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espaço Ana Teresa Penim

Atualmente, a generalidade das lojas tem o número de vendedores 
exclusivamente indispensável para cobrirem os turnos necessários ao 
cumprimento do horário. É cada vez mais difícil tirar pessoas das lo-
jas para formação em sala. Por outro lado, os sistemas de e-learning, 
sendo formativos, não estão ainda suficientemente disseminados e 
não têm as características adequadas para promover o desenvolvi-
mento de todos os domínios, sobretudo os comportamentais, in-
dispensável à obtenção dos  níveis de performance comercial hoje 
exigidos pelo mercado. 

Assim, a solução passa por projetos que integrem uma componente 
cada vez maior de Coaching & Mentoring In-Store.

Confirmo que esta metodologia exige: expertise pedagógica; know-
-how técnico sobre vendas & serviço ao cliente, consumer behaviour, 
merchandising, trade marketing e gestão de ponto de venda; a par 
de sólidas competências de coaching profissional. Só assim se chega-
rá além do “mero” treino de competências comerciais, alcançando 
a verdadeira mudança. Ser um profissional competente no retalho 
tem ainda muito mais a ver com “Eu Quero Fazer” do que com “Eu 
Sei Fazer”.

Sendo o Coaching In-Store o processo de desenvolvimento que mais 
me apaixona, sobre o qual tenho mais investigado e no qual tenho 
o privilégio de passar grande parte da minha atividade, partilho aqui 
alguns dicas para apoio ao desenvolvimento individual dos profissio-
nais do ponto de venda:

1. Assegure-se de que estabelece uma relação de confiança, à von-
tade e comunicação aberta com o profissional, garantindo que ele 
perceciona o seu acompanhamento no ponto de venda como um 
privilégio e uma mais-valia para si próprio. Não uma avaliação!
2. Evidencie que o objetivo é acompanhá-lo nas interações normais 
com os clientes, após cada uma quais realizarão uma reflexão con-
junta sobre o que correu bem e como pode correr ainda melhor.
3. Interesse-se por conhecer o percurso profissional e enquadramen-
to pessoal do seu coachee. A vida pessoal tem alto impacto na per-
formance profissional!
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4. Mostre interesse genuíno por conhecer a perceção do coachee sobre 
a função que ele exerce e o seu dia-a-dia profissional. 
5. Defina com ele os objetivos de cada sessão de Coaching In-Store (ex. 
comunicação comercial; novas ferramentas de vendas; cross-selling; 
etc.), definindo ao máximo o que cada uma dessas questões significa na 
prática e, sempre que possível, fazendo a ponte com anteriores etapas 
formativas, referenciais de performance existentes, etc.;
6. Vista-se e comporte-se, de forma a não criar ruído na interação dele 
com os clientes. Se o cliente perguntar quem você é, deixe que o seu 
coachee o apresente da forma com a qual ele se sentir mais confortável 
(ex. “um colega do escritório ou do marketing”; “o meu coach”; etc.). 
7. Acompanhe as interações comerciais, com naturalidade, livre de 
quaisquer objetos que possam interferir na observação/comunicação 
(ex. bloco de notas ou caneta).
8. Após a interação, pergunte ao coachee o que ele acha que correu me-
lhor e elogie-o em tudo o que puder, justificando-o com o impacto que 
isso surtiu na reação do cliente (ex. “teve uma atitude e expressão facial 
fantástica quando abordou o cliente. Isso determinou a disponibilidade 
do cliente para se abrir consigo…”; etc.).
9. Em seguida, desafie-o a identificar aspetos em que ele poderá ir mais 
longe. Se for necessário dê pistas para facilitar a tomada de consciência 
(ex. “e o que terá levado o cliente a dizer…”). A autoanálise tem a van-
tagem de não “soar” a crítica e contribui também para auto responsa-
bilização. 
10. Assim que garantir que ele tomou consciência e que se auto res-
ponsabilizou por fazer diferente, garanta que ele o vai aplicar na prática. 
Acompanhe-o de forma sistemática em novas interações para favorecer 
novos patamares de performance.

Lembre-se que o desempenho é uma variável dinâmica! O sucesso de-
pende, essencialmente, de um acompanhamento consistente e sistemá-
tico no tempo. Por isso, esteja atento e focado em aproveitar todas as 
situações in-store que possam reforçar novos ciclos de desenvolvimen-
to, promovendo: Consciência – Responsabilização – Ação. 

Garantir o desenvolvimento contínuo de cada elemento da equipa para 
a excelência da venda e do serviço ao cliente é uma das tarefas mais 
nobres dos Responsáveis de Loja. Se é essa a sua função dedique-lhe 
o tempo que ela merece. Não se deixe monopolizar pela componente 
administrativa e pela resolução de problemas! 




