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O desafio de vender sem o contato presencial
Em tempos de confinamento por conta da pandemia da Covid-19, muitos processos do time comercial 
tiveram que ser revistos. Certamente, em um primeiro momento, ficamos de  cabelo em pé para resolver 
o desafio de gerir nossa equipe de forma remota e orientá-los a vender sem o contato presencial, algo tão 
importante nesta área.

Isso demandou um ajuste completo na formatação dos times, e afetou diretamente a gestão. Ferramentas 
online, antes utilizadas de forma pontual, passaram a fazer parte do dia a dia dos times. Treinamentos, 
reuniões e processos antes realizados presencialmente deram espaço ao mundo virtual, e a adaptação teve 
de ser instantânea para não deixar a produtividade cair.

Como tudo foi feito de forma repentina, não houve tempo de planejamento e adaptação à nova realidade. 
Mas a verdade é que existe uma infinidade de ferramentas digitais que podem apoiar gestores de times 
comerciais no acompanhamento remoto de suas equipes. Muitas você já deve conhecer, mas pode não ter 
feito a conexão com os benefícios que podem te trazer. 

Ao longo deste ebook vamos lhe apresentar ferramentas muito importantes para a gestão remota do time 
comercial. Tanto as que usamos quanto outras opções disponíveis no mercado. Este é um apoio para você 
descobrir novas possibilidades para o processo de gestão, comunicação e interação à distância com a sua 
equipe.

Prontos para começar? Então sigam as páginas e bom aprendizado.

Forte abraço,
Felipe dos Santos
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fase 1
Comece pelo básico:
a estrutura mínima necessária para oferecer boas 
condições de trabalho ao time de vendas
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Parece que foi ontem o dia em que foi noticiado a necessidade de 
distanciamento social. Isso impactou diretamente os ambientes 
corporativos. Os colaboradores foram orientados a executar suas 
atividades de casa, onde deveriam permanecer em distanciamento 
social. “Fique em casa”, era o que mais se ouvia por aí.

Em meio às orientações necessárias para ajudar a conter o avanço 
da Covid-19, foi preciso descobrir uma nova rotina de trabalho, 
que mantivesse a integração entre equipes e não deixasse a 
produtividade cair.

Hoje, como estamos um pouco mais maduros diante desta situação, 
conseguimos constatar que uma estrutura básica para contornar 
bem a situação não pode faltar:

Tudo para que o vendedor sinta-se parte da empresa e consiga se 
identificar em suas reuniões.

Se você ainda não tem o básico para sua equipe, comece por aqui. 
Se você já tem, MUITO BEM! Vamos em frente.

Equipes que mandaram muito bem nessa transição foram um 
pouco mais além e também definiram horários para início e fim 
de jornada. Além disso, disponibilizaram materiais importantes 
para o dia a dia com a identidade visual da empresa, tais como:

• Conexão de alta velocidade e estável
• Ferramenta VOIP ou linha telefônica 
• Uma cadeira confortável e mesa específica
• De preferência, ter um ambiente isolado dos demais

• Fundo de tela personalizada para videoconferências;
• Caneca;
• Material de escritório;
• Camiseta da empresa. 
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fase 2
LEVEL UP: arsenal de ferramentas para a gestão do  time de vendas a distância
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A falta do contato presencial não significa que você não deva estar 
em sintonia com a sua equipe. Qualquer que seja a periodicidade 
estabelecida para reuniões, saiba que você pode contar com 
ferramentas de videoconferência sempre que precisar um contato 
mais próximo e dinâmico.

Há modelos gratuitos e pagos. O que vai diferenciar são os recursos 
disponíveis. Mas todas elas permitem a conexão via áudio e vídeo 
com outra pessoa, em qualquer lugar do mundo. Conheça algumas 
opções:

2.1 
Estabeleça reuniões 
periódicas com os vendedores



Zoom Meetings: 
múltiplas funções em uma chamada

Para realizar uma videoconferência pelo Zoom, o administrador 
da reunião deve criar uma sala e enviar um convite via e-mail ou 
link para qualquer pessoa participar. Além do chat em tempo 
real, é possível realizar a transferência de arquivos, controle de 
microfones, quadro de anotações, compartilhamento de tela de 
um ou mais membros, e a separação de participantes em grupos 
com videochamadas independentes, para uma atividade pontual.
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Google Meet: 
otimização de tempo e custos

O Google Meet é uma solução que permite a realização de 
reuniões online, tanto pelo computador quanto por dispositivos 
móveis. Na prática, ele conecta quem está no escritório com 
profissionais de outras unidades, funcionários em home office e 
clientes. Tudo isso de modo seguro e simples, sem ter a exigência 
de equipamentos adicionais ou a necessidade de contratar um 
serviço de videochamadas para a empresa.
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Skype: 
para videochamadas e também ligações

O Skype é um software da Microsoft com funções de 
videoconferência, chat, transferência de arquivos e ligações de voz. 
O serviço também opera na modalidade de VoIP, em que é possível 
efetuar uma chamada para um telefone comum, fixo ou celular, por 
um aparelho conectado à internet. O Skype, aliás, também pode 
ser utilizado para manter um canal aberto para diálogos pontuais. 
Veja outras opções para esta função a seguir.

Microsoft Teams: 
praticidade e dinamismo para as reuniões

O Teams oferece opções de reunião por vídeo, áudio e também 
permite a integração de participantes via telefone fixo ou celular. 
Para criar reuniões é necessário entrar em “Calendário”, clicar 
em “Nova reunião” ou dar um clique duplo diretamente na data 
e horário desejados. Com isso, abrirá uma nova janela na qual 
deverão ser especificados o nome e descrição do evento, os 
participantes e sua duração. É possível, também, convidar a equipe 
inteira de uma só vez para esse encontro.
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2.2 
Mantenha um canal aberto
para diálogos pontuais

Além dos alinhamentos feitos em reuniões agendadas, é importante 
deixar outros canais abertos para comunicações mais rápidas e 
pontuais. Elas funcionam muito bem para equipes que trabalham de 
forma assíncrona e desejam unificar os chats em um só canal. Além 
disso, é possível criar grupos de discussão, substituindo aquelas 
conversas presenciais rápidas que aconteciam nos escritórios. 
Conheça algumas opções:
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Hangouts: 
organização para 
a comunicação interna

Também voltado para empresas, o 
Hangouts Chat foi criado para a troca 
de mensagens em equipe. A plataforma 
permite enviar mensagens diretas, iniciar 
conversas em grupo e criar salas virtuais 
dedicadas à manutenção de projetos, 
o que simplifica o monitoramento do 
progresso e o acompanhamento das 
tarefas.

Whatsapp: 
tenha um específico 
para a sua empresa

O já conhecido Whatsapp também é 
uma opção para quem deseja manter 
um canal de chat direto com a equipe. O 
aplicativo permite o envio de mensagens 
individuais, ou a criação de grupos para 
discussões específicas. Muitas empresas 
que utilizam o Whatsapp optam pela 
opção paga, o Whatsapp Business. Mas 
muitos colaboradores preferem uma 
ferramenta que seja para uso exclusivo 
da empresa, e não se misture com as suas 
conversas pessoais.

Slack: 
muito além de uma
mensagem instantânea

O Slack foi criado para ajudar empresas 
a melhorarem sua comunicação interna, 
reduzindo a necessidade da troca de 
infinitos emails e da participação em 
diversas reuniões para tomar uma 
decisão. Ele tem funcionalidades que 
lembram um chat, só que com muito mais 
capacidade de customização e interação 
entre os participantes, além de comandos 
ágeis e facilidade para compartilhar os 
mais diversos tipos de arquivos.
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2.3 
Valide e documente o planejamento 
e propósito do projeto para 
compartilhar com sua equipe

A cada projeto, vem um novo desafio. Para que as equipes 
estejam alinhadas sobre os objetivos e estratégias de cada venda, 
é importante documentar todos os passos. Desde o principal 
problema a ser resolvido, as especificidades do produto ou serviço 
a ser vendido, o que é esperado do projeto como um todo e de 
cada membro da equipe. A ideia é que todos tenham acesso ao 
mesmo documento, que podem ser disponibilizados por meio das 
ferramentas a seguir:
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PowerPoint: 
praticidade e agilidade para fazer apresentações

O PowerPoint, que de tão conhecido, muitos já o apelidaram de PPT, é um dos softwares mais 
populares da Microsoft. Trata-se de um programa dedicado à criação de apresentações, que podem 
ser usadas para os mais variados fins. Desde reuniões e palestras até apresentações comerciais e 
corporativas.

Prezi: 
foco no visual das apresentações

O Prezi é um software para criação de apresentações tão popular quanto o PowerPoint. A partir do 
conceito de mapas mentais, ele permite a criação de apresentações de impacto, visualmente ricas. 
As apresentações criadas no Prezi permitem elaborar amostras sequenciais e não lineares de quadros 
com textos, fotos, tabelas, gráficos e o que mais precisar.

Google Slides: 
ideias organizadas para uma melhor performance

Google slides se tornou muito comum no ambiente corporativo. Afinal, é um ótimo meio de organizar 
as ideias e contar histórias de maneira sequencial. Ele apresenta uma série de benefícios em 
relação às plataformas de apresentação tradicionais, tais como: segurança, salvamento automático, 
compatibilidade, interação, colaboração, usabilidade, pesquisa, corretor e acesso offline.
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2.4 Gerencie o andamento 
dos contatos e tarefas do time

Para você, gestor comercial, ter mais facilidade em acompanhar o 
andamento de tarefas e das metas estipuladas ao time, é importante 
acompanhar e documentar a evolução do trabalho realizado pela 
sua equipe. O uso de ferramentas de gestão de tarefas é o grande 
salvador para quem precisa organizar as tarefas e demandas do 
dia a dia da equipe. O bom é que elas são tão úteis no trabalho 
remoto quanto o presencial, então este é um aprendizado que 
pode ficar de herança para facilitar o andamento e organização 
de seu trabalho. Confira algumas opções:



ClickUp: 
modernidade e praticidade 
para o dia a dia

O ClickUp apresenta uma interface 
moderna, simples de usar, mas, ao 
mesmo tempo, muito completa. Permite 
a criação de diversos espaços, dentro 
dos quais pode criar pastas e onde 
poderá criar listas de tarefas. A criação 
de tarefas possibilita a utilização de uma 
“linguagem de comandos” própria que 
facilita a utilização para utilizadores mais 
avançados.

Monday: 
em dia com as tarefas

A monday.com é uma ferramenta online 
usada para gerenciar projetos, processos 
ou trabalho diário. Entre seus recursos, 
a plataforma inclui mais de cem receitas 
de automação e integração com outros 
aplicativos de trabalho. Além disso, 
é customizável e pode ser útil para 
empresas de diferentes tamanhos.

Trello:
 metodologia ágil 
e gestão de fluxos

O Trello é um aplicativo de gerenciamento 
de projetos com estrutura baseada no 
Kanban, uma metodologia ágil de gestão 
de fluxos de trabalho que foi criada no 
Japão. As tarefas são apresentadas em 
quadros. Por meio deles, o Trello informa 
o que está sendo trabalhado, quem está 
trabalhando em quê, e onde algo está em 
um processo. 
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2.5 Mantenha a lista de leads atualizada

Uma lista de leads bem atualizada é a principal ferramenta de 
trabalho do vendedor. A partir dela, o gestor comercial pode dividir 
a lista de contatos que deve ser feita por cada vendedor, bem como 
incluir novos contatos e criar um fluxo de nutrição. Ferramentas 
de CRM é o caminho ideal para manter esta organização em dia 
e também conferir o andamento dos contatos feitos. Conheça 
algumas delas:



15

Pipedrive: 
organização do processo de vendas

O Pipedrive funciona como um gerenciador pessoal de vendas. Por meio desta ferramenta você pode 
escolher as atividades e leads que deve focar em determinado momento. Além de útil e efetivo para 
a equipe de vendas, é uma ótima opção para o gerente comercial acompanhar os contatos feitos 
pela sua equipe.

Ploomes: 
fácil gestão e operação

Ploomes é um CRM criado para atender as necessidades dos gestores comerciais e facilitar o trabalho 
da equipe de vendas. Ele une ferramentas para criação automática de orçamentos e pedidos de 
vendas (CPQ), cadastro de clientes com segmentação avançada, histórico do cliente, integração com 
ERPs e funil de vendas com fluxo de trabalho.

Salesforce: 
mobilidade e eficácia na gestão de contatos

A Salesforce ajuda as equipes de vendas a atuarem com mais eficácia de maneira remota e conta 
com soluções que podem ser adicionadas à plataforma de CRM. Uma delas é o Pardot, ferramenta 
de automação de marketing, capaz de identificar, nutrir e organizar os leads de acordo com suas 
características, etapa do funil de vendas, probabilidade de compra e o valor que trazem.



2.6 Invista em treinamentos
e aperfeiçoamento constantes

Cada projeto possui especificidades diferentes, por isso é 
importante manter a equipe bem capacitada para vender. 
O treinamento é essencial para que os vendedores estejam 
preparados para oferecer o melhor atendimento possível aos 
consumidores. 

Mas não basta chamá-los para uma apresentação teórica sobre 
as especificidades do serviço ou produto. É preciso engajá-los e 
oferecer suporte para que o conhecimento chegue até eles de 
maneira clara e objetiva. Então esqueça o formato tradicional de 
treinamentos e aposte na gamificação, a aplicação mecânica e de 
dinâmicas de jogos a situações do cotidiano da empresa. 

Essa metodologia traz o diferencial de despertar um maior 
engajamento do público. Por esse motivo, a gamificação está cada 
vez mais presente nos treinamentos corporativos e na fidelização 
dos colaboradores das empresas.

Play2sell:
treinamento gamificado ao seu alcance

A Play2sell desenvolve games que transformam os treinamentos 
em uma jornada divertida e engajadora, aumentando a taxa de 
conversão em vendas. Tanto que 98% dos usuários disseram 
ter aprendido mais por meio desta ferramenta do que com 
treinamentos tradicionais.
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fase 3
Os desafios de vender a distância
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Além de oferecer todo o suporte aos vendedores por meio das ferramentas digitais listadas neste 
e-book, também é papel do gestor de vendas orientá-los sobre os desafios de vender à distância.

Veja abaixo alguns pontos que devem ser conversados com o time de vendas:

Local da apresentação

Atualmente os escritórios e salas de reuniões, onde é possível desfrutar de um ambiente profissional 
e mais tranquilo, deram lugar a um espaço na casa de cada vendedor. Por ser compartilhado com 
outras funções e pessoas da família, é preciso ter uma atenção extra ao definir o local onde o vendedor 
fará a apresentação. Para isso, considere as seguintes orientações:

• Garanta que esteja em um ambiente silencioso, livre de 
interrupções e com bom acesso a internet. 

• Use fundos personalizados com os motivos da empresa, para 
servir como um cartão de visita e ajudar na identificação.

• Caso esteja compartilhando o ambiente com outra pessoa, 
deixe avisado que estará em uma reunião importante durante 
a próxima hora para evitar contratempos.
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fase 4
Os desafios de vender a distância
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O treinamento gamificado na opinião do vendedor
A partir de um estudo feito com os usuários da Play2sell, 98% disseram aprender mais com a plataforma 
gamificada do que em treinamentos tradicionais. Uma das pessoas que já testou - e aprovou - este método 
foi Janete

Ela é corretora e há 9 anos trabalha na Construtora MPD, que optou por inovar nos treinamentos e apostou 
na gamificação como uma forma de aumentar o engajamento e a motivação dos vendedores. E deu certo!

Para Janete, a praticidade dos treinamentos da Play2sell torna o aprendizado mais eficiente: “O aplicativo 
está ali, sempre à mão. Sempre que tenho um tempinho, vou jogando. Desta forma as informações ficam 
gravadas na memória”, afirma. 

Ela complementa dizendo que o game da Play2sell traz informações importantes sobre o empreendimento, 
tanto sobre questões técnicas quanto o que há no entorno e pode ajudar a convencer o cliente: “Isso faz 
muita diferença nos atendimentos”, completa.

Quando esquece alguns detalhes sobre o projeto, Janete tem ainda a possibilidade de revisitar os tópicos e 
tirar eventuais dúvidas: “A repetição faz com que a gente consiga memorizar alguns detalhes que acabam 
sendo esquecidos no dia a dia. Quando estamos conversando com o cliente, estas informações naturalmente 
chegam à nossa lembrança e o atendimento se torna ainda mais eficiente”, conclui.



fase 5
Os desafios de vender a distância
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Prontos para comecar o jogo?
Agora que você já conhece algumas ferramentas para gestão remota do time comercial, é hora de colocá-las em prática!

Se você gostou do conteúdo e precisa melhorar seus treinamentos “pra ontem”, entre em contato com a nossa equipe e 
podemos te ajudar. Aqui na Play2sell nós já validamos essas estratégias com mais de 50 clientes diferentes, e ficaremos 

contentes em te ajudar também. Vamos conversar?

Temos um time de especialistas prontos para te atender e ajudar a implantar melhorias no processo de treinamento da sua 
equipe de vendas.

Entre em contato pelo e-mail comercial@play2sell.com ou telefone 11 94510-7474.

Confira alguns depoimentos de quem investiu em treinamentos de vendas gamificados:

22

https://www.youtube.com/watch?v=81vnbmSn1rk
https://www.youtube.com/watch?v=2cbzQB_HPyo
https://www.youtube.com/watch?v=fJA12vNkJpU


www.play2sell.com

https://www.facebook.com/play2sell
https://www.instagram.com/play2sell/
https://www.linkedin.com/company/play2sell/
https://twitter.com/play2sell
https://www.youtube.com/channel/UC2iC5JlQF41ItfNEMn6RkSQ
http://www.play2sell.com

