
 

 

 

 

Fatores para obter maior retorno da sua equipe de vendas! 

Por Marcantonio Montesano* 

 

1. Escolha e Formate o Treinamento para a Sua Empresa  

Não delegue a escolha do treinamento. Avalie pessoalmente. Vender está diretamente relacionado ao resultado da 

empresa, você não pode delegar a escolha de um treinamento de vendas a alguém que não possa ser impactado se o 

resultado não vier. Se você não quer se envolver, então espere até que desempenho em vendas seja uma de suas 

prioridades, você vai fazer melhor uso do seu investimento. 

Seja líder, dê o exemplo. Pense o programa de treinamento como uma mudança organizacional, não recuse  participar 

do mesmo treinamento que você espera que os seus vendedores adotem. Muitas vezes ouço comentários como "Isso é 

bom para o meu pessoal, eu não preciso passar por isso”. 

Todos que tenham contato com o cliente devem participar do programa de treinamento, mesmo que só participem da 

criação da mensagem que chegará ao cliente (por exemplo, gerente de produto). Todos devem falar a mesma linguagem 

e estar em sintonia, se a mudança vai acontecer , deve haver consistência. 

 

2. Não faça treinamentos “TAMANHO ÚNICO”  

80% das vezes quando me dizem que "o nosso pessoal é cético quando se trata de treinamento", é devido ao fato de 

que eles foram expostos a materiais e conteúdos que não foram adaptados para o negócio deles, o contexto, ou desafios 

específicos. Sem relevância. Sem credibilidade. 

Certificar-se de que seu programa de treinamento usa exemplos, estudos de caso, exercícios e dinâmicas que são 

adaptados para a sua indústria, é um primeiro passo importante no sentido de garantir que o treinamento de vendas 

corporativas realmente produza resultados. 



 

3. Prover Ferramentas de Trabalho e de Mudança de Comportamento 

O que acontece depois que as pessoas deixam a sala de treinamento e voltam para o mundo real ? Pouco usam do que 

viram, a prática é deixada ao acaso. 

Veja se o treinamento capacita seu pessoal a comunicar o uso da sua oferta. Se a pessoa de vendas não é capaz de ter 

uma diálogo com uma oportunidade de alto nível, sobre como eles poderiam usar a sua oferta, então qualquer 

treinamento de vendas é irrelevante. Habilidades de fechamento, habilidades de prospecção, etc, são bem pouco 

relevantes comparadas ao uso da sua oferta. 

Veja se é fornecido suporte ao gestor, para garantir que as expectativas de que os vendedores irão colocar em prática  

novas habilidades e comportamentos se realize. O treinamento deve prover ferramentas práticas, acompanhado de 

modelos que levem a pessoa de vendas a desempenhar o comportamento alinhado à forma como o cliente compra. A 

ferramenta certa faz a venda ser muito mais fácil, e o treinamento muito mais propenso a ser aplicado. 

Para introduzir um processo completamente novo para alguém, é preciso que este alguém primeiro acredite que aquilo 

será útil para ele, do contrário, é desperdício de tempo e dinheiro. Depois, esperar que eles liguem os pontos sobre a 

forma como eles relacionam o que viram com a sua realidade cotidiana de venda é simplesmente pedir demais. O 

treinamento precisa levar o indivíduo a perceber em como o que ele/ela está vendo pode ajuda-lo. 

 

4. Avaliar as Necessidades de Treinamento Antes do Treinamento 

A menos que você avalie antes do treinamento as necessidades de aprendizagem dos seus vendedores e áreas de 

melhoria, como você vai saber se eles melhoraram após o treinamento? 

Se você souber quais são as principais áreas para melhoria do seu pessoal, você vai saber que áreas enfatizar e 

melhorar durante o programa. Você vai saber como adaptar o conteúdo para as necessidades do grupo. 

A avaliação de habilidades antes do treinamento também é a base para as fases de reforço e orientação, que devem 

ocorrer após o treinamento de vendas terminar. 

 

5. Reforço do Treinamento 

Quando eu estou falando com  tomadores de decisão, eles às vezes me dizem que "o treinamento de vendas 

simplesmente não funciona. " Eles, então,me contam uma história sobre como eles tiveram um instrutor no passado que 

fez um trabalho fantástico e toda a gente estava muito feliz. E, no entanto, não aconteceu nada em termos de resultados. 

Quando eu pergunto o que eles fizeram após o treinamento, muitas vezes me deparo com olhares e silêncio. 

Como você se sentiria se uma auto-escola oferecesse treinamento em sala de aula, mas nenhuma prática na rua? Se o 

professor de natação do seu filho  levasse todas as crianças para uma sala, mostrasse um vídeo, e depois na manhã 

seguinte simplesmente dissesse "mergulhem" ? Você pode se educar em um dia, mas vendas é habilidade. A diferença 

entre educação e treinamento é a prática. 

Os avanços recentes em psicologia e ciência nos ensinaram que os hábitos são a pedra fundamental de uma mudança 

real e duradoura. Quando os hábitos mudam, o comportamento muda. Quando comportamentos mudam , resultados 

mudam. 

Para qualquer tipo de treinamento (se o treinamento é de vendas B2B ou não),  para criar verdadeiramente a mudança a 

longo prazo, um sólido programa de reforço pós  treinamento precisa ser implantado. Isso irá garantir que os 

participantes tenham o incentivo, feed-back, e avaliações necessárias para mudarem seus hábitos, e assim, mudar os 

seus resultados (e de sua empresa) . 



Dois, três ou quatro dias de treinamento seguido de "boa sorte!.", não vai funcionar.  Se você não tem um plano proativo 

de não só como vocês irão ajudar seus vendedores realmente implementarem uma nova abordagem, mas também como 

poderá ser reforçado o que foi aprendido, o conhecimento e as habilidades terão uma meia-vida muito curta. Estudos 

comprovam que mesmo sob as melhores circunstâncias, os alunos só irão reter entre 20 e 35 por cento do que é coberto 

no treinamento. O aprendizado não deve parar quando o treinamento termina. 

Se adotar o que se ensina é visto como opcional, os vendedores normalmente só adotarão as partes que eles "gostam", 

que geralmente não são as que ajudam a empresa a impulsionar uma mudança significativa. 

 

6. Oriente as Pessoas de Vendas 

Ao longo dos anos, o meu próprio estilo de ensinar evoluiu. Menos  conteúdo, mais interação. Menos ensino, mais 

orientação. Várias vezes  me disseram que os momentos mais valiosos do programa de treinamento foram os momentos 

em que saímos fora do roteiro, quando falamos sobre questões e desafios relevantes aos participantes. 

Uma vez que os vendedores atingiram um certo nível de entendimento, aulas não são úteis. Vendedores muitas vezes 

sabem o que fazer, mas eles estão lutando com o "como fazer". Até mesmo os vendedores que têm uma boa base nos 

fundamentos estão à procura de novas ideias e estratégias adequadas para enfrentar seus desafios de vendas. 

Procure um programa para que mesmo a mais experiente pessoa de sucesso em vendas possa repensar a forma como 

vende, ou seja, reprogramar como gasta seu tempo, refazer as etapas que  normalmente segue em um ciclo de vendas, 

reiniciar diálogos com propostas que ficaram paradas, restabelecer o valor de sua oferta  em termos quantificáveis. 

Orientação, seja na sala de aula ou após o término do treinamento, é uma maneira comprovada de maximizar os 

resultados dos treinamentos de vendas B2B. 

Para validar estas práticas, a figura abaixo mostra o resultado de um estudo feito em 2014 pelo Sales Benchmark Index, 

mostrando o percentual de adoção de novas habilidades, sendo 11% só com treinamento e 87% com as práticas que eu 

descrevi neste artigo para vocês.  

  

Da próxima vez que a sua empresa estiver considerando uma nova iniciativa de treinamento de vendas B2B, cuide para 

incorporar estas 6 estratégias e garantir o sucesso da iniciativa, afinal, seus resultados dependem desse sucesso, e seu 

bolso também, é ou não é ? 

Ah, não menos importante, seja razoável com seus objetivos. Crie expectativas realistas. Se uma das pessoas de vendas 

faz uma venda extra, o custo do treinamento foi coberto? Então, e se cada um de sua equipe fizesse uma venda extra ?  
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