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Introdução

O treinamento  da  equipe  de  vendas  é  uma  parte 
fundamental para obter sucesso na empresa. É através 
dele que é possível especializar a equipe, entregar um 
serviço com mais qualidade e eficiência e aumentar o 
potencial individual e da equipe. 

Neste e-book iremos abordar de forma objetiva e prática 
todas as etapas para preparar vendedores de sucesso. 
Siga a leitura para conferir!
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*Soft Skills são habilidades comportamentais como a capacidade de trabalhar sob pressão, tomada de 
decisão responsável, empatia, etc.

A ntes de tudo, é importante entender o que é, de fato, o treinamento de vendas. No aspecto técnico, o 
treinamento de vendas busca desenvolver competências que o colaborador precisa executar em seu dia 
a dia. Já no aspecto comportamental, pode-se desenvolver as chamadas “soft skills”* como, por exemplo, 
autonomia, inteligência emocional e outras habilidades importantes no mercado de trabalho. 

A capacitação destas competências e habilidades são fornecidas por meio do ensinamento de metodologias, 
técnicas e ferramentas que irão potencializar o trabalho da equipe de vendas, desde o atendimento até o 
fechamento da venda.
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Um bom treinamento de vendas deve desenvolver uma visão macro dos processos de vendas, abordando desde 
estratégias de prospecção de clientes até o pós-venda.

Não existe uma fórmula mágica para montar o treinamento de vendas perfeito, contudo, existem algumas etapas que 
podem auxiliar na montagem de uma metodologia eficaz para a sua equipe.

1.
Prospecção

2.

4.
Follow up

5.
Negociação

6.
Fechamento

7.
Pós-vendas

3.
Primeira oferta
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1. Identifique quais são as necessidades do seu time de 
vendas

Analise o desempenho da equipe e pergunte aos 
vendedores o que eles gostariam de aprender, desta forma 
você pode focar de forma mais objetiva nas necessidades 
do time.

Além disso, faz parte de um bom gerenciamento de equipe 
conhecer o perfil dos colaboradores e entender a fundo 
como o time se comporta, as motivações e dificuldades no 
dia a dia. Isso irá auxiliar na montagem de um treinamento 
que faça sentido para o seu público-alvo.

Montar uma buyer persona com base neste passo pode 
ajudar no restante do processo, pois ela irá mostrar de 
forma clara quem é seu público-alvo e te auxiliará na 
montagem dos objetivos do treinamento, planejamento 
de conteúdo, definição do formato, etc.

Como montar uma buyer persona?

A persona é a representação de um cliente ideal. Ela é 
montada através de dados qualitativos e quantitativos 
obtidos através de pesquisas de mercado, concorrentes e 
perfis de clientes existentes.

O primeiro passo é reunir as peculiaridades que a sua 
buyer persona deve ter baseado nos dados que serão 
importantes para o desenvolvimento do treinamento. É 
possível escolher entre:

• Dados demográficos
• Situação profissional
• Dados comportamentais
• Pontos de desfio
• Fontes de informação e influência
• Processo de tomada de decisão
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Material extra! Ver página 15.
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2. Defina os objetivos do treinamento

Os objetivos e metas do seu treinamento devem ser de 
alguma forma mensuráveis como:
• Reduzir o ciclo de vendas; 
• Redesenhar processos para obter mais resultado; 
• Treinamento de um novo software. 

Desta forma, será mais fácil avaliar os resultados do 
treinamento e realizar ajustes ao final do processo.

3. Planeje a estrutura do conteúdo e defina o formato do 
treinamento

Investir em um material didático e que torne o processo 
de aprendizado mais empolgante faz toda a diferença. 
Deixar de lado extensas apresentações de slides e sair da 
mesmice pode deixar o time mais interessado e dar mais 
resultados! 

Além disso, cada modelo de treinamento pode gerar um 
nível de envolvimento diferente. O treinamento online, 
por exemplo, é normalmente mais barato e atinge mais 
pessoas.

Alguns exemplos de treinamento são:
• Vídeoaulas;
• E-books;
• Transmissões ao vivo;
• Jogos empresariais;
• Simulações;
• Cursos presenciais;
• Palestras presenciais;
• Webinars.

4. Faça um projeto piloto 

Agora que você realizou toda a parte de planejamento, é 
hora de testar se ele dará certo. A ideia do piloto é reunir 
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um público reduzido para captar possíveis erros e ajustá-
los antes que o conteúdo alcance o restante da equipe 
ou realizar treinamentos pontuais com um tema mais 
simples e menos relevante.

Esta também é uma excelente oportunidade para captar 
o feedback da equipe!

5. Avalie resultados e faça ajustes

Os resultados do treinamento de vendas podem ser 
avaliados por meio de indicadores, os famosos KPIs 
específicos para cursos. Os mais comumente utilizados 
são:

Taxa de adesão

A taxa de adesão avalia o interesse do público pelo 
assunto e a eficiência de divulgação do treinamento. Este 

indicador pode ser extraído através de uma plataforma 
de ensino EAD, como o Twygo.

Reação dos participantes

Este KPI indica a qualidade e aplicabilidade do curso 
com base na opinião dos alunos, que pode ser obtida 
através de formulários de pesquisa. Esta é uma métrica 
interessante desde que as respostas sejam sinceras. Muitos 
colaboradores podem se sentir constrangidos em apontas 
falhas em um treinamento.

Dito isso, é importante ressaltar que a avaliação é livre e 
não acarretará nenhum inconveniente para o colaborador.
Avaliação de compreensão

A avaliação de compreensão serve para medir se o 
colaborador aprendeu com o curso e pode ser aplicada 
por meio de uma prova, teste e simulação.
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Pode ser interessante medir a evolução dos funcionários 
através de um “grupo controle”, no qual o setor de RH 
seleciona algumas pessoas para aplicar um teste antes e 
depois do treinamento.

Aproveitamento individual

Quantos funcionários desenvolveram novas habilidades 
e melhoraram sua carreira? É exatamente isso que o 
aproveitamento individual busca medir. É possível extrair 
esse KPI de forma mensurável com o aumento das vendas 
e metas batidas.

Retorno sobre o Investimento (ROI)

O ROI auxilia a entender se o valor aplicado nos 
treinamentos trouxe resultados financeiros positivos para 
a empresa. O ROI é calculado dividindo-se os resultados 
obtidos com o treinamento pelo custo do treinamento.

ROI = (GANHO — INVESTIMENTO) / INVESTIMENTO

1

2

3

4

5

Recapitulando...

Faça um teste piloto  

Avalie resultados e faça ajustes
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Como conseguir 
o engajamento 
da equipe de 
vendas?
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A participação obrigatória nos treinamentos é muito 
comum, né? A empresa está fazendo um investimento 
e om mínimo que a equipe deveria fazer é participar. 
Contudo, toda ação de treinamento deve ser divulgada 
mostrando os pontos problemáticos que o treinamento 
pretende solucionar, os motivos do projeto e todos os 
benefícios estão especificados. Quando nos comunicamos 
com adultos, precisamos explicar claramente as razões e 
benefícios!

Qualquer acontecimento que interrompa o trabalho diário 
da equipe corre o risco de ser indesejável, principalmente 
se for comunicado de última hora. Isso acontece porque 
a equipe pode ser prejudicada ao marcar encontros com 
clientes. Portanto, o planejamento é crucial.

Ao ser convidado a participar do treinamento, os 
profissionais devem pensar: “Nossa! Isso vai me ajudar a 

atingir minhas metas de vendas e colocar mais dinheiro 
no bolso este mês!”. Então verifique se a sua divulgação de 
atividades na área de vendas transmite essas informações 
de forma clara e objetiva.

Além disso, também é interessante contatar um 
patrocinador que tenha influência sob o time para 
despertar interesse. Outras ações que podem ser feitas 
são:
• Premiar colaboradores que realizaram mais cursos;
• Gamificação;
• Trilhas de conhecimento;
• Bonificações.

Todos estes itens podem ser facilitados com o Twygo, que 
já é projetado para medir o progresso do colaborador! 
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Canvas para criação de persona

Material extra
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O Twygo é uma plataforma EAD que tem a missão de auxiliar 

colaboradores e gestores na criação e compartilhamento de 

conhecimentos. Confira algumas funcionalidades:

Painel de Indicadores:

Com o Twygo é possível acompanhar, em uma única tela, 

informações completas sobre o progresso de aprendizagem dos 

alunos e colaboradores.

Gestão de perfis profissionais por competência:

Gestão completa do perfil profissional dos seus colaboradores, 

permitindo  atribuir  trilhas  de  aprendizagem  para  que  os 

profissionais da sua organização alcancem as competências 

desejadas.

Avaliação e certificação dos participantes:

Crie avaliações para medir o quanto o participante realmente 

assimilou os conhecimentos daquela aprendizagem. A cada nova 

competência adquirida, um certificado de conclusão!

Sobre o Twygo
Múltiplas formas de conteúdo:

No Twygo, você pode fazer o upload de conteúdos internos ou 

externos ao seu site em vários formatos, como vídeos, PDF, PPT, 

Word e links.

Conteúdos configuráveis:

Determine quais são os pré-requisitos para acessar ou avançar em 

um curso, vigência, carga horária, visualização e muito mais!

Solicite um teste e comece hoje mesmo!
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