


N os últimos anos, diferentes teorias, abordagens e
técnicas foram criadas visando ajudar pessoas e
organizações a enfrentarem desafios, atingirem metas

e sobreviverem competitivamente no mercado. Entre essas
teorias de evolução do comportamento e desenvolvimento
pessoal, emerge o processo de coaching. A questão é: ele pode
realmente ajudar o vendedor? Como? Em que situações e por
que fazer coaching?



Em uma conversa, explore com ele as possíveis con-
seqüências de suas ações, tudo o que pode fazer para
melhorar e alcançar sua meta. Deixe o coachee trazer mais
informações e pensar em alternativas possíveis para o
seu desenvolvimento (só pergunte e escute).

O objetivo dessa técnica é dar a maior liberdade possível
à mente. Não se preocupe, inicialmente, com o tipo de
idéias geradas ou a sua utilidade, preocupe-se apenas
em gerar o maior número possível de alternativas para
o problema.

Pode começar escrevendo o tema principal no centro
de uma folha (palavra ou frase ligada à meta). Desenhe
diversas linhas a partir desse tema com palavras, como:
objetivos, benefícios, desenvolvimento, técnicas e prin-
cípios - a partir das quais irá gerar idéias. Estabeleça as
relações que quiser entre cada uma delas e faça associa-
ções que possam ser úteis. Assim, irá gerar soluções
reais e possíveis para o problema.

Essa etapa serve para ajudar o vendedor (coachee) a se
organizar e dar foco na solução esperada, em vez de
focar o problema. Se for possível, aproveite essa etapa
para redividir a grande meta em miniprojetos ou ações
que ele terá de tomar para alcançar a macrometa. Esta-
beleça como, quando, quem e datas para a finalização.

Uma técnica bastante usada aqui é a ferramenta
5W2H (como, onde, quando, por que, quanto, quem e
quanto custa).

Essa etapa é útil em duas situações: para ajudar o ven-
dedor a estabelecer seu plano B e para ajudá-lo a trans-
por barreiras, quando ele encontrar muitas dificuldades
para ir em frente ou planejar suas ações e idéias.

Existem algumas causas possíveis para o surgimen-
to de barreiras:

Esforço ineficiente - O vendedor não entendeu a im-
portância de seu desenvolvimento ou meta para
crescer pessoal e profissionalmente nem está se de-
dicando a isso.

Foco caótico - O vendedor não percebeu ainda o que
ou como deve proceder, faltam-lhe ferramentas mais
objetivas ou que se adaptem ao seu estilo pessoal.
Modelo mental limitado - Acontece quando o vendedor
está tão acostumado a agir ou pensar de uma deter-
minada forma que não consegue "sair da caixa" e
buscar outras alternativas. Nessa etapa, é importan-
te ajudá-lo a quebrar essas crenças irracionais.

Técnica - Perguntas de suporte
Faça perguntas objetivas e que deem suporte:

Que situações parecidas com essa você já teve de
enfrentar e obteve sucesso?
De onde vem a idéia de que isso é difícil?
Se isso não funcionar, o que poderia fazer? Qual é o
seu plano B?

Ao fim de cada encontro de coaching (e do processo tam-
bém), você deve repassar tudo o que foi conversado,
revendo a meta, os passos, as ações que foram sugeridas
ou listadas e propor uma tarefa final. O coach tem de
indicar uma tarefa pontual e específica, com planos de
conquistas de resultados num curto espaço de tempo.

No fim de cada encontro, o vendedor deve ter um
desafio para colocar em prática com seus clientes e tra-
zer para você no encontro seguinte, contando como foi
e que resultados obteve.

O coaching é indicado para ser trabalhado semanal ou
quinzenalmente, conforme a empresa. Para que haja um
acompanhamento posterior, outros encontros mensais
ou semestrais podem acontecer para garantir a motiva-
ção e o desenvolvimento do profissional.
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