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Introdução

Seja muito bem-vindo ao conteúdo 

“Vendas e Liderança: Como Construir 

Equipes que Batem Metas”. Aqui, a missão 

é contribuir para o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional com temas 

relevantes para o dia a dia da sua empresa 

e também, na forma de se relacionar com 

seus superiores, pares e liderados.

Eu sei que o mercado está cada vez mais 

competitivo e isso te deixa aflito. Não é 

mesmo? O cenário tem exigindo que as 

metas sejam cumpridas 

independentemente da situação que 

estamos vivemos. A corrida por resultados 

é diária.

Neste contexto, quero te guiar, durante a 

leitura deste conteúdo, para que você 

tenha clareza sobre a importância de criar 

equipes que batem metas. Desejo que os 

principais insights deste material possam 

te guiar, para que você faça escolhas 

assertivas e atinja todas as metas da 

empresa.

Boa leitura!
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Introdução

Para bater metas e se destacar no 

mercado, nada melhor do que uma equipe 

de alto desempenho, com integrantes 

treinados e motivados. Para isso, é preciso 

conhecer e dominar algumas técnicas de 

gestão de pessoas e performance de time.

Treinar e motivar a equipe de funcionários 

é um processo que pode ser aprendido e 

aplicado por qualquer líder. Dessa 

maneira, é possível alcançar conquistas 

ainda maiores na empresa, assim como 

construir um ambiente de trabalho mais 

agradável e produtivo.

Vamos lá... você sabe qual é a ciência por 

trás das equipes de alta performance? 

Porque bater metas para elas é tão 

simples? Seria a composição do time, os 

objetivos traçados, as inovações 

disponibilizadas, os gestores, ou, tudo isto 

junto e misturado?

Se você tem em sua equipe um vendedor 

talentoso, provavelmente já gastou muitas 

horas tentando descobrir qual seu 

segredo, assim como também já 

considerou que ele pode ser assediado 

pela concorrência a qualquer momento.

Por pior que pareçam, esses dilemas e 

aflições fazem parte da rotina da maioria 

dos gestores comerciais. Para começar, 

vamos conhecer as principais causas que 

podem estar prejudicando sua equipe na 

hora de conquistar os resultados, depois, 

partiremos para a ação!
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O primeiro ponto que pode prejudicar o 

desempenho para sua equipe alcançar as 

metas estipuladas, diz respeito à 

organização comercial; por meio da falta 

de padronização dos processos, o que 

pode trazer uma série de dificuldades para 

a eficiência operacional do setor.

Quando as ações dos vendedores são 

estruturadas em um pensamento 

organizado, permite-se que estes 

concentrem seus esforços na conquista do 

cliente, e por consequência, na realização 

de negócios.

Garante também que todos utilizem um 

modelo de gestão idêntico, que pode ser 

metrificado e otimizado para que 

melhores experiências e vendas sejam 

extraídas do relacionamento com o 

cliente.

Se cada vendedor conduzir as negociações 

à sua maneira, a identidade da empresa 

pode ser perdida, dados estratégicos dos 

clientes desconsiderados, além de um 

total descontrole das vendas e finanças 

apurado na organização.

Você já pensou em investir em  CRM, de 

maneira que este fique armazenado na 

nuvem? Além de centralizar as 

informações das negociações em um 

único ambiente, também assegurar que as 

mesmas ferramentas de trabalho sejam 

disponibilizadas para equipes comerciais 

internas e externas.

VENDAS E
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Equipe desmotivada para bater metas

Um time desmotivado é apático e pouco 

propenso a buscar resultados, podendo 

afetar até mesmo o relacionamento com o 

cliente final. Em vendas complexas, isto 

pode significar custos de prospecção e 

marketing desperdiçados, além de um 

retrocesso da imagem da empresa no 

mercado.

Por isto, é preciso saber o que motiva a 

equipe, como elogios, oportunidades de 

carreira e outros incentivos que a torne 

ativa e, competitiva.

Falando em competição, ela é um dos 

elementos que precisam ser fomentados 

internamente para que o time 

mantenha-se motivado.

De maneira saudável, vendedores 

precisam ser instigados a apresentarem 

suas melhores performances e 

competirem entre si para conquistarem 

reconhecimento. O mesmo vale para o 

trabalho em equipe, que também deve ser 

valorizado.

Para que exista um equilíbrio entre tais 

elementos, metas individuais podem ser 

complementadas com alguns 

compromissos coletivos, por exemplo. 

Assim, o time é instigado a contribuir e 

compartilhar seus conhecimentos e 

melhores práticas.
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Falta de reconhecimento das falhas e acertos

O processo de vendas é longo e envolve 

outros setores e colaboradores. Ao pensar 

em sua extensão e importância, os custos 

envolvidos merecem atenção. Quando 

uma falha ocorre, custos e desgaste 

comercial não podem ser recuperados, 

mas devem servir para evitar que ocorram 

novamente.

Processos podem ser melhorados se os 

erros forem reconhecidos e corrigidos. No 

caso do relacionamento com o cliente, a 

identificação e atuação podem evitar, 

inclusive, prejuízos maiores.

Além de fortalecer o vínculo com o cliente 

demonstrando respeito ao contrato e às 

suas necessidades, essa atitude impede 

que eles sejam encerrados e valores 

substanciais perdidos.

O mesmo ocorre com os acertos e bons 

resultados dos vendedores. Eles devem 

ser reconhecidos e comemorados. Isto 

reforça que a empresa valoriza seus 

profissionais e que suas performances 

contribuem para o crescimento da 

organização.

VENDAS E
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Ausência de calendário de treinamento

Se reconhecer as falhas permite que a 

empresa crie ações preventivas e 

potencializem seus métodos comerciais, 

estabelecer um calendário de 

desenvolvimento profissional contínuo 

garante que a equipe esteja em constante 

melhoria.

Profissionais desatualizados não 

conseguem oferecer qualidade nos 

serviços nem realizar negociações capazes 

de atingir as metas estipuladas. Além 

disso, é preciso lembrar que a exigência 

dos clientes e suas especificidades estão 

sempre em constante mudança. Se uma 

empresa não acompanha tais evoluções, é 

facilmente ultrapassada pela concorrência.

Ao oferecer qualificação contínua, a 

empresa garante não só a redução de 

falhas e aumento da qualidade de seus 

serviços, como também a possibilidade de 

que seus profissionais sejam mais 

inovadores e proponham novas soluções 

para a dinâmica do trabalho.
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Metas mal estipuladas

A equipe pode não conquistar os 

resultados esperados porque eles foram 

mal definidos, seja por estarem fora do 

alcance de atuação ou por não serem 

desafiadores.

O ponto de partida para criar metas 

relevantes é associá-las com os objetivos 

da empresa. Seja expandir mercado, 

aumentar as negociações de determinado 

item do mix de produtos, o tíquete médio 

de vendas ou eliminar o estoque. Se elas 

não forem estipuladas de maneira 

estratégica, não produzirão os resultados 

financeiros esperados.

Outro elemento importante em sua 

composição é a possibilidade de 

cumpri-las. As metas precisam ser altas o 

suficiente para desafiar os vendedores e 

fazer com que busquem suas melhores 

performances, mas, ao mesmo tempo, 

serem factíveis, pois do contrário, serão 

um grande fator depressor da motivação.
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Recompensas ruins

Se o gestor já sabe quais são os incentivos 

que movem sua equipe e as metas que 

esperam que sejam batidas, é preciso 

incluir na equação o motivo para que seus 

profissionais as persigam.

Nesse momento, as recompensas devem 

ser oferecidas de acordo com o que cada 

vendedor espera. Enquanto alguns 

buscam reconhecimento e oportunidades 

de carreira, outros desejam benefícios 

financeiros e de curto prazo.

É preciso conhecer cada uma destas 

necessidades e personalizar as 

recompensas de acordo com perfil dos 

vendedores. Assim, eles se sentirão 

desafiados e ao mesmo tempo, terão a 

satisfação pelo sucesso alcançado.

Bater metas não é uma ciência exata, 

principalmente quando o fator humano 

está associado e tem tanto peso. Porém, 

criando um ambiente controlado, com as 

ferramentas e incentivos certos, a 

performance comercial aumentará 

exponencialmente.

Trabalhar com conjunto com a equipe de 

marketing, por exemplo, é uma excelente 

alternativa para aumentar as chances de 

contatos com as melhores oportunidade 

de negócios.
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Recompensas ruins

Para que tudo isso seja colocada em 

prática, melhorar a fluidez da 

comunicação, criar metas tangíveis e 

buscar treinamentos mais dinâmicos 

podem fazer toda a diferença. Por isso, 

selecionei os caminhos a seguir, para que 

você aplique junto de sua equipe para que 

as metas sejam atingidas da melhor forma 

possível.
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1. Estabeleça metas em conjunto com o time

As metas funcionam como uma bússola, 

direcionando todos na busca por 

resultados específicos. Todavia, é preciso 

saber como criá-las, além de contar com a 

ajuda do time para desenvolvê-las de 

forma realista. Uma ótima medida é criar 

ao menos 50% das metas em parceria com 

o time, assim será possível envolvê-lo 

desde o início, resultando em uma maior 

motivação no futuro. Nesse caso, o gestor 

deve atuar como um facilitador, 

garantindo que metas adequadas sejam 

criadas.

VENDAS E
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2. Invista no modelo de gestão à vista

Uma equipe fica desconfiada quando 

sente que seu líder esconde coisas 

importantes, resultando em um clima de 

descrédito, onde os profissionais 

sentem-se pouco engajados. O modelo de 

gestão à vista é uma ótima ferramenta 

para eliminar essa fraqueza. Mas o que é 

gestão à vista?

A gestão à vista consiste na colocação de 

painéis em pontos estratégicos da 

empresa para compartilhar 

indicadores-chave de desempenho, tais 

como: nível de satisfação dos clientes, 

tíquete médio e participação no mercado. 

Assim, é possível otimizar a transparência 

e manter os profissionais comprometidos 

com a melhoria contínua.

Agora, que estamos em período de 

isolamento, vale fixar esses indicadores 

por e-mail ou mensagens digitais.
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3. Crie um plano de cargos e salários

Criar um plano de carreira pode ser uma 

ótima solução para motivar a equipe e 

desenvolver os colaboradores. Mas 

lembre-se, é importante que a promoção 

dos profissionais não dependa apenas do 

tempo de casa, mas também dos 

conhecimentos técnicos aprendidos e dos 

resultados alcançados. Ou melhor, é 

preciso desenvolver um plano mais 

robusto.
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SEGREDO 5
SE AUTOMOTIVA

4. Disponibilize treinamentos dinâmicos

No Brasil, os profissionais passam por 

cerca de 22 horas de treinamento ao ano, 

número 38% inferior aos Estados Unidos, 

por exemplo. A verdade é que muitos 

programas de capacitação ainda são 

monótonos e desatualizados, o que acaba 

desestimulando os colaboradores.

Existem algumas soluções que podem ser 

aplicadas e que eu já venho trabalhando, 

como treinamentos colaborativos, Lives e 

Webinários digitais, incentivo à leitura de 

livros e E-Books, audição de podcasts, 

entre outras alternativas tecnológicas que 

podem ser acessadas de qualquer lugar e 

a qualquer tempo.

Vou aproveitar este momento para indicar 

outras fontes de conhecimento. São elas:

FACEBOOK ACADEMIA NC

INSTAGRAM ACADEMIA NC

LINKEDIN ACADEMIA NC

VENDAS E
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https://www.instagram.com/academia.nc/
https://www.facebook.com/acadnc/
https://www.linkedin.com/company/academia-nc/
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SEGREDO 5
SE AUTOMOTIVA

5. Conte com o apoio de sistemas de gestão

A tecnologia pode realmente ser uma 

grande aliada na gestão, facilitando a 

comunicação, a motivação e o 

alinhamento dos colaboradores na busca 

pelos objetivos e as possibilidade de uso 

dela são inúmeras. Como exemplo, 

destacar sistemas de: gestão de metas, 

avaliação de competências e comunicação 

interna. Por esse motivo, é importante 

investir em tecnologias que agreguem 

valor à companhia.
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SEGREDO 5
SE AUTOMOTIVA

6. Conheça sua equipe

É importante que o líder conheça sua 

equipe, realize avaliações de desempenho 

e descubra as competências técnicas que 

precisam ser desenvolvias. Assim, é 

possível agir com eficácia.

Organizar a equipe para bater metas é um 

dos principais objetivos na gestão de uma 

empresa. Alcançando esse objetivo, a 

empresa consegue se manter saudável 

financeiramente e abre caminho para o 

crescimento.

Mas como fazer isso? Como realmente 

formar uma equipe comercial para bater 

metas?

Já posso te adiantar, inclusive, que não 

basta sua equipe comercial conhecer bem 

o produto e os processos, ela precisa 

saber os objetivos por trás das metas além 

de estar motivada para alcançá-las.

Como definir uma meta, então?
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Monte suas metas mensais dividindo a
estratégia anual

É fundamental que você divida sua 

estratégia anual em metas mensais 

menores para manter a equipe comercial 

engajada e motivada.

Fazer isso traz diversos benefícios diretos, 

como por exemplo:

• Valores e volumes menores são menos 

intimidadores;

• Metas alcançáveis incentivam mais o 

time a melhorar;

• A saúde emocional da sua equipe 

comercial fica melhor.

A verdadeira dica é a seguinte: sua 

equipe precisa conhecer a estratégia 

comercial global da empresa. Quando sua 

equipe comercial compreende onde sua 

empresa quer chegar e qual é o objetivo 

principal por trás das metas, ela consegue 

alinhar a forma de trabalhar  essa diretriz. 

Veja um exemplo:

Amadeu precisa bater sua meta mensal, 

entretanto, ele pode alcançar esse objetivo 

de duas formas: prospectando novos 

clientes ou aumentando o número de 

vendas para os atuais clientes. Caso a 

estratégia global seja fidelizar mais os 

clientes, ele poderá concentrar seus 

esforços em aumentar a quantidade de 

vendas dos atuais compradores.

Essa dica de como incentivar uma equipe 

de vendas é, talvez, a mais importante; 

porém, subestimada.

VENDAS E
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Metas inteligentes são aquelas que 

seguem o padrão S.M.A.R.T.

Elas precisam ser:

• Específicas (Specific);

• Mensuráveis (Masurable);

• Atingíveis (Attainable);

• Relevantes (Relevant);

• Com tempo definido (Time-based).

Ou seja, as metas propostas para a equipe 

de vendas devem evitar ao máximo serem 

genéricas, mas sim bem definidas. Além 

disso, elas precisam ser quantificadas para 

que se possa fazer os devidos controles de 

vendas.

Uma meta mal elaborada faz com que ela 

não seja alcançada e, consequentemente, 

o colaborador não recebe nenhuma 

gratificação. Essa abordagem da situação é 

extremamente prejudicial, pois o 

vendedor ficará desmotivado a perseguir 

uma meta que nunca poderá ser atingida.

Outro ponto que surte bastante efeito é 

definir metas de tarefas e não apenas de 

quantidades vendidas. A alternativa é:

• Estipular um número de telefonemas a 

fazer;

• Determinar a quantidade de reuniões a 

agendar;

• Definir as propostas a enviar.

VENDAS E
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Tudo isso sempre em conformidade com  

a realidade ajudará a equipe a manter o 

foco em suas atividades e não procrastinar 

tarefas.

Vale ressaltar também que as metas 

devem ser baseadas em um determinado 

espaço de tempo. Elas podem ser:

• Diárias;

• Semanais; 

• Mensais; 

• Anuais.

Dependendo de seus objetivos!

Stephen P. Robbins, especialista em 

comportamento organizacional, defende 

que:

“Indivíduos motivados se mantêm na 

realização da tarefa até que seus objetivos 

sejam atingidos”.

Por isso, ter uma equipe de vendas 

motivada é vital para o sucesso dos 

negócios.

Isso exerce impacto direto nos índices de 

produtividade e de lucratividade da 

empresa, além de promover uma cultura 

organizacional com foco em resultados.

VENDAS E
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Ambiente de trabalho agradável

Um ambiente de trabalho agradável e 

harmonioso contribui, e muito, para o 

bom desempenho dos funcionários. Isso 

porque eles passam a encarar o trabalho 

como algo prazeroso em vez de chato e 

desgastante. Para criar essa atmosfera, 

vale a pena investir em uma boa 

infraestrutura que forneça as melhores 

condições para que os funcionários 

possam exercer suas atividades. Algumas 

empresas, como o Google e o Citibank, 

têm criado as chamadas “salas de 

descompressão”. Trata-se de um espaço 

no qual os funcionários podem fazer 

pequenas pausas durante o expediente 

para relaxar, aliviar o estresse e voltar às 

tarefas mais revigorados. Além de 

oferecer um ambiente diferenciado, 

proponha horários de trabalho mais 

flexíveis e práticas como o home-office, 

sobretudo agora. 

Para que o colaborador desenvolva suas 

atividades em home-office de forma, 

segura, eficaz, confortável e produtiva, é 

preciso oferecer as ferramentas 

necessárias e demonstrar confiança.
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Benefícios, além dos financeiros

Saber reconhecer e recompensar os 

funcionários pelas metas alcançadas é 

uma maneira de incentivá-los a continuar 

desempenhando um bom trabalho. O 

mais comum nas empresas é estabelecer 

comissões sobre as vendas, mas esse não 

é o único benefício que pode ser oferecido 

aos vendedores.

Procure conhecer as necessidades dos 

seus colaboradores para que você possa 

oferecer benefícios mais assertivos. Nem 

sempre a remuneração será a melhor 

forma de como incentivar uma equipe de 

vendas. Converse com sua equipe, o que 

ela deseja? O que ela curte? O que a 

motivaria?

Nessa hora use as ideias da equipe e sua 

criatividade, e planeje de acordo com a 

realidade da empresa.
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Bateu a meta. E agora?

Lembre-se que você lidera uma equipe 

comercial e isso significa que: para 

trabalhar nessa equipe é preciso ter 

sangue nos olhos. Não adianta chegar em 

seu vendedor e dar um tapinha nas costas 

por ele ter batido a meta individual.

O que o resto da equipe vai enxergar de 

atrativo nisso? Nada.

Só status não vai fazer brilhar os olhos de 

um time todo.

Veja a possibilidade de criar campanhas 

de incentivo para os indivíduos das 

equipes e/ou para a equipe inteira.

As campanhas de incentivo e 

reconhecimento devem ter regras claras. A 

campanha de reconhecimento reconhece 

as pessoas pelos seus resultados. O 

resultado que é o foco. Não é só dinheiro 

que faz as pessoas irem além, é a vontade, 

o envolvimento, acreditar na empresa em 

que trabalham.

A remuneração não é o principal fator 

para motivar uma equipe de vendas. De 

acordo com pesquisas, os principais 

fatores para se trabalhar numa empresa 

são:

• Pacote de benefícios;

• Condições de trabalho;

• Ambiente de trabalho;

• Salário.

VENDAS E
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Contratar uma equipe de vendas 

competente é prioridade, isso porque um 

bom time de vendedores pode significar o 

sucesso ou o fracasso de uma empresa. A 

aquisição e manutenção de clientes é um 

dos pontos chaves de qualquer 

organização, afinal, sem vender os 

produtos ou serviços não há obtenção de 

receita.

Fica a cargo dos vendedores esse trabalho, 

de manter o relacionamento com 

consumidores em potencial e valorizar o 

produto a ponto de mantê-lo interessante 

para o cliente.

Apenas com o trabalho de uma boa 

equipe de vendas é possível manter um 

bom fluxo de caixa e garantir o 

desenvolvimento da organização. 

Questões comportamentais como a 

adequação à cultura organizacional, a 

capacidade de se relacionar com os 

colegas também devem ser avaliadas. 

Trabalhar em vendas é extremamente 

competitivo, mas isso não deve ser motivo 

para que o trabalho seja feito sem ética ou 

desrespeitando os outros profissionais.

Os profissionais de vendas devem ter 

perfil e habilidade muito específicas. Você 

conhecer todas elas?

VENDAS E
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Ninguém é bem-sucedido se não for 

apaixonado por aquilo que faz. Ou seja, os 

vendedores devem amar o exercício da 

sua atividade. Isso significa não encarar 

seu trabalho apenas como “vender”, mas 

como a oportunidade de contribuir para a 

realização dos sonhos e desejos das 

pessoas.

A princípio, isso parece soar meio poético, 

mas deve ser encarado dessa forma. Se 

um profissional de vendas enxerga a sua 

atividade apenas como um fardo, 

dificilmente será bem-sucedido. Além 

disso, a paixão está nitidamente ligada à 

motivação, ou seja, trata-se de uma das 

características de um bom vendedor que 

não pode ficar de fora da sua 

personalidade. 

VENDAS E
Liderança
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A motivação é uma das principais 

características de um profissional de 

vendas. Muitas vezes, em seu ofício, o 

vendedor vai enfrentar dias em que as 

vendas não ocorrem com tanta facilidade 

e as metas ficam longe de serem 

alcançadas.

Independentemente das circunstâncias, o 

vendedor pode e deve ter uma visão 

otimista, pois só assim ele conseguirá 

reunir forças e desempenhar a sua função, 

sempre em busca de melhores resultados. 

Do contrário, um profissional desmotivado 

não vai atingir os seus objetivos.

Para vivenciar a motivação, é preciso 

investir na qualidade de vida. Afinal, 

pessoas que se cuidam têm mais 

harmonia, disposição e audácia para 

superar desafios. Por isso, ter uma rotina 

saudável, com a prática de atividades 

físicas, constante qualificação profissional, 

valorização da vida pessoal, boa 

alimentação, entre outros aspectos que 

contribuam para o bem viver.

VENDAS E
Liderança

2. Motivação
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Também relacionada à motivação, a 

atitude é um dos principais fatores que 

determinam os resultados do vendedor. 

Não adianta ter motivação se ela não for 

demonstrada em uma ação concreta. 

Nesse sentido, é possível diferenciar os 

bons vendedores dos maus.

Basta observar a atitude de cada um deles 

em meio a uma crise nas vendas. O bom 

vendedor vai arregaçar as mangas e, 

usando todos os seus argumentos, fará de 

tudo para alcançar os primeiros lugares no 

ranking de vendas. Para ele, a crise pode 

ser driblada com criatividade e iniciativa.

Sabendo que a atitude é uma das 

características de um bom vendedor, 

podemos ampliar o conceito para 

“proatividade”, ato de fazer algo óbvio 

antes de ser solicitado. Dessa maneira, 

caso você veja mercadorias fora do lugar 

no estoque ou uma desorganização nos 

dados, por exemplo, nada melhor que agir 

para colocar a casa em ordem. Quem se 

movimenta obtém mais oportunidades, ou 

seja, vende mais.

VENDAS E
Liderança

3. Atitude
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Durante o processo de vendas, há 

momentos em que a persuasão não é 

suficiente para concretizar um negócio. O 

cliente deseja ouvir do vendedor quais 

serão as principais vantagens na aquisição 

do produto.

No entanto, para que o vendedor fale com 

propriedade sobre o artigo que está sendo 

adquirido, é necessário que tenha 

estudado as suas características. 

Pesquisas são fundamentais para ajudar 

nos argumentos que poderão persuadir o 

comprador, e esse é um diferencial 

competitivo para os profissionais de 

vendas.

Durante a argumentação, o conhecimento 

poderá ajudar a sanar todas as dúvidas e 

fazer com que o cliente seja convencido a 

adquirir o produto. É claro que isso requer 

que o vendedor tire um tempo para 

estudar o manual, caso tenha, ou busque 

informações relevantes que demonstrem 

as qualidades do produto em si.

Ademais, o conhecimento contribui com o 

aumento da qualidade no atendimento, 

fazendo com que a experiência de compra 

se torne marcante, ponto extremamente 

importante para fidelizar o consumidor. 

Além de ler sobre os produtos, vale a pena 

participar de cursos de capacitação, 

workshops, seminários, entre outras 

maneiras de se manter atualizado.

VENDAS E
Liderança

4. Conhecimento técnico
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Um profissional de vendas que deseja 

estar acima da média não espera que o 

seu chefe estabeleça metas de vendas. Ele 

adota uma abordagem proativa e 

determina objetivos desafiadores para si 

mesmo.

Além disso, é importante se certificar de 

que os objetivos são específicos e 

próximos de serem realizados. Como um 

profissional de grande iniciativa, é preciso 

visualizar o alvo e determinar o que deve 

ser feito diariamente para atingi-lo.

A proatividade está entre as características 

de um bom vendedor e pode ser 

considerada o “pulo do gato” de muitos 

profissionais que se destacam no 

mercado. 

VENDAS E
Liderança

5. Proatividade profissional
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É preciso formular perguntas adequadas 

para identificar completamente as 

necessidades dos clientes e as soluções 

mais adequadas para atendê-las. O 

vendedor deve estar ciente que a maneira 

mais eficaz de apresentar o seu produto é 

descobrir os anseios do cliente, as suas 

preocupações e hesitações.

A única forma de conseguir isso é por 

meio do estabelecimento de uma 

interação, que leve o cliente a considerar 

seriamente a solução oferecida. Além 

disso, manter o contato com os clientes 

após a realização das vendas é essencial 

para fidelizar e promover recompras. Se a 

comunicação for regular, melhor.

Mensagens de agradecimento e 

aniversário, por exemplo, podem ser 

muito úteis para a retenção de clientes. 

Por isso, os bons vendedores estão 

sempre buscando maneiras novas e 

criativas de manter o negócio e a marca na 

mente das pessoas.

VENDAS E
Liderança

6. Interação eficiente com os clientes
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Para aumentar o desempenho, os 

profissionais de vendas devem ser 

assertivos, resilientes e aplicados em suas 

funções. O hábito de começar a trabalhar 

mais cedo que os demais colegas é algo 

comum entre os melhores vendedores.

Como evitam o desperdício de tempo e a 

procrastinação, tendem a fazer mais 

chamadas de vendas, interagir com mais 

pessoas e realizar muitas apresentações 

de produtos. Desse modo, o 

profissionalismo e a maior quantidade de 

oportunidades criadas contribuem para 

vender mais.

Novos obstáculos surgem diariamente. O 

que um vendedor faz quando confrontado 

pelas dificuldades é determinante para o 

seu nível de sucesso. Bons vendedores — 

seja qual for o segmento em que atuam — 

são aqueles que superam qualquer 

barreira. Eles não admitem a derrota, 

sempre buscam novas formas de resolver 

problemas, são tenazes e se recusam a 

desistir.

VENDAS E
Liderança

7. Profissionalismo
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Ao contrário do que muitos pensam, ser 

um bom orador não é a principal 

característica de um vendedor. 

Profissionais bem-sucedidos são aqueles 

que compreendem que os clientes lhes 

dizem tudo o que precisam saber para 

tornar o processo de vendas 

bem-sucedido.

Eles conhecem o valor do silêncio. 

Compare isso aos vendedores medianos 

que sobrecarregam os clientes com 

inúmeras informações ditas ao mesmo 

tempo, e ficará evidente a importância de 

saber ouvir.

VENDAS E
Liderança

8. Capacidade de ouvir
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Atualmente, como são muito 

bem-informados, os clientes costumam 

basear as suas decisões de compras sobre 

a proposta de valor apresentada pelo 

vendedor. Um bom profissional de vendas 

sabe como apresentar esse valor de 

acordo com as especificidades de cada 

cliente.

No entanto, um erro comum entre 

vendedores de baixo desempenho é 

acreditar que o preço do produto é o 

único elemento determinante para a 

compra. Os bons vendedores, ao 

contrário, sabem que o mais importante é 

o valor percebido pelo cliente e, por isso, 

trabalham duro para aperfeiçoar cada 

apresentação.

Sobretudo, bons vendedores não nascem 

prontos: são formados ao longo dos anos. 

As qualidades citadas acima podem ser 

desenvolvidas, basta que haja 

determinação e vontade de vencer.

VENDAS E
Liderança

9. Excelentes apresentações de produtos
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Entre as características de um bom 

vendedor, não podemos deixar de citar a 

paixão por tecnologia. Com a velocidade 

das informações, o boom da internet, 

aplicativos e afins, é preciso muita 

familiaridade com o meio digital para se 

destacar na área.

Afinal, muitos clientes estão 

constantemente online. As ferramentas 

ainda auxiliam na gestão tanto pessoal 

quanto organizacional no dia a dia da 

empresa em que você atua.

Com a tecnologia trabalhando a seu favor, 

você poderá vender mais, pois o 

marketing estará sendo direcionado à 

comercialização dos seus produtos, 

atingindo diretamente o público-alvo da 

empresa. Podemos citar as técnicas de 

SEO, as redes sociais, além de muitos 

outras ferramentas que contribuem para 

esse desafio.

A contratação de uma equipe de vendas 

eficiente deve passar pelas seguintes 

etapas:

1. Entender a necessidade da empresa.

2. Definir o perfil profissional.

3. Redigir o job description.

4. Divulgar a vaga.

5. Realizar entrevistas, testes e dinâmicas.

6. Realizar uma entrevista final com o 

gestor.

7. Cuidar do processo de admissão.

8. Promover o onboarding.

Vamos repassar por cada uma das etapas 

com mais detalhes:

VENDAS E
Liderança

10. Paixão por tecnologia
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O primeiro passo de uma boa contratação 

é a compreensão da necessidade da 

empresa. Se a organização tem foco no 

B2C, o perfil de vendedor que você precisa 

é diferente de uma corporação que 

trabalha com B2B, por exemplo.

Para isso, avalie todas as etapas do seu 

processo de vendas e as atividades e 

resultados que você espera que o seu 

vendedor desenvolva. Com esse trabalho, 

você vai entender quais são as habilidades 

que a sua empresa precisa.

Lembre-se que uma contratação 

equivocada pode trazer prejuízos à 

empresa. Basta levar em consideração os 

gastos envolvendo recrutamento, seleção 

e treinamento, em comparação a um 

retorno baixo que esse profissional 

apresente.

VENDAS E
Liderança

1. Entender a necessidade da empresa
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Depois de compreender a necessidade da 

empresa, defina o perfil ideal de 

profissional que traga os resultados 

esperados. Indique todas as competências 

emocionais e técnicas que você julga 

necessárias para o desenvolvimento de 

um bom trabalho.

Também é interessante observar o melhor 

vendedor da sua equipe e perceber quais 

características fazem com que ele consiga 

trazer resultados.

Observe também o seu pior vendedor 

para perceber quais aspectos prejudicam 

o trabalho e que você não quer que seus 

próximos funcionários tenham.

VENDAS E
Liderança

2. Definir o perfil do profissional
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É hora de colocar o perfil do profissional 

ideal no papel. Faça um anúncio da vaga 

com um bom descritivo da pessoa que 

você procura. Tente adequar a linguagem 

usada ao estilo de colaborador que você 

quer atingir.

Não se esqueça que a job description é 

também um anúncio de venda. Portanto, 

além de informar detalhes como a 

remuneração e o local de atuação, traga 

informações que tornem a vaga atraente. 

Isso vai despertar o desejo do profissional 

de trabalhar na sua empresa.

VENDAS E
Liderança

3. Redigir o job description
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Ainda tendo em mente o perfil de 

profissional que você deseja atrair, 

divulgue a vaga nos canais acessados por 

essas pessoas. Atualmente, há diversos 

espaços nos quais você pode fazer esse 

recrutamento. Considere, por exemplo, a 

parceria com empresas especializadas em 

recrutamento, o anúncio em sites de 

vagas, o uso das redes sociais etc.

VENDAS E
Liderança

4. Divulgar a vaga
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Se a job description for bem feita e 

divulgada nos canais corretos, certamente 

você vai receber currículos de profissionais 

qualificados. Selecione os melhores e 

comece a convocá-los para a seleção. 

Nesta etapa, você vai promover 

entrevistas, testes e dinâmicas a fim de 

avaliar as competências desses candidatos 

e conhecê-los um pouco melhor.

Você pode realizar essa primeira 

entrevista por Skype, porém as dinâmicas 

e os testes têm melhor resultado quando 

aplicados dentro da empresa.

VENDAS E
Liderança

5. Realizar entrevistas, testes e dinâmicas
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Em uma próxima fase da seleção, é 

interessante fazer uma entrevista com o 

gestor da equipe de vendas. Ele conhece 

mais a fundo o funcionamento do time e 

todos os detalhes importantes para a 

realização do trabalho.

O gestor têm mais condições de fazer uma 

avaliação mais detalhada e determinar se 

os candidatos pré-selecionados são as 

escolhas certas para integrar a empresa.

VENDAS E
Liderança

6. Realizar a entrevista com o gestor
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Escolhidos finalmente os profissionais que 

vão compor o time de vendas, é hora de 

cuidar de todo o processo de admissão 

desses novos funcionários. Indique os 

documentos que devem ser apresentados, 

prepare os formulários e esteja pronto 

para tirar as dúvidas.

VENDAS E
Liderança

7. Cuidar do processo de admissão
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O onboarding  pode ser definido como a 

integração do novo funcionário à empresa, 

porém pode ir além de palestras e 

apresentação à equipe. Esta etapa deve 

incluir todo o conhecimento necessário 

para o desenvolvimento de um bom 

trabalho, com informações sobre a cultura 

organizacional, treinamento sobre o fluxo 

dos processos e uso de softwares.

O onboarding deve continuar após a 

contratação. É interessante ter um 

responsável para guiar esse novo 

colaborador e tirar dúvidas. Esse processo 

faz toda a diferença na retenção dos 

profissionais e nos resultados que vão 

trazer para a empresa.

VENDAS E
Liderança

8. Promover o onboarding
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