
                                                                                      
                                                                                                                                                                      

VendaMais Londrina 
Av. Maringá, 725 Sala 604 - Londrina / PR - Tel 43 8821-1313 / 43 9956-4146         

daniel.tonzar@vmsb.com.br / www.vmsb.com.br/londrina1 

 

 
Por Daniel Tonzar 

 

Sua equipe possui os Conhecimentos, Habilidade e Atitudes 

necessárias para o mercado atual? 

Há algumas semanas temos falado sobre o momento atual de nossas equipes comerciais, 

analisando se estão preparadas, se possuem sinergia, como resolvem situações de conflito, entre 

outros temas totalmente relevantes a busca pela excelência. 

Gostaria de falar sobre algo que, provavelmente você já tenha ouvido de nós, da VendaMais 

Small Business: o CHÁ das Vendas. Nele, falamos sobre Conhecimentos, Habilidades e 

Atitudes que todo vendedor precisa ter para obter sucesso no mercado atual. 

Nesta semana trataremos os conhecimentos mínimos necessários para uma equipe de alta 

performance. Parece ser um tema simples e óbvio, mas quando analisamos com maior 

profundidade o estágio atual das organizações, verificamos que empresários e equipes acham 

que possuem conhecimento avançado em sua função, mas infelizmente deixam a desejar.  

Segundo Raul Candeloro, fundador da Revista VendaMais, os conhecimentos necessários para 

um profissional de vendas são seis:  
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- Conhecimento de Produto / Serviço 

- Conhecimento de Mercado 

- Conhecimento de Concorrente 

- Conhecimento de Clientes 

- Conhecimento da própria empresa 

- Conhecimentos Gerais  

Quando entramos com detalhes nas empresas em cada um dos tópicos citados e trabalhamos 

algumas questões sobre eles, empresários, gestores e as próprias equipes se surpreendem com a 

falta de informações relevantes para um aumento expressivo de resultado ou mesmo para que 

exerçam com maestria suas atividades.  

Facilmente identificamos que o motivo por esta ausência de informações relevantes e 

estratégicas, passa justamente pelo processo operacional em que se encontra a empresa. O que 

não se percebe, é que muitas vendas (muitas mesmo) são perdidas pela fragilidade na 

capacitação e informação do quadro de funcionários. Reforço o que tenho dito nos artigos 

anteriores, sobre a ineficaz preparação e planejamento junto aos times, sendo eles o elo de 

contato com o maior patrimônio da empresa, que são os clientes. 

Não sei quanto tempo algumas empresas ainda perderão, em não voltar seus esforços para um 

planejamento estratégico comercial, tornando seu processo bem definido, aliado a equipes 

altamente treinadas e capacitadas. Como bem ouvi a poucos dias: “os times melhores 

treinados, normalmente são os que vencem”.  

Surpreendentemente, levar conhecimento e estratégia ao quadro de colaboradores ainda é tema 

em segundo plano na grande maioria das empresas. É aquela “velha máxima” de argumentar 

que “posso treinar minha equipe hoje e eles irem embora para meu concorrente amanhã”. Como 

diz o palestrante e consultor Marcelo Ortega: e se você não treinar e eles ficarem? Quantas 

vendas “escorrem pelos dedos” pela ausência do conhecimento adequado e quantos clientes 

também não serão fidelizados em função disso? 
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E você, empresário: sua equipe possui os conhecimentos citados? Eles realmente sabem tudo 

sobre seu mercado e sobre seu produto ou serviço? Conhece os dados e perfil de seu cliente, 

assim como os pontos fortes e fracos de sua empresa e também de seu concorrente? Para 

finalizar, você incentiva, leva capacitação e conhecimentos gerais aos mesmos, reforçando a 

importância de boas leituras e materiais que agregam em seu dia a dia? 

Bom, se não faz, fica o convite para que, assim como um grupo sólido de empresários que tem 

voltado sua atenção a estes importantes fatores, você seja mais um membro destes que querem 

e procuram meios de se diferenciar no competitivo cenário atual de mercado. 

Um grande abraço e até a próxima semana! 

Daniel Tonzar  

Diretor Executivo VendaMais Small Business - Londrina e Maringá 
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