, era a maior loja de departamentos do mundo,
tudo podia ser comprado ali.
O gerente perguntou ao rapaz:
- Você já trabalhou alguma vez?
- Sim, eu fazia negócios na roça.
O gerente gostou do jeitão simples do moço e disse: Pode
começar amanhã, no fim da tarde venho ver como se saiu.
O dia foi longo e árduo para o rapaz.

Você é um bom vendedor ?
Às 17h30 o gerente se acercou do novo empregado para
verificar sua produtividade e perguntou:
- Quantas vendas você fez hoje?
- Uma!
- Só uma? A maioria dos meus vendedores faz de 30 a 40
vendas por dia.
- De quanto foi a sua venda?
- Dois milhões e meio de reais.

Você é um bom vendedor ?
O gerente arregalou os olhos, sentiu a taquicardia e ainda
teve folego para continuar:
- Como conseguiu isso?
- Bem, o cliente entrou na loja e eu lhe vendi um anzol
pequeno, depois um anzol médio e finalmente um anzol
bem grande. Depois vendi uma linha fina de pescar, uma de
resistência média e uma bem grossa. Para pescaria pesada,
sabe. Perguntei onde ele ia pescar e ele me disse que ia
fazer pesca oceânica.

Você é um bom vendedor ?
O gerente mal conseguia conter a emoção.
- Continue meu jovem, continue...
- Então eu sugeri que talvez ele fosse precisar de um barco.
Levei-o até a seção de náutica e lhe vendi uma lancha
importada, de primeira linha.
O gerente, abobado, mal podia acreditar no que estava
ouvindo. O jovem vendedor continuou sua história tão
calmo quanto a havia iniciado.
-Aí eu disse a ele que talvez um carro pequeno não fosse
capaz de puxar a lancha e o levei à seção de carros e lhe
vendi uma caminhonete com tração nas quatro rodas.

Você é um bom vendedor ?
Perplexo, o gerente perguntou:

-Você vendeu tudo isso a um cliente que veio aqui para
comprar um pequeno anzol?
-Não senhor. Ele entrou aqui para comprar um pacote de
absorventes para a mulher, e eu disse:

"já que o seu fim de semana está perdido, por que o senhor 
não vai pescar?"
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Eficiência

A eficiência é a dimensão do desempenho
expressa pela relação do processo envolvido,
seu meio.
Assim, possui foco interno e refere-se aos
CUSTOS envolvidos.
É quando algo é realizado da melhor maneira
possível, ou seja, com menos desperdício ou em
menor tempo.

Eficácia

A eficácia é a dimensão do desempenho
expressa pelo alcance dos objetivos ou metas,
independentemente dos custos implicados.
Possui foco externo e refere-se aos RESULTADOS.
É quando um projeto/produto/pessoa atinge o
objetivo ou a meta.

Efetividade

• A efetividade é a dimensão do desempenho
que representa a relação entre os resultados
alcançados e as transformações ocorridas.
Possui foco externo e refere-se aos IMPACTOS.

• É a capacidade de fazer uma coisa (eficácia) da
melhor maneira possível (eficiência).

Para exemplificar...

João e Maria são vendedores externos e,
individualmente, alcançaram as metas de
vendas determinada para certo período. No
entanto, Maria gastou 30% menos combustível.
Resultado: ambos foram eficazes (atingiram o

resultado esperado, independentemente dos
custos envolvidos), mas Maria foi mais eficiente
(considerando os custos envolvidos).


