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ATITUDES, KPI´S 

EM CONTEXTO DE COVID-19
E COMPETÊNCIAS DE VENDAS

questione-se sobre o que está a acontecer na sua equipa
Foto: Freepik
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Ninguém conhece ainda que retorno irá advir da atividade co-
mercial à medida que a Sociedade desconfina e a economia abre.
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A
Brooks Sales Leader, empresa americana que opera em 22 países fez um in-
quérito no início de Junho, reforçando o facto da incerteza sobre as vendas 
reinar na maior parte das Organizações, deixando algumas pistas sobre o que 
está a acontecer internacionalmente. 

Constatações que o podem inspirar e fazer questionar sobre as atitudes, os indicadores e as 
práticas de vendas na sua equipa e na sua empresa: 

Sensivelmente metade dos líderes de equipas de vendas parece não estar disponível para 
oferecer incentivos extras para acelerar a atividade de vendas. 

70%
dos líderes inquiridos interna-
cionalmente redefiniram os seus 
Key Performance Indicators 
(KPI’s), ou estão a pensar fazê-lo, 
à medida que as novas fases de 
desconfinamento forem aconte-
cendo nos respetivos países.  

- E na sua empresa? Já procedeu 
a algum ajustamento ou já 
pensou que novos KPI’s será 
adequado ajustar, considerando 
a realidade atual do seu merca-
do? O que está a acontecer com 
os seus clientes? Quem deve 
envolver para equacionar esta 
questão? Que período de vigên-
cia deve considerar para os 
novos KPI’s?

Pergunto: 

53%
estão a considerar redefinir as 
quotas de vendas dos seus profis-
sionais/equipas, por forma a 
refletirem o atual cenário de 
vendas, enquanto 7% já o 
fizeram.

- E com a sua equipa? Como estão 
a evoluir as quotas de vendas em 
termos regionais, e por vende-
dor?  Que variáveis podem estar 
a interferir em cada caso? Como 
o vai conseguir saber? Como 
conciliaria redefinição de quotas, 
a par da perceção da necessidade 
de elevados níveis de competiti-
vidade, alinhados com a delica-
deza a que a realidade do merca-
do obriga?

Pergunto: 

30%
já fizeram regressar plenamente 
à atividade os vendedores que 
entraram em regime de layoff.

- E com a sua equipa? Caso tenha 
tido vendedores em regime de 
layoff, teve perceção de qual foi 
a atitude dos mesmos durante 
esse período? O que aconteceu 
com os que já regressaram? E o 
que se passou com os que não 
estiveram nesse regime? Que 
níveis de motivação e hábitos de 
trabalho existem atualmente?

Pergunto: 
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De acordo com o mesmo estudo, os Líderes de Vendas inquiridos consideram que são três as 
competências mais importantes para se ser bem sucedido em vendas no mercado atual:

Estas são apenas algumas velhas questões que no atual 
contexto de incerteza e de alteração acelerada devem ser 
encaradas como totalmente novas, equacionadas e rein-
ventadas com elevada frequência. 

“A certeza da competência passa necessariamente pela 
consistência.”

Por isso, mãos à obra!

CAPACIDADE DE 
DETERMINAR SE O 

POTENCIAL DA VENDA 
JUSTIFICA UMA REUNIÃO 

PRESENCIAL.

CAPACIDADE DE 
ENCONTRAR E DE INICIAR 
CONVERSA COM NOVOS 
POTENCIAIS CLIENTES.

Pergunto: Pergunto: Pergunto:

- Qual é a atitude atual e com-
petência efetiva de cada um dos 
seus Vendedores a estes dois ní-
veis? Como está a trabalhar esta 
competência pessoalmente e 
com a sua equipa? Que medidas 
vai adotar? Quem o pode ajudar 
nessa tarefa? Como vai monito-
rizar a evolução de cada vende-
dor?

- A colocação desta questão já foi 
equacionada na sua equipa ou 
deixada ao livre arbítrio indivi-
dual? Que emoções e atitude tem 
cada elemento da sua equipa 
face à retoma de reuniões pre-
senciais? Que critérios devem 
ser estabelecidos para a tomada 
de decisão a este nível? Que par-
tilha de experiências pode esti-
mular a aprendizagem coletiva?

- Que importância tem sido dada 
a este tema na sua equipa de 
vendas? Que competências ade-
quadas à prospeção e abordagem 
de clientes no novo contexto 
possuem os seus vendedores? 
Que diferenças possuem a este 
nível que possam favorecer a 
partilha de casos de sucesso e a 
consequente inspiração coleti-
va? Que canais de comunicação 
devem ser utilizados, e em que 
circunstâncias? Como pode-
rão aprender com os fracassos? 
Como celebrar os sucessos? 

DEMONSTRAR PACIÊNCIA 
E FAZER PERGUNTAS 
PARA ENTENDER AS 

NECESSIDADES ATUAIS DOS 
POTENCIAIS CLIENTES.




