


Como vender 
mais e melhor?

Insights e análise dos resultados da 1ª 
Pesquisa Nacional sobre os Desafios da 
Capacitação de Equipes de Venda

As equipes de venda são essenciais para qualquer empresa. Afinal, são os vende-
dores que trazem novos negócios e conquistam novos clientes. No entanto, engajar 
estes profissionais é um desafio para os gestores, especialmente durante a pande-
mia, com os times trabalhando remotamente. 
Os treinamentos são umas das melhores ferramentas para vencer estes desafios. 
Mas os vendedores estão sendo capacitados? E como estes treinamentos estão sen-
do aplicados?
Neste ebook você vai encontrar dados sobre a capacitação das equipes de venda 
e os desafios que os profissionais da área encontram para vender mais e melhor, 
como conhecimento sobre o produto, processos de venda, capacitação do time e 
acompanhamento da rotina da equipe.
As informações foram obtidas com base nos resultados da 1ª Pesquisa Nacional 
sobre os Desafios da Capacitação de Equipes de Venda, realizada pela Play2sell. A 
pesquisa ouviu mais de 150 profissionais de vendas, sendo vendedores, gestores 
e diretores, que adotaram ou não diferentes tipos de treinamentos — entre eles a 
gamificação.

 

Forte abraço,
   Felipe dos Santos
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As dificuldades dos 
times de vendas
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A maior dificuldade é capacitar

São diversos os desafios que as equipes vivem diariamente e muitas dessas dificuldades 
se intensificaram durante a pandemia, já que os profissionais passaram a trabalhar remota-
mente. Capacitar segue sendo a maior dificuldade dos gestores de venda.

Para 45% dos respondentes da pesquisa, a principal dificuldade dentro de seus times de 
vendas hoje são as formas de capacitação desse time, seguido por ter uma previsão de 
vendas, para 37,7% dos participantes.

Outras dificuldades incluem conhecimento sobre os processos de vendas e playbook, 
acompanhamento da rotina da equipe, conhecimento sobre o produto e rotina de cold 
calls e follow ups, que você confere no gráfico a seguir:
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Capacitação dos 
vendedores: 
por que é importante?

O cliente saber o que quer não é algo 
negativo! 

Aproveite para conversar sobre o 
produto, apre sentar novos pontos 
de vista e rebater possíveis objeções 
por conta de avaliações negativas.
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Grande parte dos respondentes da pesquisa concordam que a capacitação do time 
de vendas é uma dificuldade e uma grande preocupação. Afinal, o consumidor não 
é mais o mesmo. Antigamente o cliente confiava quase que exclusivamente no que 
o vendedor tinha a lhe dizer sobre um produto. Mas estes tempos mudaram.

Com a internet, um novo tipo de consumidor surgiu. Muito mais informado, ele faz 
diversas pesquisas online para saber se o produto irá atender suas necessidades 
ou não. Além disso, uma pesquisa da Capterra feita em 2020 constatou que 52% 
dos consumidores sempre leem reviews antes de comprar um produto ou 
serviço, en-quanto 30% dizem fazê-lo com frequência. Apenas 2% dizem nunca 
fazer isso.
Aprender a vender neste novo cenário demanda que as equipes de vendas 
sempre estejam atentas a novas formas de atender os clientes, rebater suas 
objeções e con-quistá-los para fechar o negócio.
Treinamentos constantes focados na atualidade são ótimas formas de manter 
os vendedores engajados e preparados para atender os clientes modernos e 
exigen-tes.

https://www.capterra.com.br/blog/1835/reviews-de-produtos
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O maior benefício de um 
bom treinamento: 

Vender mais!

Mas não é só isso! Os treinamentos trazem diversos outros benefícios, como:

   Melhora a produtividade
   Oferece resultados com mais qualidade
   Ajuda a estabelecer metas
   Deixa o clima organizacional mais leve
   Incentiva o trabalho em equipe 

   Estimula o surgimento de lideranças
   Promove maior fidelidade de clientes
   Gera vendas de valores mais altos
   Garante vendas mais rápidas
   Reduz o turnover na equipe
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E não somos nós que estamos falando, mas sim os gestores de vendas que res-
ponderam à pesquisa! Programas de treinamento e capacitação proporcionam uma 
melhoria gigantesca em resultados a curto, médio e longo prazo para qualquer em-
presa. Não apenas isso, garantem a satisfação do cliente e do próprio profissional, 
que passa a trabalhar muito mais motivado.
Os treinamentos podem ocorrer de diferentes formas. Os mais comuns incluem li-
vros ou apostilas, palestras e treinamentos práticos.
Para os entrevistados, os maiores benefícios dos treinamentos para suas equipes 
de vendas são:
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Aprendemos quando 
praticamos

É fato que vendedores e gestores já chegaram à mesma conclusão: métodos anti-
quados de aprendizagem não funcionam! Já os treinamentos práticos e/ou ativos 
são os preferidos para ensinar, engajar e motivar as equipes de vendas.

A gamificação utiliza mecânicas 
e recursos de jogos, deixando os 
treinamentos muito mais práticos 
e interativos. Os games ajudam 
a motivar, engajar e promover a 
aprendizagem dos profissionais 
em situações reais.

80,8%

71,5%

dos respondentes acreditam que o treinamento prático e/ou ativo é o que MAIS
traz resultados para o time de vendas.

dos respondentes acham que livros e apostilas são o método que MENOS traz 
resultados.
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Quais são os treinamentos mais efetivos?

De acordo com a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, psiquiatra esta-
dunidense conhecido por diversos estudos sobre saúde  mental e comportamento 
humano, 80% do conhecimento é aprendido quando praticamos.

Levando em conta os estudos de Glasser, podemos compreender que métodos de 
aprendizagem passiva, em que o aluno precisa apenas ler, ouvir ou assistir, são mui-
to menos efetivos que métodos de treinamentos práticos.
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39,7%

36,4%

23,8%

dos entrevistados disseram conhecer, mas nunca ter utilizado estes métodos.

dos entrevistados disseram não conhecer modelos de treinamentos         
gamificados. 

apenas apenas conhecem e já utilizaram a gamificação em seus                          
treinamentos.

Buscando inovar no mercado, a Play2sell 
reinventa os treinamentos tradicionais 
criando conteúdos com games divertidos 
e que engajam

6

A gamificação é 
inexplorada no Brasil
Sabendo que treinamentos que utilizam métodos de aprendizagem passivos não 
trazem resultados, é interessante saber que 76,8% dos participantes da pesquisa 
aplicam métodos ativos, ou seja, aqueles em que o profissional coloca em prática o 
que aprendeu. Apenas 13.9% dos participantes de 18 estados brasileiros afirmaram 
utilizar aplicativos gamificados como modelo de treinamentos em seus times de 
venda.
A pesquisa da Talent LMS constatou que funcionários se sentem mais 
produtivos (89%) e felizes (88%) no trabalho com treinamentos gamificados. 
Porém a gamificação ainda é inexplorada no Brasil.

https://www.talentlms.com/blog/gamification-survey-results/
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Os treinamentos 
gamificados aumentam 
a performance do time 
de vendas?

Além disso, os dados mostram qeu vendedores capacitados garantem mais                       
resultados positivos!
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94,7%

45%

85%

acreditam que sim, os treinamentos dinâmicos e com foco no 
engajamento utilizando a gamificação aumentariam a perfor-
mance do time de vendas, demonstrando uma confiança na 
metodologia gamificada.

dos respondentes acredita que a capacitação é 100%                              
impactante na performance do vendedor.

é o quanto um vendedor capacitado vende a mais! Isso é o que 
nossa pesquisa informou, com uma média de 8,5 em uma esca-
la de 0 a 10.
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Treinamentos 
gamificados na 
capacitação
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A gamificação é um dos métodos de treinamentos mais eficazes para motivar, en-
gajar e ensinar os profissionais de modo prático e divertido. Através dos jogos, os 
vendedores retém melhor as informações e mantém o interesse nas informações 
adquiridas.
Estudos como o que citamos algumas páginas acima já confirmaram: os trabalha-
dores se sentem mais motivados com treinamentos gamificados em comparação 
com as metodologias tradicionais. Além disso, o número de pessoas que se sentem 
entediadas com os treinamentos cai de 49% para apenas 10% com a gamificação.
Treinamentos gamificados podem ser feitos de duas formas: analógica ou digital. 
Enquanto a analógica pode contar com jogos de tabuleiro, baralhos ou dinâmicas, 
a digital utiliza de jogos eletrônicos, que podem ser acessados por um computador, 
tablet ou smartphone.
Se a gamificação é aliada dos vendedores capacitados, isso significa que um vende-
dor capacitado vende mais? Segundo nossa pesquisa, sim!
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Por que a capacitação 
ainda é um desafio?

34,4%

35,1%

31,1%

têm como principal desafio o preço elevado.

acreditam que o maior desafio é a falta de adesão da equipe.

vêem o desconhecimento de modelos melhores como 
principal desafio.

Os treinamentos gamificados promovem 
interação entre a equipe, fazem com que 
os colaboradores estejam mais motivados 
e ajudam a reter os conhecimentos que 
eles receberão.
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Os entrevistados concordam: vendedores capacitados vendem mais. No en-
tanto, os vendedores, gestores e diretores encontram alguns desafios para aprimo-
rar os seus modelos de treinamento de equipe.
Entre eles estão o preço elevado como motivo principal, com 35,1% seguido de 
falta de adesão da equipe para 34,4% dos respondentes. Outros motivos incluem 
desconhecimento de modelos melhores, liberação de orçamento e convencimento 
de superiores, com 31,1%, 30,5% e 25,2%, respectivamente.
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Então está na hora de 
conhecer um modelo 
melhor!
Treinamentos tradicionais e monótonos não engajam, não ensinam, não divertem e 
não vendem! O formato tradicional de “palestra” não funciona.

A gamificação proporciona maior engajamento dos vendedores nos treinamentos, 
potencializando o aprendizado. 
Através de quizzes e duelos com missões na vida real, a Graal Engenharia utilizou 
o aplicativo Play2sell GO para treinar seus corretores, conectando treinamento e
incentivo em uma só ferramenta.
De modo fácil, foi possível cruzar os dados de engajamento e venda para acompa-
nhar a performance da equipe e criar políticas de premiação. Os resultados falam 
por si só: em apenas dois dias, os corretores treinados com a gamificação ven-
deram 90% do novo produto da empresa, chegando a 100% das vendas em 
apenas uma semana!

Confira o case completo no blog da Play2sell!

10

https://www.youtube.com/watch?v=WgbA4ohKJ3c
https://blog.play2sell.com/case-graal-venda-de-imoveis-na-pandemia/
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Começando 
o jogo
Quando você trabalha com vendas, sabe que aumentar os números é uma meta re-
corrente. Além disso, engajar a equipe e motivá-los é uma forma de reter os talentos 
na empresa e ainda garantir mais fechamentos de negócios.
Como você viu neste ebook baseado na 1ª Pesquisa Nacional sobre os Desafios
da Capacitação de Equipes de Venda, grande parte dos profissionais têm como 
maior desafio em suas equipes encontrar formas de capacitação do time de vendas. 
Além disso, conhecimento sobre os processos de vendas e playbook foi o segundo 
desafio mais votado.
A gamificação é uma alternativa interessante para quem busca aperfeiçoar os mé-
todos de ensino, motivar os profissionais e fazer com que estes retenham as infor-
mações. 
Utilizando vários elementos de jogos, como sistemas de pontuação e ranking, os 
treinamentos gamificados estimulam a competição entre os participantes, que po-
dem receber recompensas ao alcançar um objetivo. 
Desta forma, o modelo atrai a atenção das pessoas e promove o aprendizado de 
forma divertida!
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Quem somos

Somos uma empresa que foi idealizada no Vale do Silício, 
quando Felipe dos Santos, nosso fundador, buscou se inspi-
rar e inovar no mercado. Atuamos com gamificação para 
empresas e oferecemos uma opção divertida de trei-
namento de vendas.

Nosso grande objetivo é transformar a educação com a ga-
mificação. Queremos reinventar os treinamentos tradicionais 
e desburocratizar conteúdos com games divertidos e enga-
jadores, fazendo com que aprender seja acima de tudo uma 
brincadeira motivadora.
Aqui na Play2sell nós já validamos estratégias de gamifica-
ção com mais de 10.000 usuários de diferentes ramos de 
atuação 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.

Clique aqui e entre em contato.
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https://materiais.play2sell.com/play2sell-funciona


14

https://www.play2sell.com
https://www.play2sell.com
https://www.play2sell.com
https://www.play2sell.com
https://www.play2sell.com
https://www.play2sell.com
https://www.play2sell.com
https://www.play2sell.com
https://www.play2sell.com
https://www.play2sell.com
https://twitter.com/play2sell
https://www.linkedin.com/company/play2sell/
https://www.facebook.com/play2sell
https://www.instagram.com/play2sell/



