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Para quem Chefia Vendas
Saberes Obrigatórios 

Articular o Processo de Venda.
Assegurar que está bem Claro.

Processo de Venda

Vendas com 
perguntas de 
muito impacto

Conceber o 
Processo de Venda

 alinhado com o 
Processo de 

Compra

Municiar as 
Chefias de 

Alinhar as atividades
 de venda, em cada 

fase, para 
coincidirem com as 
decisões de compra

VENDA

ARTICULAR O 
PROCESSO DE 

Medir e melhorar a 
produtividade, 
entendendo 

capacidades e 
competência

Recrutar e 
selecionar novos 

recursos em 
função das 

competências
Realizar uma 

avaliação do talento, 
tendo em mente o 
cargo atual e futuro 

O Talento precisa de Desenvolvimento. 
Há que o Promover.

Implementar 
programas de 

integração para a 
Equipa

Apoiar o 
desenvolvimento 
com instrumentos 
de uso imediato

Medir o impacto 
dos investimentos 

no 
desenvolvimento 

das pessoas

Envolver os Executivos.
Envolver as Vendas.

IDENTIFICAR 
COMO É O ÓTIMO

O TALENTO
 PRECISA DE 

DESENVOLVIMENTO

ENVOLVER 
OS 

EXECUTIVOS

Interligar as contas 
estratégicas com os 

apropriados líderes de 
vendas, para criar 

igualdade no 
relacionamento

Usar as chefias de 
vendas para treinarem e
 orientarem as Equipas 

e impulsionarem os 
comportamentos 

corretos Assegurar que os 
Líderes se 

empenham nas 
iniciativas cruciais 

para vendas

PAGAR BEM

Pagar Bem.
Recompensar. Recompensar. Recompensar.

Conceber 
compensações simples
 e que se alinhem com 
a estratégia de vendas 

centrada no cliente 

Recompensar pela 
execução da estratégia e 
pelos comportamentos 

pretendidos e não só pelo 
atingimento da quota

Avaliar a justeza do 
que se paga por 
canal, cargo, etc. 
Evitar obstruções

DEFINIR 
MARKETING 

DEFINIR VENDAS

Definir Marketing. Definir Vendas.
Depois Alinhá-los.

Alinhar Marketing e 
Vendas com base 

naquilo que os 
Clientes precisam e 

como o compram

Desenvolver acordos 
de nível de serviço 

que definam 
claramente as 
atribuições e 

responsabilidades
Definir o papel 
do Marketing no

 crescimento

Estruturar as Vendas.
Da forma correta.

ESTRUTURAR 
AS VENDAS

Entender o que os 
Clientes dos canais

 usam para 
comprar e criar 
estratégias para 

potenciar issoEstruturar com base em
 estratégias de 

abordagem ao mercado,
 para se alinharem com 

a forma como os 
clientes compram e não 
como a empresa vende

Focar-se no Território.
E planear em consequência disso.

Ajustar o plano de 
território para se alinhar 

com os níveis de 
prováveis necessidades 

dos Clientes e não, 
apenas, com base na 

densidade 
populacional

Desenvolver 
estratégias de 

crescimento e planos 
de ação centrados no 

Cliente Criar estratégias de 
Coaching que 

mantenham as Equipas 
de vendas alinhadas 
com os Clientes nos 
respetivos territórios

Criar uma Gestão de 
Contas Eficaz.

FOCAR-SE NO 
TERRITÓRIO

CRIAR UMA 
GESTÃO DE 

CONTAS 
EFICAZ 

Identificar contas
 de elevado 

potencial

Criar um plano de 
gestão da conta que 
envolva totalmente o 
Cliente, na ótica das 

necessidades

Alinhar os 
recursos internos 

com o plano

Desenvolver Métricas que Interessem.
E Usá-las.

DESENVOLVER 
MÉTRICAS QUE 

INTERESSEM

Definir a medida 
do sucesso, em 

cada cargo

Definir os 
indicadores 
previsionais 
essenciais

Identificar 
indicações de 

desvios no 
desempenho

FORÇAR AS 
PREVISÕES

Alcançámos o Objetivo!

Forçar as Previsões.
Dominar o Pipeline.

Desenvolver a 
cadência, 

metodologia e 
disciplina sobre a 

previsão das vendas

Aperfeiçoar o rigor da 
previsão através de 

indicadores 
previsionais essenciais

Inspecionar a 
qualidade e a 
quantidade do 

pipeline

Adotar a Ferramenta CRM.
E Recomendá-la.

ADOTAR A 
FERRAMENTA 

CRM

Incentivar a 
responsabilidade 

e uso da 
tecnologia

Encorajar as Equipas 
de vendas a  

assegurarem a 
introdução e 

atualização de dados 
com qualidade Fomentar o uso de

 uma ferramenta 
de CRM para 

proporcionar rigor 
na previsão

CAPACITAR 
VENDAS

Capacitar Vendas.
Capacitá-las de Novo.

Fornecer 
instrumentos 

integrados com as 
atividades no 

processo de venda

Usar tecnologias que 
sejam paralelas às 
soluções para as 

expetativas e estilos 
de compra dos 

Clientes
Encorajar o uso de 
tecnologias como a

 aplicação CRM
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Identificar como é o ótimo para cada cargo.
E usá-lo para construir a Equipa certa.

Temos  de  reconhecer  que  liderar  uma 
equipa de  vendas  é  mesmo muito  exigente.
 Todas  as equipas  de  vendas  são 
diferentes,  mas  há algumas  componentes
 essenciais para o sucesso  das  chefias  
de  vendas  que  são imutáveis. Ser-lhe-á  
útil analisá-las e utilizá-las com  a  sua  
equipa  para  se  apetrecharem  para mais
e mais Sucessos.


