
A sua equipe precisa de
uma palestra de vendas?

Faça o teste e confira
1. O seu processo de vendas está estruturado 
e atualizado?

A) Sim
B) Precisa melhorar 
C) Não 
D) Não adianta porque ninguém segue

2. O seu nível de turnover é satisfatório?

A) Tenho baixo turnover
B) Tenho médio turnover
C) Tenho alto turnover 
D) Não sei o que é isso



3. As metas durante a pandemia estão sendo 
alcançadas?

A) Sim, todas
B) Parcialmente
C) Não, mas compreendemos que isso é 
normal 
D) Não estão e isso é desesperador 

4. Em 2021, você reconheceu os membros do 
meu time por atitudes positivas?

A) Sim, com frequência
B) Raramente
C) Apenas uma vez
D) Nenhuma vez 

5. A sua equipe compreende o que é prospec-
ção e estão empenhados nessa tarefa?

A) Sim, todos compreendem e se empenham
B) Eles compreendem mas não se empenham
C) Eles não compreendem mas se empenham
D) Eles não compreendem e não se empenham



6. A sua equipe sabe contornar objeções e 
estão empenhados nessa tarefa?

A) Sim, todos sabem e se empenham 
B) Eles sabem mas não se empenham
C) Eles não sabem mas se empenham 
D) Eles não sabem e não se empenham

7. A sua equipe sabe como fazer o fechamento 
da venda e estão empenhados nessa tarefa?

A) Sim, todos sabem e se empenham
B) Eles sabem mas não se empenham 
C) Eles não sabem mas se empenham 
D) Eles não sabem e não se empenham 

8. Você consegue engajar os vendedores 
mesmo quando propõe mudanças, inovações 
ou projetos difíceis? 

A) Sim, todos engajam
B) Cerca de metade da equipe engaja
C) Poucos vendedores engajam
D) Nenhum vendedor engaja 



9. Você sabe listar os pontos fortes e fracos 
do seu time comercial?

A) Sei listar todos
B) Sei listar alguns 
C) Não sei listar
D) Todos são pontos fracos 

10. Quando você precisa se ausentar, os ven-
dedores conseguem alcançar resultados sem a 
sua presença?

A) Sim, sempre 
B) Às vezes conseguem
C) Apenas em atividades muito simples
D) Vira uma bagunça e ninguém faz nada 



Aqui está o gabarito
do seu teste!

Some as suas respostas
para conferir o resultado.

Se você somou mais letras A:

Neste caso, quero lhe dar os parabéns. A sua 
gestão tem sido muito eficiente e, ao que 
parece, você tem um time de vendedores que 
entrega ótimos resultados. 

As palestras de vendas, na sua situação, são 
importantes para manter o nível de produção 
elevado e, claro, motivar os profissionais para 
atingirem um patamar acima. 

Se você somou mais letras B:

O seu resultado não está 100% satisfatório, 
mas com alguns ajustes você terá uma equipe



comercial de alta performance. 

Procure por palestras que corrijam as metodo-
logias e táticas da sua equipe de vendas e da 
gestão. Assim, você poderá usufruir de todo o 
potencial que tem no seu departamento. 

Se você somou mais letras C:

A partir desta categoria você deve contratar 
uma palestra de vendas imediatamente. Na sua 
equipe comercial há muitos gargalos, ou seja, 
problemas devem ser resolvidos rapidamente 
para que os vendedores possam finalmente en-
tregar melhores resultados. 

Como esses desafios podem estar em vários 
processos, o ideal é que você tenha um espe-
cialista ao seu lado te ajudando a primeiro iden-
tificar os erros para depois saná-los. 

Se você somou mais letras D :

Esse é o alerta vermelho! Se a maioria das suas



respostas forem letra D, significa que a situa-
ção está muito grave. Nesse caso, é necessário 
uma reestruturação da sua gestão e da forma 
como tem sido feito o trabalho dos vendedo-
res. 

Uma sequência de palestras ou uma mentoria 
deve ser agendada o quanto antes para que o 
time comece a dar lucros e não somente prejuí-
zos a empresa. 


