
Por PAULINE MACHADO 

ocê já parou para pensar sobre o peso da sua força de vendas 
para a movimentação e crescimento da companhia em que 
trabalha? Muitas empresas ainda não fizeram isso - ou, pior, 
sabem da necessidade de investir em seus vendedores, mas, 
por medo de perdê-los para a concorrência, preferem conti

nuar com profissionais despreparados. 
Para ajudá-los a lidar com essa situação, convidamos três especialistas no 

assunto para nos orientar sobre a importância em investir na qualificação 
profissional e dois gerentes para nos dizer como trabalham tais questões no 
dia a dia com seus vendedores. Aproveite os ensinamentos e bons negócios! 

» O VALOR DO TREINAMENTO 
A força de vendas tem papel primordial no crescimento das empresas. É a 
linha de frente da companhia perante o cliente. Consequentemente, vende
dores bem treinados - tanto sobre características dos produtos ou serviços 
que vendem quanto em termos comportamentais - destacam-se e levam a 
empresa junto, pois atendem melhor e vendem mais. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A primeira coisa que gerentes devem ter em mente 
• sobre capacitação de pessoas, segundo Paulo Ferreira, 
diretor do Instituto Supra e especialista em gestão empre
sarial, é que todas, sem exceção, precisam receber orien
tação da empresa para executar suas tarefas de maneira 
correta - sobretudo na área de vendas. "As empresas que 
não treinam suas equipes aceitam ser cobaias de pessoas 
experientes, porém despreparadas para sair a campo e 
fazer negócios em seu nome. O resultado disso? Clientes 
insatisfeitos, margens baixas e falta de profissionalismo 
na condução dos negócios por não comprometimento da 
empresa com a capacitação daqueles que as representam 
para o cliente", evidencia. 

Na opinião dele, o treinamento de integração deve 
ocorrer imediatamente após a contratação de um novo 
funcionário, a fim de apresentar a empresa da qual ele 
será representante: "Um dos principais erros é treinar o 
pessoal de vendas somente em produtos ou serviços. A 
impressão é que as empresas acham que é somente isso 
que está faltando para o seu futuro vendedor. O preparo 
de uma pessoa para trabalhar em vendas é muito mais 
amplo do que conhecimento de produtos. Basta observar 
as grandes empresas e ver por que elas conseguem crescer 
e manter uma identidade. Sem treinamento, jamais con
seguiriam isso". 

Quando o assunto é micro, pequenas e médias em
presas, Ferreira revela que algo muito comum - e perigo
so - é achar que treinamento é coisa para companhias de 
grande porte. "Quanto menor a empresa, mais precisa 
treinar seus funcionários, porque são responsáveis por 
muitas tarefas ao mesmo tempo: atender o telefone, fazer 
faturamento, ligar para clientes, cuidar do estoque, ir ao 
banco, atender fornecedores, etc. Se todos não forem 
treinados, não farão o que o proprietário quer, mas o que 
acham que deveria ser realizado, e nem sempre será o 
mais produtivo para a empresa", garante. 

» MEDO DA CONCORRÊNCIA 
Embora os resultados dos treinamentos sejam evidentes, 
algumas empresas ainda evitam investir no vendedor 
por receio de perdê-lo para a concorrência. Mas será que, 
de fato, isso aumenta a chance de ele ser roubado de 
você por outra empresa? 

A solução para essa dúvida está na adoção de programas 
de treinamentos, assegura a diretora-executiva da Multi-
Meta Treinamentos, Ana Carolina Simões. "Esses programas, 
quando bem implementados, trazem maior motivação aos 
funcionários, que veem a empresa em que trabalham pre
ocupada com o desenvolvimento deles. A concorrência 
entre empresas sempre vai existir, mas vejo o saldo dos 
treinamentos em relação à rotatividade muito mais positivo 
do que negativo. Um treinamento é um grande fator com-

petitivo e pode ser visto 
como um diferencial entre 
as empresas", avalia. 

Para desenvolver um 
programa de treinamen
tos e fidelização para sua 
equipe de vendas, Ana 
Carolina destaca dois pon
tos fundamentais: a cor
reta definição do objetivo 
do treinamento e do pú
blico a ser treinado. "A 
pergunta: 'Onde quero 
chegar com este treina
mento?' deve ser feita pa
ra a escolha certa do exer
cício mais adequado às 
necessidades da equipe. 
Com o objetivo claramen
te definido, o público de
ve ser delimitado para 
manter o nível de conhe
cimento dos funcionários 
alinhados, diminuindo 
problemas de entendi
mento e interpretação 
durante o treinamento e permitindo trocas de experiências 
entre os participantes", explica. 

A partir daí, os treinamentos, de acordo com a direto-
ra-executiva da MultiMeta, devem ser vendidos pelos lí
deres como um momento para incrementar o conhecimen
to pessoal e profissional dos vendedores, e não como uma 
prática que visa puramente aumentar a produtividade e 
lucratividade da empresa. "Esse alinhamento é vital para 
a motivação dos funcionários, ainda mais para os que são 
comissionados", sugere a diretora. 

» SÓ TREINAR NÃO É SUFICIENTE 
Priscila Prado, psicóloga e membro da Sociedade Brasi
leira de Coaching, tem uma opinião diferente acerca do 
assunto: "Treinamento não trabalha os pontos que limi
tam a performance, as dificuldades específicas do profis
sional. Não ensina o vendedor a perceber suas potencia
lidades e utilizá-las a seu favor. Não contribui para pontos 
importantes, como tomada de decisão, avaliação de riscos 
e de ganhos e perdas. Ele é muito eficaz para gerar conhe
cimento, mas vale ressaltar que isso é apenas uma etapa 
para a construção de uma nova competência". 

Para Priscila, não adianta temer a concorrência, as 
empresas precisam rever suas estratégias de gestão de 
pessoas para serem mais competitivas: "É preciso conse
guir desenvolver uma força de vendas capacitada, com 
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alta performance, a l inhada às estratégias da organização, 
satisfeita e rea l i zada prof iss ionalmente" . 

O caminho, na v isão da psicóloga, está em engajar a 
força de vendas, vender para ela a imagem da empresa, 
fazer com que ela se sinta parte do sucesso da companhia , 
desafiando e valorizando-a para que se identif ique e v is ta 
a camisa da organização. "Constru i r fóruns de discussão 
em que os colaboradores possam compart i lhar com toda 
a empresa sua v isão e exper iência com os clientes é u m a 
maneira muito interessante de reconhecê-los. Todo pro
f issional precisa ter seu valor reconhecido. Mas tão impor
tante quanto todas essas ações é ter u m a l iderança servi
dora, que motive a equipe e esteja preparada para dar 
suporte ao seu desenvolvimento. Só ass im é possível reter 
os colaboradores, mantê-los real izados e atuando com 
excelência", acredita. 

Na opinião de Ferre i ra , a rotatividade está relacionada 
a um conjunto de fatores, e não somente ao treinamento, 
pois ele não garante que o vendedor tenha sucesso e, s im , 
que esteja preparado para exercer sua função com quali
dade. "A rotat iv idade na equipe de vendas está l igada 
pr incipalmente à existência ou não de um gerenciamento 
eficaz e com qualif icação. A comunicação e o acompanha
mento gerencial são fatores que integram, comprometem 
e retêm os vendedores", assegura. 

A empresa e a gerência são responsáveis pelas condi
ções de trabalho oferecidas à equipe de vendas, na v isão 
do diretor do Inst ituto Supra. "Quando se tem por objeti
vo reduzir signif icativamente a rotatividade nessa área, é 
preciso pensar também no ambiente de trabalho, na valo
r ização profiss ional e no sistema de remuneração", acres
centa o especial ista. 

» REMUNERAÇÃO 
Se tre inar é necessário - mas não o suficiente para reter 
vendedores - , pagar um pouco mais para garantir funcio
nários também não é o bastante. "Pesquisas revelam que 
aumento de salár io não é fator de motivação. Isso tem 
efeito muito curto. Se a empresa não invest i r no vendedor, 
em pouco tempo esse prof iss ional estará desmotivado, 
descontente e, consequentemente, produz indo menos", 
garante Pr i sc i la . 

Ferreira defende, entretanto, que as empresas precisam 
pensar também na remuneração (salário + comissão + 
bônus + benefício) da equipe de vendas se quiserem fide
l izá-la. "As micro , pequenas e médias empresas possuem 
funcionários com salários f i xos relativamente altos, com
parados ao valor f i xo pago aos vendedores. A maior ia das 
empresas que conheço aceita pagar R$1,2 m i l para um 
assistente f inanceiro , mas não paga o mesmo salário f i xo 
a um vendedor. A impressão que tenho é de que os ven
dedores ganham mais do que os funcionár ios administra

t i vos , mas não são tão va lo r i zados pro f i s s iona lmente 
quanto eles. Isso precisa mudar para haver retenção de 
vendedores - claro, al iado a um programa de integração 
(mesmo de cur ta duração), que lhes mostre a empresa, seu 
funcionamento e políticas internas", f i na l i za . 
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Text Box
Fonte: Venda Mais, Curitiba, ano 17, n. 208, p. 18-21, ago. 2011.




