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Direto
ao ponto
Direto
ao ponto
Aumentar as vendas. Independente do 
ramo em que você atua, esta sempre 
será uma meta recorrente. Se você se 
interessou pelo título deste ebook, deve 
concordar que um dos maiores desafios 
do gestor de vendas é engajar a sua 
equipe nos treinamentos. E se essa também 
é sua dor, saiba que não está sozinho(a).

Para aumentar as vendas é essencial ter uma 
equipe bem capacitada. Sabendo disso, eu 
sempre procuro maneiras de inovar e melhorar os 
treinamentos junto com a minha equipe. A ideia é não 
nos prender ao tradicional e buscar maneiras diferentes para 
engajar os times e ajudá-los a aumentar a performance de vendas.

Ao longo dessa trajetória descobri que as possibilidades são 
inúmeras. Testei algumas delas que FUNCIONARAM tanto na minha 
equipe como de clientes da Play2sell. A partir daí veio a ideia de 
criar este ebook e compartilhar o que deu certo ao longo desta 
minha experiência.

Você vai encontrar aqui 5 estratégias para engajar a sua 
equipe de vendas nos treinamentos. Todas elas testadas e 
comprovadas por mim.

Quando apliquei essas 5 estratégias com a minha equipe, 
conseguimos melhorar a satisfação e rendimento dos 
colaboradores. E o mesmo aconteceu com nossos 
clientes: 98% afirmaram ter aprendido mais do que com 
os treinamentos tradicionais.

Sem mais delongas, agora vamos direto ao ponto. A 
seguir você já vai conhecer a primeira estratégia. Na 
minha opinião, é uma das mais interessantes e eficazes.

Já começo te entregando o ouro: estou falando da 
gamificação.

Aperta o play e vem comigo!

Forte abraço,
Felipe dos Santos

Felipe é economista de formação e atualmente é 
CEO e sócio-fundador da Play2sell - primeira 
plataforma especializada no treinamento de 

vendedores por meio de games no Brasil.



O arsenal de
estratégias



Gamificação:
Estimulando a criatividade, o engajamento 
e a integração entre equipes

Gamificação (gamification, do inglês) nada mais é do que a aplicação da 
mecânica e de dinâmicas de jogos a situações do cotidiano da empresa. 
Basicamente, é transformar uma situação conhecida em um jogo. Por isso, a ideia de 
inserir gamificação no onboarding e no treinamento dos vendedores é animadora.

Indo além do entretenimento e da diversão, esse é o caminho mais didático e de fácil 
compreensão para transformar comportamentos, engajar o time e despertar características 
da vida humana no ambiente de trabalho, como a competitividade e a cooperação.

Como aplicar:
O primeiro passo é definir o objetivo do game. Pode ser desde conhecer todos os detalhes 
do serviço/produto, até alinhar o discurso de vendas ou conhecer os perfis dos clientes.

A modalidade de quiz - escolher ou preencher a opção certa de uma ou mais perguntas - 
funciona muito bem para treinamentos. Além de dar mais dinâmica, o participante já tem na 
hora a validação do aprendizado (ou não). Você, com certeza, já ouviu falar do Duolingo, por 
exemplo.

Outros elementos que também podem ser trabalhados na gamificação:
» Storytelling: apresentar as etapas a partir de um 
enredo, como se fosse uma história mesmo, com 
personagens e tudo;
» Avatar: possibilitar a criação de um avatar próprio 
para cada participante, com a personalidade de 
cada um;
» Recompensa: criar desafios, fases e premiações 
àqueles que cumprirem corretamente;
» Pontos: dar pontos a cada fase ou ação concluída. 
Ao final, eles podem ser trocados por recompensas. 
O Starbucks faz isso;
» Colaboração: disponibilizar mecanismos para que 
os próprios usuários contribuam uns com os outros. 
O Waze faz isso muito bem.
» Progressão: mostrar, em tempo real, como o 
colaborador está progredindo em suas tarefas, 
como a Domino’s faz.

Se a gamificação é a melhor forma de atrair a atenção do time de vendas para os 
treinamentos, premiá-los por suas conquistas vai fazer os olhos deles brilharem. 
Saiba mais a seguir.

Motivação em alta: 83% dos 

colaboradores se disseram mais 

motivados com treinamentos 

gamificados, em comparação com os 

treinamentos tradicionais, de acordo 

com pesquisa realizada pela 

TalentLMS.



Premiações:
Foco, motivação e espírito de equipe

Se você ainda não percebeu que premiações são uma ótima maneira 
de manter os colaboradores focados, aumentar a motivação e engajá-los 
para alcançar o sucesso da empresa, agora não restam dúvidas. Estimular uma 
competição saudável sempre deu muito certo com minhas equipes de venda.

No caso de treinamentos, assim como nas premiações por vendas, o reconhecimento pode 
ser tanto individual - como o primeiro a chegar em determinada fase, por exemplo - como 
coletivo, quando a premiação depende da performance de toda a equipe.

Como aplicar:
Essa prática é simples: ao atingir um objetivo ou uma meta, o colaborador recebe um 
prêmio. Mas como premiar dentro do treinamento?
» Por conhecimento adquirido, que pode ser medido por meio de testes e quizzes ao longo 
do treinamento;
» Por concluir o treinamento no período determinado;
» Por conseguir ganhar mais pontos dentre os desafios propostos;
» Por atividades ou missões cumpridas, individual ou coletivamente.

Vale ressaltar que as regras e condições devem ser pré-definidas e estar muito claras para 
os participantes.

Na hora de premiar, não fique só no básico! Veja 
algumas sugestões:
» Prêmios físicos: vale presente, eletrônicos, 
garrafas de vinho;
» Experiências: viagem com acompanhante, 
passeio de helicóptero ou barco, jantar com 
acompanhante, passeios turísticos;
» Formação profissional: participação em 
convenções e eventos, bolsa de estudos;
» Comunitário: doação em prol de uma ONG 
escolhida pelo colaborador.

Além das premiações para estimular os times nos treinamentos, a forma de 
fazê-los aprender também é importante para manter o engajamento em alta. Umas 
das técnicas utilizadas é o Micro Aprendizado, que você vai conhecer a seguir.

80% dos trabalhadores acreditam que 

programas de premiação incentivam 

muito a sensação de 

reconhecimento, a produtividade e a 

melhora do ambiente de trabalho, de 

acordo com pesquisa realizada pelo 

Instituto Locomotiva, em parceria 

com a LTM.



Micro
aprendizado
Pílulas de conhecimento para uma
aprendizagem completa

Premiar sua equipe por performance e desempenho nos treinamentos é bom, 
mas sabe o que é melhor ainda? Garantir que todo o conteúdo seja assimilado 
com qualidade. Uma estratégia realmente muito bacana para maior engajamento do 
time de vendas aos treinamentos é o Micro Aprendizado (Micro Learning, do inglês).

Esse formato oferece doses menores de conteúdo à equipe com foco em um 
aprendizado único, de forma simples e objetiva, para uma assimilação do conteúdo mais 
fácil e rápida.

Apesar do "micro" se referindo ao tempo, essa metodologia busca uma “macro” 
compreensão dos conteúdos, focada naquilo que realmente precisa ser apreendido. Essa 
estratégia funciona muito bem em áreas que possuem muitos detalhes e que, por menores 
que sejam, fazem uma grande diferença no aprendizado.

Como aplicar:
Divida o conteúdo do treinamento em “pílulas” 
de conhecimento. Vídeos curtos e dinâmicos - 
não mais que sete minutos - que foquem em 
um único assunto, aliados a uma atividade 
complementar para pôr em prática o que foi 
ensinado. A atividade pode estar relacionada a 
cada vídeo ou a uma série deles.

Este ebook, por exemplo, foi escrito pensando 
no Micro Aprendizado. Por isso, sua estrutura 
permite que você aprenda sobre cada 
estratégia de forma independente, então fica à 
sua escolha o quanto de informação deseja 
assimilar por vez.

Tão bom quanto ser responsável por definir o quanto de informação você deseja 
aprender a cada dia, é poder acessar o treinamento de onde estiver. Por isso vou 
te explicar, também, sobre a estratégia de Aprendizagem Móvel.

Um exemplo de ferramenta “pop” que 

pode ser observada a aplicação de 

micro aprendizagem é a rede social 

TikTok. Pense no formato deste 

conteúdo: são vídeos curtos, 

dinâmicos, fáceis de serem 

produzidos e editados, que atraem o 

público mais jovem e que podem 

cumprir com os objetivos de 

aprendizagem.



Aprendizagem
móvel
O aprendizado pode acontecer onde e quando
for melhor para você

Se o micro aprendizado traz mais constância e dinamismo ao treinamento, a 
Aprendizagem Móvel (Mobile Learning, do inglês) vai levar o seu conteúdo para 
onde o colaborador estiver.

Essa modalidade possibilita o aprendizado de qualquer lugar por meio de 
dispositivos móveis, basta ter acesso à internet (e algumas vezes, até offline).

Ao acessar os conteúdos fora “do escritório” e no horário que for mais conveniente, o 
seu time pode aproveitar momentos ociosos para aprender, como durante o transporte 
de casa até o trabalho, em uma viagem de avião ou até mesmo enquanto espera a 
consulta médica.

Como aplicar:
» Videoaulas que podem ser acessadas 
remotamente de forma online ou offline;
» Aplicativos que podem combinar 
questionários interativos, conteúdo multimídia 
e mecanismos de interação entre os usuários;
» Livros digitais que podem ser simples 
arquivos estáticos em PDF ou explorar ao 
máximo os recursos multimídia disponíveis em 
dispositivos móveis, incluindo a leitura, vídeos, 
áudios, etc;
» Redes sociais e blogs corporativos que 
podem ser facilmente acessados por meio de 
dispositivos móveis e têm o foco principal na 
interação e troca de conhecimento.

Já que falamos de levar a experiência do treinamento para o mobile e aprender 
de onde o participante estiver, agora vamos falar da fonte desse treinamento. Se 
aprender com o game e pelo celular já fica mais fácil, complementar com a 
própria vivência ou de um colega da equipe, fica melhor ainda. É o que vamos ver 
na estratégia de Aprender Fazendo.

Dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua - 

Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PNAD Contínua TIC), 

apontam que 98,1% dos brasileiros 

que possuem acesso à internet 

entram na rede através de seus 

dispositivos móveis.



Aprender
fazendo
A melhor forma de garantir o aprendizado é
colocando a mão na massa

Você já deve ter ouvido pessoas falando “eu só aprendi quando precisei fazer”, 
não é? Pois é justamente esse o conceito de Aprender Fazendo (Learning by Doing, 
em inglês). Além de dar mais dinamismo, a estratégia também melhora a retenção do 
aprendizado.

Nessa modalidade o ensino e o aprendizado acontecem a partir de experiências e 
vivências dos colaboradores.

Claro que o aprendizado teórico continua sendo importante, mas é necessário que ele esteja 
aliado à execução para que o participante aprenda mais e melhor. E mais do que isso: na 
prática, a possibilidade do participante reter mais conhecimento a longo prazo é maior.

Como aplicar:
A melhor forma de aplicar o Aprender Fazendo junto à equipe é estabelecer reuniões 
periódicas semanais, quinzenais ou mensais. Assim o time aprende com as próprias vivências. 
Veja o que pode ser abordado:
» Identificar um problema e compartilhar sobre 
possíveis maneiras de solucioná-lo, com relatos 
de experiências do que já deu certo e o que 
não deu;
» Expor os desafios encontrados no processo 
para debater possíveis ajustes;
» Reportar os resultados da solução definida, 
fazendo uma revisão crítica sobre o que 
funcionou e quais foram as lições aprendidas.

É importante, como gestor, estimular as 
perguntas dos participantes. Incentive a 
participação dos colaboradores para que todos 
falem e não tenham medo de expor suas ideias.

Já que terminamos com a estratégia de Learn by Doing, selecionei a experiência 
de um dos clientes da Play2sell que pode trazer na prática alguns aprendizados. 
Nas próximas páginas você vai conhecer a história da Setin Incorporadora e como 
eles conseguiram adiantar a data de lançamento do empreendimento e vender 
80% em um mês.

70/20/10 é o modelo que afirma que 

70% do aprendizado acontece por 

meio das nossas experiências; 20% do 

relacionamento com outras pessoas da 

sua área de trabalho; e 10% do 

aprendizado formal. Esse modelo 

surgiu na metade dos anos 1990 nas 

pesquisas realizadas por Morgan 

McCall, Robert W. Eichinger e Michael 

M. Lombardo, do Center for Creative 

Leadership, na Carolina do Norte (EUA).



Como a Play2sell ajudou a Setin Incorporadora
a engajar os corretores para o treinamento de
vendas durante a pandemia

O começo de tudo: expectativas e vontade de inovar.

Chegou a hora de conhecer, na prática, como engajar os colaboradores no treinamento pode 
render resultados surpreendentes. Lá no começo deste, ebook falei como essas estratégias 
contribuíram para a melhoria na performance de nosso time de vendas. Agora é a vez de 
mostrar que outras empresas também já colheram bons frutos!

Quando a Setin Incorporadora se preparava para o lançamento de seu mais novo 
empreendimento, o Downtown Nova República, fui procurado pelo gestor comercial que 
confiou à Play2sell o desafio de inovar na maneira de treinar a equipe de corretores. Foi a 
primeira vez que a empresa, há mais de 40 anos no mercado imobiliário, decidiu investir em 
gamificação.

A resistência em mudar, comum a quem faz isso pela primeira vez, foi transformada em altas 
expectativas quando apresentamos todas as possibilidades que a nossa ferramenta tinha a 
oferecer. Com a decisão tomada, foi hora de colocar a mão na massa.

Algum palpite sobre o que aconteceu?

Competição saudável: participantes engajaram no treinamento e passaram a competir 
entre eles, tudo para estimular o aprendizado.

Criamos um game personalizado alinhado aos objetivos da Setin Incorporadora. Foi por meio 
dele que os corretores vivenciaram o trabalho de lançamento do empreendimento de 
maneira interativa, integrada e envolvente. O 
sucesso foi tanto que o time de corretores passaram 
a, eles mesmos, criar competições próprias: desde 
quem respondia mais rápido a determinada questão 
até quem acertava mais respostas sobre o produto.

Ao perceber essa movimentação positiva, é claro 
que a Setin entrou na onda e fez uso da estratégia 
de premiação. Dentro da competição iniciada pelos 
próprios corretores, a empresa ofereceu prêmios 
para quem vencesse cada etapa. Perceba que, de 
forma descontraída, foi possível prover um 
aprendizado de qualidade, com alto índice de 
engajamento e rendimento.

Tudo estava às mil maravilhas, até que chegou a 
pandemia, e tudo mudou!

Estevão Henrique

Diretor de vendas

Do conceito
à prática



Isolamento social e a importância de continuar treinando

Atire a primeira pedra quem não sofreu alguma forte mudança em seu estilo de vida durante 
o ano de 2020. Pois com o time de corretores da Setin Incorporadora não foi diferente. Um 
dia, todos estavam envolvidos e motivados a fazer do lançamento um sucesso de vendas. De 
repente, as duras restrições para conter o avanço do coronavírus chegaram. Assim como 
muitos negócios, a empresa parou muitas operações e o lançamento teve que ser adiado. 
Mas o game de treinamento continuava ativo, tanto na plataforma da Play2sell quanto no dia 
a dia dos corretores.

O jogo criado foi tão envolvente que eles aproveitaram o período de isolamento social para 
seguir treinando. A Setin, por sua vez, seguiu incluindo novos desafios para que o processo 
de aprendizado continuasse ativo e cada vez mais estimulante. O tempo extra virou motivo 
para aprender mais e se preparar para o grande dia. E todo o esforço não foi em vão.

Depois da tempestade veio a bonança

Chegou o final de maio de 2020 e, com ele, a flexibilização da quarentena. Aos poucos a 
Setin Incorporadora foi retomando suas atividades. Em meio a tudo isso, o momento de 
definir o tão esperado dia de lançamento do Downtown Nova República chegou.

O volume de informação trocada entre os corretores no período de isolamento trouxe a 
motivação necessária para que eles pudessem aproveitar esse tempo para trabalhar suas 
carteiras de vendas. Com isso, a primeira grande boa notícia: Como resultado do alto índice
de capacitação dos corretores, eles já estavam 
prontos para vender e o lançamento pode ser 
antecipado da data prevista.

Resultado? Um mês depois do lançamento, 80% das 
unidades do empreendimento já tinham sido 
vendidas.

A Setin Incorporadora reconhece como um sucesso o 
resultado deste empreendimento, e não se 
arrependeu ao usar boas estratégias de engajamento 
para que os corretores tivessem um treinamento à 
altura das expectativas para o negócio!

Ponto para a gamificação!
Evanilson Bastos 

Diretor Comercial

Como a Play2sell ajudou a Setin Incorporadora
a engajar os corretores para o treinamento de
vendas durante a pandemia

Do conceito
à prática



Prepare-se:
Perguntas para responder antes de
planejar um treinamento para a sua equipe

Se você chegou até aqui, já conheceu as 5 estratégias que utilizo para 
engajar o time de vendas nos treinamentos. A partir desse ponto você tem 
conhecimento suficiente para aplicar as novas estratégias com suas equipes. Mas 
como saber qual delas usar ou por qual delas começar?

Veja algumas perguntas que você deve fazer antes de implementar um processo de 
capacitação e treinamento com seus colaboradores. Ao responder essas questões, as 
chances de seu treinamento de vendas ser um sucesso aumentam consideravelmente.

keyboard_arrow_right Quais são as necessidades mais latentes da empresa?

Comece com um levantamento dos problemas que precisam ser resolvidos na sua empresa. 
Assim será mais fácil saber quais os conteúdos a serem passados, e a possibilidade de erros 
diminui bastante.

keyboard_arrow_right Quais são os objetivos do treinamento proposto?

A partir desse levantamento, defina o principal objetivo e ganhos secundários: Aumentar as 
vendas? Reter um número maior de clientes? Apresentar novos produtos? Estabelecer novas 
regras ou ferramentas?

keyboard_arrow_right Qual será o formato do treinamento?

Esse é um ponto a ser definido com cuidado, pois depende bastante dos seus objetivos e do 
perfil dos seus colaboradores. É importante que todos possam se adaptar ao formato da 
capacitação para que as informações sejam bem recebidas.

keyboard_arrow_right Como os resultados do treinamento serão mensurados?

A satisfação dos participantes é importante, mas só isso não basta. É necessário mensurar o 
quanto o treinamento fez efeito na resolução dos problemas da empresa. Portanto, estabeleça 
as métricas e o período em que elas serão analisadas.



Agora que você já conhece algumas estratégias para engajar a sua equipe de vendas nos 
treinamentos, é hora de colocá-las em prática!

Se você gostou do conteúdo e precisa melhorar o engajamento de 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 49 equipes 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@p2s.me ou telefone 11 94510-7474.

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

Clique e assista

Graal Engenharia
Depoimento

youtu.be/81vnbmSn1rk

Clique e assista

Construtora MPD
Treinamento gamificado

youtu.be/r0OhqJg96wE

Clique e assista

Cury Construtora e Incorporadora
Treinamento gamificado

youtu.be/fJA12vNkJpU

Aperte o play

https://www.youtube.com/watch?v=81vnbmSn1rk
https://www.youtube.com/watch?v=r0OhqJg96wE
https://www.youtube.com/watch?v=fJA12vNkJpU
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