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O que é a produtividade comercial no novo normal?

Otimizar a produtividade comercial nunca é fácil, mesmo em condições ideais. E, após o surgimento da COVID-19, as coisas só ficaram mais 
difíceis. A crise acelerou uma transformação digital que continuará transformando nosso modo de viver e trabalhar durante muitos anos. 
Nesse período de transição, os líderes comerciais precisarão refletir sobre o seguinte:

 •  Quais decisões posso tomar agora para garantir que minha empresa seja resiliente no novo normal?
 • Como posso preparar minha equipe para o sucesso?

INTRODUÇÃO

A produtividade tem um papel extremamente importante 
na hora de responder a essas duas perguntas. Ter um 
comprometimento com a melhoria da produtividade será 
essencial para resolver os problemas óbvios que surgem 
durante épocas mais turbulentas. 

Neste guia, compartilharemos algumas coisas simples que 
você poderá implementar na sua empresa agora mesmo. 
Esperamos que nossas dicas virem o início de uma jornada 
em direção a mais produtividade.
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CAPÍTULO 1

Como MENSURAR 
A PRODUTIVIDADE 
COMERCIAL?
Garantir que as equipes tenham todas as coisas das quais precisam 
para terem produtividade e sucesso era importante antes da crise, 
mas ficou ainda mais importante hoje em dia.

Mas como saber se nossos vendedores estão sendo produtivos? 
É fácil. Basta definir uma meta e mensurar seu progresso. 

Infelizmente, não existe nenhuma forma padronizada de mensurar 
a produtividade comercial. As metodologias usadas variam muito, 
desde o mero atingimento de uma meta até mensurações mais 
complicadas como a razão entre a despesa e a receita. Tudo vai 
depender do líder e da organização.

Ao escolher as métricas que mais farão sentido para sua empresa, 
pense sempre nesta fórmula:

PRODUTIVIDADE COMERCIAL =
EFICIÊNCIA X EFICÁCIA
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Eficiência
O segredo da eficiência é minimizar todo e qualquer esforço desnecessário. 
Isso significa eliminar trabalhos manuais ou repetitivos, como a inserção de dados, 
para maximizar o tempo dedicado a atividades valiosas como conversar com 
os clientes.

Eficácia
A eficácia não depende tanto no que investimos nossos recursos; o mais 
importante é nosso nível de habilidade na hora de usá-los. Sua equipe pode 
estar aproveitando processos eficientes mas, ainda assim estar tomando decisões 
comerciais ineficazes. Por exemplo, se seus vendedores estiverem apresentando 
a proposta de valor errada para um certo segmento de clientes, não importará 
com quantos clientes eles conseguirem falar.

Eficiência É BATER NO 
MAIOR NÚMERO 

POSSÍVEL DE PORTAS; 
Eficácia É FAZER A COISA 

CERTA QUANDO ALGUÉM 
ABRE A PORTA.

JASON JORDAN
Autor do livro Cracking the Sales Management Code

“
“

EFICIÊNCIA X EFICÁCIA
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CAPÍTULO 2

Como MELHORAR 
A PRODUTIVIDADE 
COMERCIAL?
Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares... às vezes, 
literalmente. Conforme as empresas vão tentando crescer 
ou manter a receita, é necessário explorar novas maneiras 
de ampliar a potência comercial das equipes de vendas.

Nesta seção, falaremos de várias formas de ajudar os 
vendedores a aumentarem a produtividade mesmo durante as 
transformações dos mercados e das necessidades dos clientes.
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FAÇA UMA OTIMIZAÇÃO PARA AS VENDAS PELA INTERNET

A ascensão das vendas pela internet não é nada nova, mas 
a pandemia do coronavírus deixou a coisa em outro nível. Muitos 
líderes comerciais foram forçados a transformar equipes comerciais 
em equipes de vendas internas, uma mudança que pode revelar 
uma desconexão de processos, ferramentas e grupos. E essa 
dificuldade em integrar vários recursos tem um impacto direto 
nas finanças. Segundo a Gartner, cerca de 20% das negociações 
perdidas ou atrasadas são resultantes das complexidades internas 
das organizações comerciais.

Abaixo, vejamos algumas oportunidades simples de ajudar seus 
vendedores a passarem pelo processo das vendas pela internet:

Em uma única interação com o cliente, talvez os vendedores 
precisem alternar entre o email, o celular, a agenda e o 
bloco de notas. Realizar todas essas tarefas ao mesmo 
tempo pode ter um custo de até 40% para a produtividade, 
segundo uma pesquisa da Associação Americana de 
Psicologia. Ao sincronizar suas ferramentas de comunicação 
com um CRM, será possível aliviar esse fardo e dar 
aos seus vendedores um empurrãozinho merecido na 
produtividade deles.

Conecte as ferramentas de comunicação

Ter ferramentas centralizadas de produtividade possibilita 
que suas equipes comerciais abordem as negociações 
com eficiência e façam a venda em equipe. Quando os 
documentos de colaboração como planos padronizados 
de contas, modelos de planos de fechamento e planos de 
sucesso mútuo estão conectados aos registros certos do 
seu CRM, isso pode agilizar a condução das negociações, 
facilitar a transferência dos dados e ajudar os vendedores 
a alinharem os planos de negócios.

 A falta de integração dos dados e a falta de comunicação 
faz com que informações críticas não cheguem nas pessoas 
certas. Com um CRM, será possível juntar todas essas 
informações em um único lugar para conectar diferentes 
departamentos. Por exemplo, a 3M consegue aproveitar 
os dados do CRM para conseguir insights práticos de como 
gerenciar a equipe comercial e as cadeias de suprimentos 
com eficiência. “Como os dados são padronizados para todas 
as equipes, regiões e unidades de negócios, eles funcionam 
como uma estrela-guia que nos leva para as áreas às quais 
devemos prestar mais atenção”, explica Drew Moldenhauer, 
Líder de Tecnologia de Vendas Internas da 3M.

Invista em ferramentas de produtividade

Acabe com o isolamento dos dados

20%
das negociações 

perdidas ou atrasadas 
são resultantes das 

complexidades internas 
das organizações 

comerciais.

1
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AUTOMATIZE O QUE FOR TRABALHOSO

Sejamos sinceros: fazer a inserção dos dados é muito trabalhoso. Essas tarefas manuais e repetitivas são pequenas, mas elas vão se acumulando. Alguns 
minutinhos que gastamos com isso ou com aquilo podem levar a uma perda de produtividade de horas. O número de pessoas envolvidas também pode 
resultar em dados errados, desatualizados ou incompletos.

Pode ser difícil manter dados limpos e atualizados, mas essa missão não precisa ser um martírio. Um bom CRM pode automatizar uma grande parte desse 
trabalho para você conseguir se concentrar em fechar novos negócios em vez de correr atrás das oportunidades antigas.

Veja abaixo uma lista de atividades chatas que você pode decidir automatizar:

Os vendedores passam 8% do dia fazendo a inserção manual 
dos dados comerciais. Isso inclui as informações de contato, 
o andamento da negociação, as chamadas e as anotações 
das reuniões, segundo o relatório de pesquisa “State of Sales” 
da Salesforce. Usar um CRM que faça uma sincronização 
automática com emails, ligações e outras ferramentas de 
comunicação servirá para seus vendedores evitarem a dor 
de cabeça de precisarem fazer a inserção dos dados, fazendo 
com que sobre mais tempo para eles se conectarem com 
os clientes e fecharem mais negócios.

Registros das atividades comerciais

Com um mundo em constante transformação e com 
diretrizes comerciais que sempre mudam, muitos 
vendedores não sabem direito qual é o próximo passo e 
ficam perdidos entre os manuais mais recentes da empresa 
e a própria lista de pendências. Acabe com todas as dúvidas 
desse processo construindo seu manual diretamente dentro 
do CRM. Isso não só possibilitará implementar suas boas 
práticas em escala, mas também ajudará seus vendedores 
a começarem cada dia com a corda toda.

Para terem o máximo possível de utilidade, os planos de 
contas, planos de fechamento mútuo e as anotações de 
oportunidade são algumas informações essenciais que 
precisarão estar atualizadas em todos os documentos 
compartilhados. Infelizmente, não basta atualizar esses 
dados em apenas um local para essa mudança aparecer em 
todos os lugares. É nessas horas que vale a pena ter um CRM 
conectado às ferramentas de produtividade em tempo real. 
Essa integração possibilita que qualquer dado atualizado 
em um documento seja alterado automaticamente em 
todos os lugares.

Manuais comerciais e listas de pendências

Como atualizar os documentos

1 2

3
8%

do dia fazendo a 
inserção manual dos 

dados comerciais.

Os vendedores passam
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ADOTE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial é a arma nada secreta das equipes comerciais 
que são produtivas. Um colaborador de alto desempenho tem 4,9 
vezes mais chance de estar usando a inteligência artificial que um 
colaborador de baixo desempenho, segundo o relatório da pesquisa 
“State of Sales”. Essa vantagem faz toda a diferença durante as épocas 
de incerteza econômica. Isso ajuda os líderes comerciais a não só 
manterem suas operações, mas a expandi-las.

A inteligência artificial pode ajudar as equipes a:

A ferramenta certa de inteligência artificial analisará seus 
dados, preverá quais leads e oportunidades têm mais 
probabilidade de conversão e revelará essas informações 
aos seus vendedores para eles saberem exatamente em que 
negociações vale a pena se concentrar primeiro. Isso arma 
seus vendedores com insights das oportunidades certas na 
hora exata para aumentar sua taxa de sucesso.

Conforme o comportamento dos consumidores muda, as 
projeções comerciais vão se transformando. É necessário ter 
uma visibilidade da sua empresa em tempo real, assim como 
um acesso muito prático a previsões bem abrangentes. 
Com a inteligência artificial, é possível manter a precisão das 
previsões mesmo com prorrogações nos ciclos comerciais ou 
mudanças no escopo das negociações.

Priorize seus clientes em potencial

Ajuste as estimativas comerciais

Os gerentes comerciais têm poucas oportunidades de observar 
os vendedores remotos em tempo real. Com relatórios e painéis 
configuráveis prontos feitos a partir de inteligência artificial, os 
gerentes comerciais podem entender melhor o desempenho 
da equipe com relação a indicadores importantes, como o 
batimento de metas, a geração de encaminhamentos e as 
reservas, para ver como está o desempenho da equipe. Esses 
insights podem ajudar os líderes a identificarem os hábitos 
dos colaboradores com o melhor desempenho, acelerarem as 
negociações e instruírem cada integrante da equipe de uma 
forma melhor para seu sucesso.

Monitorar o desempenho comercial

3
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FAÇA UMA QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA

Sim, nosso objetivo é estar sempre fechando negócio, mas, quando 
a coisa estiver mais devagar, aproveite essa oportunidade para 
preparar seus principais ativos (ou seja, sua equipe comercial) para 
quando a coisa ficar intensa de novo. Vejamos como fazer isso sem 
deixar a produtividade de lado:

Mais de 27% das organizações têm um sistema separado 
para o armazenamento dos materiais de ensino, o que pode 
dificultar a navegação pelos materiais de capacitação e a 
busca pelas informações. Esse problema fica ainda mais 
grave quando a equipe comercial trabalha de forma remota. 
Uma plataforma centralizada de ensino acaba com essa 
caça pelos materiais e garante que seus vendedores tenham 
acesso a todos os conteúdos de ensino dos quais precisarem 
no momento certo.

Crie um centro de aprendizagem

Chegou a hora de deixar o bloquinho e a caneta de 
lado. Um centro digital de ensino possibilita a criação e 
o compartilhamento de materiais internos de formação 
de uma forma padronizada para toda sua organização 
comercial remota. Algumas ferramentas de capacitação 
comercial possibilitam até o uso da gamificação, o que 
deixa o processo de ensino divertido e interessante. No 
fim das contas, usar a ferramenta certa facilita a gestão 
do conteúdo e dá aos gestores comerciais uma ótima 
visibilidade do progresso.

Aproveite a internet

Manter uma equipe motivada e produtiva é desafiador até 
para os gestores mais experientes. Sempre fundamente 
suas ações nos dados. Quantas ligações seus vendedores 
fizeram? Quantas dessas ligações viraram reuniões 
agendadas? Está tudo certo para baterem a meta? Para 
um líder comercial, vale a pena aproveitar as ferramentas 
de monitoramento de desempenho para identificar em 
que cada pessoa pode melhorar, ajudando cada integrante 
da equipe a atingir todo seu potencial, seja trabalhando 
de casa ou atuando em campo.

Ofereça orientações individualizadas com 
base nos dados
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Aumentar a produtividade comercial é difícil, mas fica ainda mais 
desafiador durante uma pandemia global. As equipes comerciais estão 
sentindo cada vez mais pressão, além de também terem que lidar com 
os desafios de trabalharem de casa. Este guia não resolverá todos os 
seus problemas, mas esperamos que ele ajude a construir uma base 
de sucesso para sua jornada na construção de uma equipe comercial 
mais rápida e robusta.

Ou saiba mais sobre como a Salesforce pode 
ajudar sua equipe comercial a maximizar a 
produtividade usando nossas ferramentas, 
incluindo:  
• Sales Cloud
• High Velocity Sales
• Sales Cloud Einstein
• Inteligência de redes sociais
• Quip for Sales
• Salesforce Maps
• myTrailhead

Em busca de mais formas de manter 
a produtividade?

Continue lendo sobre o assunto com mais um 
e-book, desta vez sobre oito erros comerciais que 
você pode evitar.

ASSISTA À DEMO

RECEBA O E-BOOK

CONCLUSÃO

Seus PRÓXIMOS PASSOS

11

https://www.salesforce.com/form/conf/sales/boost-sales-productivity-demo/?leadcreated=true&redirect=true&chapter=&DriverCampaignId=7010M000000ZWzzQAG&player=&FormCampaignId=7010M000000ZX04QAG&videoId=&playlistId=&mcloudHandlingInstructions=&landing_page=
https://www.salesforce.com/form/sales/boost-productivity/?nc=7010M0000021NlDQAU
https://www.salesforce.com/form/conf/sales/sales-pitfalls/?leadcreated=true&redirect=true&chapter=&DriverCampaignId=7010M000001z57CQAQ&player=&FormCampaignId=7010M000001z57HQAQ&videoId=&playlistId=&mcloudHandlingInstructions=&landing_page=
https://www.salesforce.com/form/sales/boost-productivity/?nc=7010M0000021NlDQAU


As informações contidas neste e-book são apenas um material informativo de consulta para nossos clientes. Sua publicação pela Salesforce.com não representa nenhum 
tipo de endosso. A salesforce.com não garante a precisão ou completude de nenhuma informação, texto, imagem, link ou item de outra natureza contido neste e-book. 

A salesforce.com não garante que você alcançará nenhum resultado específico se seguir alguma orientação deste e-book. Recomendamos que você consulte um 
profissional, como um advogado, contador, arquiteto, consultor empresarial ou engenheiro profissional, para receber orientações relacionadas à sua situação específica.

© 2020 Salesforce.com, Inc. Todos os direitos reservados.


