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EQUIPAS DE VENDAS
EM TELETRABALHO
DE LONGA DURAÇÃO
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REDAÇÃO DO IT!
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DESAFIOS NA SUA LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO

HEAD OF REMOTE SALES
- uma nova posição de liderança também nas 

equipas de vendas?

Na primeira fase da pandemia, para muitos 
profissionais de vendas, como para tantos ou-
tros, o teletrabalho foi uma novidade que os fez 
percecionar muitas vantagens, tais como, me-
nor tempo perdido e de desgaste em desloca-
ções, menor investimento a comer fora, maior 
produtividade por se confrontarem com me-
nos distrações, maior proximidade da família, 
menor propensão à contração do vírus, maior 
liberdade de ação, entre outras.

Porém, passados 9 meses de permanência em 
trabalho remoto, a imprevisibilidade da situa-
ção, a par da inexperiência de gestão deste 

regime de trabalho pela maioria das empresas, 
e, consequentemente, da sua deficiente capa-
cidade de implementação de novas formas de 
planeamento, organização, remuneração e in-
centivos, algumas equipas começam a acusar 
sinais de cansaço e desmotivação. 

Um recente relatório especial da SMM – Sa-
les & Marketing Management aponta algumas 
pistas adotadas a nível internacional, sele-
cionadas pela DO it!, para inspirar líderes 
que querem potenciar a performance das 
suas equipas comerciais em teletrabalho de 
longa duração. 

Darren Murph, “head of remote” da empresa de software GitLab foi 
um dos primeiros líderes a assumir um cargo com esta designação, já 
há mais de um ano mas, tal como referiu ao The Washington Post, 
acredita que muitas mais empresas irão adotar este cargo pós pande-
mia. Murphy trabalha e vive perto de North Carolina’s Outer Banks e 
gere um conjunto de mais de 700 colaboradores em trabalho remoto. 

Outras tecnológicas como o Facebook, a Okta ou a Quora estão a seguir 
o seu exemplo, contratando especialistas que os possam ajudar a fazer 
a transição para um modelo de negócio com uma significativa percen-
tagem dos colaboradores em teletrabalho. 
A principal função destes líderes passa por estabelecer guidelines para 
reuniões online, planear eventos virtuais, acompanhar questões fiscais 
decorrentes de uma força de trabalho remota em diferentes geografias 
e em manter a cultura corporativa quando os colaboradores estão dis-
persos em várias partes do país e do mundo. 

Prithwiraj Choudhury, um professor de gestão de Harvard afirma que 
para o teletrabalho resultar os líderes da empresa também precisam de 
adotar, eles próprios o teletrabalho. “Se toda a empresa estiver em te-
letrabalho, mas a Administração estiver no escritório, então os middle 
managers também o farão para conseguirem um relacionamento face 
a face”, refere.

Murph afirma que a sua posição está alinhada com outra nova função 
que muitas empresas estão a adotar: CDO – Chief Diversity Officer. 
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RECRIAR COMUNIDADE
Um dos desafios principais ao nível do trabalho remoto é manter 
a cultura de se fazer parte de uma equipa e de uma comunidade e 
não tanto da produtividade individual, sendo fácil os colaboradores 
sentirem-se isolados dos colegas, diminuindo a sua mobilização. 

Torna-se, por isso, extremamente importante os líderes recria-
rem o sentido de comunidade, favorecerem a surpresa e os to-
ques pessoais, ainda que com “pequenas” estratégias, tais como:

• Check-ins pessoais, através da criação de chats, onde se podem 
discutir tópicos não relacionados com o trabalho (ex. desafios da 
parentalidade; interesses pessoais; etc.);

• Refeições virtuais em conjunto, nalguns casos incluindo a en-
trega de refeições em casa, através da contratação de serviços 
como os da Uber Eats ou Glovo. A SMM refere o caso da The 
Motley Fool, com cerca de 500 pessoas, a qual substituiu o dia do 
mês dedicado à pizza que existia na empresa, pela Lotaria da Pi-
zza, enviando 40 a 50 pizzas cada mês, à hora do almoço, a casa 
dos colaboradores. A empresa tinha o cuidado de personalizar 
a oferta, entregando pizzas com os ingredientes preferidos por 
cada colaborador, mostrando que se preocupava muito mais do 
que com a simples oferta de uma pizza!

• A oferta de vales de refeição para utilização em compras en-
tregues ao domicílio, bem como de cartões presente como forma 
de reconhecimento pela participação dos colaboradores e apre-
sentações ou formações online, ou ainda como substitutos de 
incentivos relacionados com viagens canceladas devido à pan-
demia. Neste caso o cartão podia ser usados para viagens futuras 
ou para melhorias em casa.  

OPINIÃO
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Diálogos 
abertos 
com os 
profissionais 

de vendas sobre 
a estrutura dos 
sistemas de 
reconhecimento e 
incentivos e a sua 
adequação ao atual 
contexto, são fonte 
de envolvimento 
e de satisfação.
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ANALISAR A EFICÁCIA DOS 
SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO, 

RECONHECIMENTO E INCENTIVOS

ESTABELECER E CLARIFICAR OS 
NÍVEIS DE RETRIBUIÇÃO E SISTEMAS 
DE RECONHECIMENTO & INCENTIVOS 

Contextos diferentes exigem estratégias diferentes. Sistemas de re-
muneração, reconhecimento e incentivos que anteriormente se re-
velavam perfeitamente adequados, podem não o ser em contexto de 
teletrabalho.

Identificar os valores correspondentes aos investimentos anteriores e 
equacionar a sua possibilidade e reorientação para outras formas de re-
conhecimento e incentivo é uma análise fundamental. Por exemplo, fará 
sentido reafetar, total ou parcialmente, budgets anteriormente afetados 
a deslocações, para apoiar ligações internet em casa dos colaboradores?

O sentimento, por parte do comercial de que é remunerado de forma 
justa, de acordo com o valor que produz, é um tópico de grande rele-
vância. Apesar do foco no corte de custos ser uma preocupação legí-
tima das empresas, as mesmas não se devem esquecer de equilibrar a 
retribuição dos colaboradores com o que se passa no mercado. 

Por isso, fazer benchmarking a este nível é fundamental. Por outro 
lado, sendo a comunicação absolutamente crítica em regimes de tele-
trabalho, a clareza ao nível dos cálculos e da comunicação das comis-
sões e estrutura de eventuais bónus é agora ainda mais imprescindí-
vel para que ninguém se sinta injustiçado.  

Diálogos abertos com os profissionais de vendas sobre a estrutura dos 
sistemas de reconhecimento e incentivos e a sua adequação ao atual 
contexto, são fonte de envolvimento e de satisfação, mesmo em con-
textos em que não existam aumentos salariais.  

O reconhecimento precisa de ser autêntico e frequente. Enquanto lí-
der de uma equipa de vendas, pode incentivar também o reconheci-
mento entre colegas. 

Lembre-se que os sistemas podem ser criativos e divertidos, ou até 
incluir técnicas de gamificação. Porém, os melhores programas são 
desenhados tendo em mente o fim a que se destinam. Identifique os 
seus objetivos, tendo também em atenção a realidade do teletrabalho e 
pergunte-se: “O que pretendemos atingir?” e “Como vamos medir esses 
objetivos?”.

Adote o lema: surpreender, envolver e encantar!
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TRABALHE OS OBJETIVOS 2021 

O TELETRABALHO DE LONGA DURAÇÃO
NÃO É PARA TODOS!

Equacione os objetivos e sistemas de reconhecimento e incentivos, para o próximo ano tendo 
em atenção, também os regimes de trabalho. Lembre-se de que quando algo muda, tudo muda!

O segredo será envolver as pessoas, construir o sistema com elas e não por elas. Favorecerá as-
sim a tomada de consciência, a autorresponsabilização e a ação… rumo aos objetivos definidos.

À medida que o tempo passa, cada vez fica mais nítido que o teletrabalho é um regime que 
permanecerá para além desta pandemia. Um relatório da Gallup recomenda que, antes de o 
implementarem (em períodos que o mesmo não seja obrigatório por lei), os líderes equacio-
nem a situação de cada elemento da equipa:

1. Prontidão e Conforto: O colaborador está confortável os protocolos de segurança e pre-
cauções implementadas pela organização? Que tipo de preocupações tem ele com a saúde e 
segurança – sua e dos seus familiares?

2. Circunstância de vida: Que exigências de vida tem o colaborador relativamente a tomar 
conta de crianças, idosos ou para com membros da família doentes? Que tipo de transporte 
precisa a pessoa de utilizar para vir a trabalho, e está ela disponível? A pessoa dispõe de espa-
ço em casa compatível com a sua produtividade em teletrabalho de longa duração?

3. Performance: Qual foi a performance deste comercial antes e depois de mudar para tele-
trabalho?  Acompanhar e apoiar colaboradores com baixa performance pode ser mais difícil 
à distância.
 
4. Pontos fortes: Mesmo que a função seja compatível com teletrabalho, é importante consi-
derar que cada pessoa tem talentos diferentes e diferentes formas de atingir o mesmo obje-
tivo. Alguns trabalham bem remotamente, com uma supervisão mínima. Outros, na mesma 
função podem ter melhor performance com interações constantes e a estrutura do local de 
trabalho na empresa.  

OPINIÃO




