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Se você tivesse que listar as habilidades que fizeram os profissionais de vendas bem 
sucedidos no passado, o que você incluiria? Você poderia descrever um bom 
profissional de vendas como um construtor de relacionamentos, capaz de fazer uma 
prospecção eficaz, um especialista experiente na sua indústria, um bom articulador na 
sua rede de relacionamentos, e dedicado. 
 
Eh ... OK. Estas são boas habilidades, mas elas são suficientes para a nova era de 
vendas que está sobre nós? Muitos profissionais de vendas que tenho encontrado 
estão achando que elas não são.  
 
Ao invés de perguntar quais habilidades de vendas funcionavam no passado, uma 
pergunta mais importante a fazer é: "Que habilidades de vendas são necessários para 
o sucesso de agora em diante?" O valor das tradicionais habilidades de vendas 
ensinadas em incontáveis treinamentos está diminuindo à medida que o processo de 
compra se desloca em novas direções. 
 
Não sei se vocês notaram, mas o número de pessoas envolvidas no processo de 
compra no cliente hoje em dia aumentou – de acordo com pesquisa do Gartner Group, 
este número cresceu de três pessoas há cinco anos para uma média de sete agora. O 
acesso direto aos tomadores de decisão também continua a diminuir. Pressionados por 
limitações de tempo, as oportunidades estão mostrando cada vez menos interesse em 
reuniões tradicionais presenciais. Os compradores também estão cada vez mais 
usando a tecnologia para gerenciar compras, em vez de trabalhar com os vendedores. 
Todas essas mudanças exigem novas habilidades. 
 



Neste cenário, investigamos três habilidades básicas de vendas que os profissionais de 
vendas precisam ter de agora em diante para terem sucesso nesta nova era de 
vendas. 
 
 
1) Facilitar 
 
A compra de soluções em grandes clientes tem exigido uma maior equipe por parte do 
cliente. Com o número médio de pessoas do lado do cliente oscilando em torno de 
sete, a empresa que está vendendo vai precisar de uma equipe de vendas preparada 
para corresponder. Tanto o time do cliente quanto o do fornecedor será preenchido 
com especialistas no assunto, além dos tomadores de decisão e a equipe de vendas, 
mas nem todos aparecem ao mesmo tempo na mesma sala. O que mais acontece é 
que vão aparecendo com o tempo e em diferentes formas. Isto significa que a nova era 
de vendas requer um facilitador que pode manter todos os envolvidos no processo 
interagindo de forma que atinjam suas metas. Essas metas incluem a construção da 
confiança, o desenvolvimento da questão do cliente, a validação do valor da oferta para 
o cliente, superar desafios de processos e assim por diante.  
 
Vendedor, bem-vindo ao seu novo papel como facilitador. 
 
 
2) Gerir Projetos 

 

Navegar hoje em dia por processos de vendas de características diversas, requer um 
maior nível de atenção aos detalhes do que os processos de vendas passados. Lá se 
vão os dias dos profissionais de vendas independentes. Agora os vendedores devem 
coordenar reuniões entre vários grupos, estabelecer conexões entre especialistas no 
assunto, monitorar aprovações de aquisição, e executar verificações de qualidade – e 
ainda administrar a percepção de poder no processo da venda, para estar em uma boa 
posição quando chegar a fase de negociação. 

A lista dos componentes que um profissional de vendas tem de gerir é interminável. 
Dentro de cada etapa do processo de vendas, há um nível de estratégia – com 
pressões às vezes leves e às vezes não tão leves assim - e obstáculos a serem 
superados. Com mais pessoas envolvidas, as habilidades de gerenciamento de 
projetos são mais necessários do que nunca. Essas habilidades trazem a certeza de 
que os prazos sejam cumpridos, os compromissos mantidos, e que uma cadência está 
definida e conduzirá ao fechamento. Com essa gestão você consegue controlar o 
processo, extrair da oportunidade se há o interesse em seguir avaliando suas ofertas e 
quando planejam adquiri-las. As previsões de faturamento ficam cada vez mais fáceis. 

 
 
3) Elaborar Solução 
 
Hoje em dia os profissionais de vendas são desafiados a não venderem o que consta 



de seus folhetos de vendas, pois para oferecer as ofertas padrões que podem ser 
vistas nos folhetos, e encontradas na internet, não é vender.  

Eles precisam desenhar soluções sob medida que atendam os problemas complexos 
dos clientes, e é preciso que os clientes percebam isso!  

Essa abordagem produz vários efeitos. Ela diferencia vocês de seus concorrentes, ela 
cria um valor que o seu cliente percebe que é exclusivo dele, e também cria um desejo 
no cliente de continuar a trabalhar com você no futuro, porque eles confiam nos seus 
conhecimentos. No mundo da comoditização rápida, é fácil replicar as ofertas de 
produtos e de serviços, mas o profissional de vendas design de solução é capaz de 
somar uma abordagem sob medida às suas ofertas de produtos e serviços. Alguns 
profissionais de vendas que conhecí têm essa habilidade, mas muito poucos. Aqueles 
que têm, quase sempre são encontrados no topo do gráfico de desempenho em suas 
organizações 

 

Enquanto as habilidades de antigamente não irão necessariamente prejudicar seus 
esforços de vendas, novas competências essenciais são necessárias se você quer 
obter mais sucesso na nova era das vendas! 
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