
A correlação entre desempenho e a forma das pessoas em 
vendas trabalharem. 
Por Marcantonio Montesano* 

 
 
 

  
Estudo conduzido este ano pelo Sales Benchmark Index, 
trouxe novas informações sobre a correlação do 
desempenho com a forma das pessoas em vendas 
trabalharem. 
 

Determinadas pessoas desfrutam de ciclos de vendas 105 dias em média 
menores que outras e, 45 dias menores que seus pares de referência. 
  
Algumas pessoas precisam de 190  contatos a menos com oportunidades que 
outras e 53 a menos que seus pares de referência. (Um contato é definido como 
qualquer visita, telefone, email, reunião, etc.) 
 
Por que essas pessoas fecham negócios 3 vezes mais e precisam de 25% menos 
contatos com clientes?  
 
As razões observadas foram:  
 
1. As pessoas com melhor desempenho em geral iniciam seus ciclos de vendas a 
níveis mais altos na organização da oportunidade, onde as decisões são realmente 
tomadas.   
Foi observado nas pessoas mais lentas na condução do ciclo de vendas, que elas 

iniciavam suas oportunidades em um nível mais baixo nas organizações e 

gastavam meses tentando escalar a escada da corporação, degrau por degrau até 

encontrar finalmente alguém que pudesse realmente influenciar ou causar uma 

decisão. Quando eles alcançavam o nível correto, o processo de decisão se movia 

razoavelmente rápido. 

 



2. Outra razão observada do porque dessas pessoas atingirem melhores 
resultados em períodos mais curtos com menos contatos com as oportunidades,  
foi que essas pessoas começavam seus processos já pensando no fim. Uma vez 
que elas qualificavam que tinham uma real oportunidade, uma oportunidade que 
merecia o investimento do seu tempo, elas eram rápidas em procurar entender 
quais os passos entre aquele momento e o momento do cliente começar a 
usufruir o uso de sua oferta. Dessa forma, elas conseguiam alinhar suas atividades 
de vendas com como seus clientes queriam seguir no processo. Além disso eles 
documentavam esse cronograma e submetiam à oportunidade, fazendo assim de 
forma combinada com a oportunidade, como eles poderiam seguir à frente 
juntos.   

3. Por fim foi observado que as pessoas com melhor desempenho viam o ciclo de 
vendas como um exercício contínuo de desqualificação. Em outras palavras, em 
cada etapa no processo, a pessoa de vendas se perguntava, e até mesmo 
perguntava à sua oportunidade, “vale a pena seguirmos à frente?”. 

Foi  observado nas pessoas de melhor desempenho a coragem de aceitar 'não' 
como uma boa resposta. Ao qualificar e tirar as oportunidades do funil de vendas, 
essas pessoas liberavam tempo para focar suas energias em oportunidades que 
lhes dariam maiores chances de fechamento. Elas não perdiam seu tempo 
seguindo mais 3 meses somente para não chegar a lugar nenhum de qualquer 
forma. 

A conclusão do estudo é que as pessoas de vendas com melhor desempenho 

seguem padrões no processo de agregarem oportunidades que permitam a elas 

entenderem bem cedo no processo, onde seu potencial cliente espera chegar, e 

então elas relacionam suas atividades de vendas baseadas em como a 

oportunidade quer concluir o processo.  

No seu próximo programa de treinamento de vendas para seu grupo, inclua 

capacitá-los a iniciar os ciclos de vendas em níveis mais altos, alinhar suas 

atividades com as da oportunidade e qualificar as oportunidades com maiores 

chances de fechamento. Faça isto e seus resultados terão uma melhora 

significativa! 
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