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ENTUSIASME

A MUDAR!
A SUA EQUIPA DE VENDAS
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1 CLARIFIQUE

Seja o mais claro possível 

sobre os objetivos da 

mudança.

Partilhe os motivos da mudança; o para quê 
de ser agora e como 
cada vendedor se deve envolver.

2 JUSTIFIQUE

Em vez de pensar “o que os meus 
vendedores têm que saber”, identifique com rigor “o que os meus vendedores precisam de ser capazes de fazer” e como vai medir a eficácia deles.

3 MUDE OSEU MINDSET

Só com estratégias diversificadas ao 
longo do tempo, em vez de ações one 
shot favorecerá mudanças 
consistentes.

4 CRIE PROGRAMAS DE LONGO PRAZO

A responsabilidade de mudar é de 

cada um, não só do líder.

5 RESPONSABILIZE

C
onfesso que, na sequência da transformação avassaladora que vivemos, tinha esperança de ver mais 
mudanças de atitudes e comportamentos na generalidade dos profissionais de vendas. 

Mudanças que me pareciam óbvias e absolutamente necessárias para responder ao difícil contexto 
de mercado, tais como: maior proatividade comercial (ir ter com os clientes); maior expressão de ale-

gria ao ver o cliente entrar na loja; mais disponibilidade para cocriar soluções personalizadas com cada cliente; 
mais facilidade de dialogar online para obter esclarecimentos; mais follow-up de prospeções anteriores; entre 
outros…

Considero que todas estas atitudes são, antes do mais, da responsabilidade de cada profissional.

Porém, também sei que o líder de vendas pode criar um contexto que o favoreça. 

POR ESSE MOTIVO, SUGIRO-LHE ALGUMAS TÁTICAS PARA ENTUSIASMAR A SUA EQUIPA DE VENDAS 
A MUDAR:
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Identifique quem é 
mais ágil na mudança e envolva-os como 
agentes facilitadores 
junto da equipa.

8CAMPEÕES
O Comportamento 
multiplicado pela 
Frequência do mesmo 
define o nível de 
Performance.  Ajude os 
seus vendedores a 
quantificarem o impacto 
dos seus comportamentos 
ao longo do tempo, em 
vez de se focarem em 
eventos únicos. 

9 C x F = P

As perguntas que o líder faz são o mais 
importante drive dos comportamentos 
dos seus vendedores. Assegure-se de 
que as mesmas estão alinhadas com os 
objetivos da mudança e presentes nas 
conversas diárias. 

6 FAÇA AS 
PERGUNTAS CERTAS

Nunca se esqueça que é o sucesso 

que mobiliza o ser humano da 

forma mais positiva e a ser mais 

criativo. Duas condições 

indispensáveis para se fazer a 

diferença nos tempos que correm e 

na função comercial. Festeje 

pequenas e grandes concretizações, 

relacionando-as sempre com os 

objetivos de mudança 

estabelecidos. 

10 CELEBRE

7 INCENTIVE

Estabeleça diálogos 

frequentes sobre os 

benefícios da mudança 

e encoraje a partilha 

regular das melhores 

práticas.
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