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Vamos imaginar que temos como objetivo reduzir o custo e aumentar o desempenho de uma 
equipe de vendas, equipe esta que temos como expectativa que exerça a função de venderem  
soluções. Vamos então analisar o quanto esta equipe se sente confortável exercendo esta 
função. 
 
Vender soluções é a forma mais complexa de venda com base nas necessidades do cliente. Ela é 
descrita como "a capacidade de criar para pessoas com altos cargos na empresa cliente, uma 
solução complexa para atender as necessidades de negócios deles, onde o caminho a seguir 
para a conclusão do negócio já foi determinado pelo próprio cliente". 
 
Muitas vezes o cliente ainda está sem clareza sobre a forma como ele irá resolver suas questões 
e quais questões - a venda de soluções fornece o "como". Venda de soluções desenvolve 
respostas para atender às necessidades de clientes complexos e às vezes incorpora as ofertas 
de outros, se for o caso. A premissa de venda de  solução é que os clientes podem conhecer, a 
princípio, o que eles precisam, mas eles podem não ter todas as capacidades para montar uma 
solução e entregar um resultado de negócios de alto impacto. 
 

O gráfico a seguir é tirado de um Relatório real de uma equipe de Venda de Solução, que 
representa os resultados de uma real (mas anônima) equipe de vendas, dentro de uma 
empresa.  
O que você vai ver neste gráfico é uma linha amarela representando as competências de um 
time 'global' com alto desempenho em Venda de Solução. Você vai ver que o gráfico foi 
"normalizado" para permitir que isto seja apresentado como uma linha. 



 
A faixa verde representa a curva de distribuição normal dos vendedores de 'alto desempenho'. 
Estar em qualquer ponto na faixa verde ainda é uma pontuação acima da média. A linha 
amarela representa o 'normal' para uma indivíduo de alto desempenho nesta função. Pontos 
altos na faixa verde mostram competências que são muito fortes, indicando que o profissional 
pode ser bem posicionado para lidar com as maiores e mais complexas oportunidades de 
vender solução. 
Você também verá uma linha azul escura, ela representa a pontuação média para a equipe 
sendo avaliada; a linha roxa representa o único profissional de maior pontuação na equipe. Isto 
não significa necessariamente que eles são de alto desempenho! Neste caso, eles não são 
certamente - embora eles sejam geralmente acima da média do time. 
 
As competências mostrados na parte inferior do gráfico são os fatores ainda não granularizados 
para as competências avaliadas para a função de venda de solução. 
 
 

 

Gráfico resumo dos fatores intrínsecos 
 
Os gráficos a seguir são visões resumidas de toda uma série de gráficos do relatório sobre o 
time. Os gráficos apresentam um resumo dos fatores intrínsecos analisados para cada área, por 
indivíduo. Aqui são analisados os fatores comportamento, habilidades e raciocínio 
crítico(cognitivo). 
 
 



 

Gráficos resumo do relatório do time por indivíduo na função de Venda de Solução. 
 
Com o uso dos gráficos você pode ver 'de uma só vez", quais profissionais são os mais 
propensos a serem os de melhor desempenho do seu time hoje em dia e, quais são os que 
estão lutando, bem como ser capaz de obter uma compreensão do tamanho das lacunas. Uma 
leitura zero aqui é muito boa, sendo o valor de referência de alto desempenho, menos um está 
na extremidade mais baixa da curva normal de distribuição de alto desempenho, e aqueles de 
pontuação abaixo de menos um vão estar sofrendo de notada degradação de desempenho. 
 
No próximo nível de detalhe há gráficos adicionais que cobrem cada área de competência, que 
se combinam para formar o elemento de informação de gestão do relatório do time. No 
entanto, além disso isto existe um segundo elemento vital para o relatório do time - as 
informações para um plano de ação. . 
Este elemento destaca claramente as áreas específicas e quantidade de desenvolvimento 
exigido pelos membros da equipe. Importante, ele fornece aos gestores um foco imediato 
sobre as áreas que terão o maior impacto a curto prazo sobre a receita. 
 
Com estes relatórios você tem uma forma de medir os principais fatores em um específico 
indivíduo ou em um time para determinada função. Consegue ver onde estão as lacunas que 
precisam ser desenvolvidas e  determinar o quão as capacidades de um candidato está dos 
requerimentos para se ter um desempenho de sucesso em determinada função.  
 
Outros fatores também são analisados nestes relatórios, como os motivadores, que servem 
para comparar os motivadores dos avaliados  contra as dimensões dos motivadores utilizados 
na organização. Se houver uma diferença significativa, o indivíduo será menos motivado para 



realizar do que alguém cujo motivadores sejam  uma correspondência mais próxima daqueles 
adotados pela organização. 
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