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Saiba como lidar com um campeão de vendas entre seus vendedores para não entrar em uma 
sinuca de bico que pode colocar em risco seu papel de líder na loja. 
 
É sempre com grande satisfação que o gerente descobre que entre seus vendedores há um 
campeão de vendas, desses que batem recordes atrás de recordes. A situação, no entanto, 
requer atenção em um processo que vai do reconhecimento de um verdadeiro campeão de 
vendas até a melhor estratégia para recuperar aqueles que estão por baixo no ranking. Para 
isso, que tal preparar um estoque de boas idéias para não correr risco algum quanto ao 
desempenho do vendedor campeão, da equipe de vendas e da própria loja? 
 
Quem é o campeão de vendas  
 
O vendedor campeão é prioritariamente aquele que alcança os melhores números em vendas 
ou em volume comercializado ao longo do mês. Mas, de fato, assim como ocorre nos esportes, 
um campeão não é reconhecido apenas pelos resultados que alcança, mas também pela 
postura que adota “fora das quadras”. Para ser respeitado como um verdadeiro campeão e até 
servir de exemplo, um vendedor não pode perder de vista que ele faz parte de uma equipe e 
que o fato de estar no topo dos que mais vendem não significa ter regalias ou privilégios. 
Pode, sim, ser premiado pela loja, por você ou pelos fornecedores, mas com cuidado para não 
erguer um muro entre ele e os demais integrantes da equipe. O que torna uma situação ainda 
mais provável se o tal campeão for do tipo “fominha” (quer todas as vendas para ele; não 
deixa espaço para os outros). 
 
O risco da acomodação 
 
Diz a máxima que o sucesso ou o topo de um ranking são capazes de gerar boas e más 
conseqüências. As boas, claro, ficam evidentes na tranqüilidade, na felicidade, no retorno 
financeiro e no reconhecimento do valor pessoal. Mas as más podem ficar escondidas ou 
incubadas por um certo tempo até que vêm à tona. E no caso do vendedor campeão em 
vendas, uma das conseqüências ruins é a acomodação gerada pelo desempenho alcançado. É 
até natural que haja um relaxamento, especialmente se o perfil do vendedor campeão for o de 
um funcionário dedicado, que suou para chegar até essa posição privilegiada.  
 
O que o gerente deve fazer é identificar, o quanto antes, qualquer sinal de acomodação. A 
partir disso, deve evidenciar para o vendedor que é até natural que o desempenho dele caia 
após um longo período de sucesso, mas que isso deve ter um limite. Ou seja, o relaxamento 
não pode passar de um determinado patamar para não causar prejuízos nem para a loja, nem 
para o vendedor. 
 
Quanto mais alto, maior o tombo 
 
Tornar um funcionário arrogante é um outro risco que o topo do ranking nas vendas pode 
provocar. Essa arrogância se manifesta em atitudes um tanto quanto inconvenientes em se 
tratando de trabalho em equipe. Se esse vendedor (lembre-se, como já foi dito, que não 
bastam os números para ser um verdadeiro campeão) não tiver uma boa formação é quase 
certo que o fato de liderar o ranking será estopim para reclamações (“ficar até mais tarde? Eu, 
o campeão de vendas?”) e até de desprezo para com os demais colegas.  
 
Assim que você detectar que o líder em vendas está agindo de forma “estranha” e que isso 
reflete diretamente na equipe (o principal sintoma disso é o isolamento do “campeão”), jogue 
limpo. Chame-o para uma conversa. Seja claro, direto e sincero a respeito do que pensa sobre 
campeões em vendas e atitudes inconvenientes. Se nessa conversa ele não demonstrar 
qualquer sinal de mudança e, pelo contrário, se revelar ainda mais arrogante, é grande a 
possibilidade dessa história terminar em demissão. Mas seja sempre ponderado. Leve em 
conta os méritos que ele tem e se é possível trazê-lo de volta à realidade. 
 



A busca por uma equipe equilibrada 
 
Existem formas de equilibrar o desempenho da equipe de vendas, sobretudo para evitar que 
haja uma diferença muito grande entre quem vende mais e quem vende menos. A definição 
desse ponto de equilíbrio passa, necessariamente, pelo conhecimento que o gerente tem da 
loja e da equipe que lidera. Ou seja, o gerente tem que saber em detalhes quais os pontos da 
loja que mais atraem os clientes, por exemplo. A disposição das mercadorias na vitrine ou nas 
proximidades da entrada na loja podem influenciar na decisão da compra e contribuir (e até 
facilitar) a vida do vendedor que está, como diz a máxima, no lugar certo e na hora certa.  
 
Tendo como base informações deste tipo, qual idéia viria na cabeça para gerar um equilíbrio 
no ranking de vendas? Você acertou se respondeu eliminar as posições fixas dos vendedores e 
substituir essa estratégia por uma espécie de rodízio. Isto é, a cada dia ou turno, os 
vendedores ocupam uma determinada posição na loja. Por exemplo, hoje um vendedor fica 
próximo à porta de entrada e amanhã vai para uma posição no fundo da loja.  
 
Além disso, você pode encaminhar algumas vendas para aqueles vendedores que precisam 
melhorar seu desempenho. Digamos que entre um cliente na sua loja e o gerente o aborda por 
alguma razão (vendedores ocupados, por exemplo). Ele não irá fechar a venda, mas poderá 
fazer “sala” para o cliente enquanto chama o vendedor para atendê-lo. Essa postura cai como 
uma luva também como forma de motivação. Afinal, não é toda hora que um vendedor é 
escolhido pelo gerente para fechar uma venda. 
 
Como manter o número 1 motivado 
 
Se há uma espécie de “Schumacher” na sua equipe, do tipo que ganha todas sempre, o 
gerente precisa desenvolver uma habilidade diferenciada para manter o campeão de vendas 
sempre motivado. Estimular a com-petição – saudável – entre os vendedores é uma boa 
maneira de conseguir seu objetivo.  
 
Outra vem através da oferta de prêmios e incentivos aos melhores vendedores. Nesse caso, 
seria interessante você criar uma política de incentivo, onde estariam definidas todas as 
formas de reconhecimento aos campeões em vendas. Você pode criar premiações para casos 
como: o vendedor que tirar em primeiro lugar por três vezes consecutivas ou o vendedor que 
deu o maior salto no ranking, independente de chegar ao topo ou não.  
 
De qualquer forma, o importante é que os vendedores saberão de antemão que seu 
desempenho está sendo medido e premiado sempre que atingem determinadas metas. Mas 
cuide para que o que for estabelecido na política de incentivo e acertado com a equipe de 
vendas não fique só no papel ou só na promessa. Se for para incentivar, incentive para valer. 
Para valer mesmo! 
 
Cuidado para não inibir  
 
Sua intenção é equilibrar o desempenho dos vendedores. Certo, mas tenha em mente um 
cuidado importante: não adote nenhuma estratégia que possa inibir o vendedor que faz seu 
trabalho de acordo com o esperado ou até mais. Ou seja, está em suas mãos o destino do 
campeão de vendas. Você pode aproveitar o potencial dele e utilizar como exemplo para 
melhorar o desempenho dos demais, mas também corre o sério risco de criar empecilhos em 
nome de um equilíbrio nas vendas. Exagerando um pouco no exemplo, você criaria uma 
barreira para o campeão de vendas se determinasse que ele só poderia atender clientes 
canhotos ou só os que entrarem na loja usando boné. Claro, nenhum gerente em sã 
consciência adotaria medidas tão absurdas. Por isso, fica o recado de que para resolver o 
problema dos piores vendedores, não é necessário criar problemas para os que estão entre os 
melhores. 
 
 
 
 



E como ficam os piores? 
 
Se um vendedor dispara na liderança do ranking de vendas e passa a ocupar o posto 
seguidamente, os demais vendedores se tornam alvos fáceis para desmotivação em massa. É 
um processo até normal. Por mais esforçados que sejam e por mais interessados que estejam 
em melhorar seu desempenho, acaba ficando com uma sensação de impotência. 
 
O papel do gerente nessa situação deve ser o de um verdadeiro líder de equipe. Em nenhum 
momento os vendedores de pior desempenho podem se sentir menosprezados. Se estão na 
equipe é porque têm valor – valor este que atestou suas contratações. Exerça sua liderança e 
não demonstre um interesse maior ou mais evidente apenas nos vendedores que estão no 
topo do ranking. Lembre-se que qualquer deslize nesse caso, além de aprofundar a 
desmotivação, pode minar todo o seu trabalho. Isso a partir da insatisfação dos piores no 
ranking diante de sua postura ausente no caso deles e presente até demais ao tratar do 
“campeão”. 
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