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O último quadrimestre do ano é determinante no cumprimento dos objetivos de ven-
das. Por outro lado, o reforço de energia conseguido nas férias de verão estimula 
muitos líderes de vendas a reforçarem ou a repensarem a sua equipa de vendas 
nesta época do ano.
 

No entanto, o horizonte temporal da contratação de vendedores não deve ser a curto prazo.
Errar no recrutamento pode sair muito caro à sua empresa e aos seus clientes! 

Por isso, conheça e previna 7 erros comuns na contratação de novos Vendedores:

Selecionar alguém para integrar uma equipa de vendas madura e com proces-
sos consolidados é diferente de selecionar alguém para integrar uma start-up. 
Identifique o tipo de perfil e competências de que precisa neste momento.
Ex. precisa de alguém que prefere seguir procedimentos testados e que seja 
eficiente no cumprimento do que está estabelecido? Ou de alguém que gosta de 
experimentar coisas novas, que lida bem com a ambiguidade, de trazer insights 
do mercado, de estruturar e aprender? 
Invista o tempo e reflexão que o processo exige.

ERRO # 1: NÃO TER CONSCIÊNCIA DA ETAPA DE VIDA DO NEGÓCIO

NA CONTRATAÇÃO 
DE VENDEDORES

7
erroS

COMUNS
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Ter conhecimento e experiência no setor de 
atividade do negócio tem algumas vanta-
gens. Porém, se as atitudes e comportamen-
tos do candidato não forem os adequados, 
podem tornar-se prejudiciais por achar que 
não tem muito a aprender, por não questio-
nar as suas práticas, por trazer “vícios”, etc... 

Utilize assessments e faça entrevistas que 
permitam ao candidato PROVAR: atitude, 
ambição, disciplina, resiliência, disposição para 
aprender, humildade, capacidade de mudar, 
interesse por escutar, energia…

Isso vê-se com exemplos concretos da vida 
profissional e pessoal.     

Os responsáveis de RH e de Vendas precisam de traba-
lhar de forma muito estreita, não só no ato de contra-
tação, mas ao longo do tempo. Estando em sintonia, a 
intervenção dos RH responderá às reais necessidades do 
terreno.
Para tal, em conjunto devem:
1. Identificar uma lista dos critérios de atitudes, conheci-
mentos e comportamentos, pensando no curto e médio 
prazos do mercado e do negócio. Não confiar apenas na 
intuição.
2. Pedir a profissionais que exercem a função para iden-
tificarem por si próprios os critérios;
3. Rever e priorizar os critérios, em conjunto com a equipa 
de vendas;
4. Questionar-se se existe algum critério específico que 
“desqualifique” de imediato um candidato;
5. Utilizar esses critérios nas entrevistas. Ter um conjunto 
de perguntas relacionadas com esses critérios. 
6. Quando existirem candidatos que cumpram todos os 
critérios, mas que não tenham vontade de contratar, ou 
vice-versa, ver se é necessário ajustar os critérios defini-
dos;
7. Rever os critérios periodicamente.

FOTO FP

ERRO # 3: SOBREVALORIZAR
A EXPERIÊNCIA DO CANDIDATO NO 
SETOR

ERRO # 2: DELEGAR TOTALMENTE
A CONTRATAÇÃO NOS RECURSOS HUMANOS
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À partida, um vendedor é alguém 
que se sabe vender!

Peça-lhe exemplos concretos sobre 
a sua atuação e obtenha testemu-
nhos de pessoas com quem ele te-
nha trabalhado (para além das refe-
rências que ele colocou no CV).

Ex. tente localizar alguém em comum 
com ele no Linkedin, a quem possa 
pedir exemplos da sua forma de agir, 
em situações concretas. 

Todos nos sentimos confortáveis 
quando nos identificamos com al-
guém. Consciente dessa realidade, 
quem recruta deve estar aberto à di-
versidade.

Em vez de descartar imediatamente 
um vendedor que “sai um bocado do 
baralho”, questione-o sobre o que ele 
faria de diferente na equipa, que va-
lor acrescentado teria a sua forma de 
estar, etc.

Não hesite em o desafiar.
Não tenha medo de ser desafiado 
por ele!

Algumas start-ups de pequenas dimen-
sões, ou empresas que pretendem abrir 
novas áreas de negócio, podem achar 
que basta contratar um vendedor ou 
que não vale a pena investir mais na-
quela etapa  de vida do negócio.
No entanto, com apenas um vendedor, 
nunca terão termo de comparação. 

Quando existem pelo menos dois ven-
dedores podem-se comparar práticas, 
haver entreajuda, rentabilizar a forma-
ção e não ficar pendurado se um deles 
desiste ou demonstrar não ter perfil 
para a função.

Vender não é o mesmo que liderar a 
equipa de vendas! 99% dos líderes de 
vendas eram vendedores e continuam 
a sentir-se verdadeiramente realiza-
dos com a sua performance comercial. 

Muitas vezes os líderes são tentados 
a assegurar o 1.° lugar no ranking de 
vendas da equipa. Porém, uma perfor-
mance de vendas excecional da equi-
pa é o que verdadeiramente atestará 
a genialidade e competência do seu 
líder!

Contratar bons vendedores facilitará 
essa missão!

ERRO # 4: NÃO AUSCULTAR 
TERCEIROS, SOBRE
O CANDIDATO

ERRO # 5: CONTRATAR 
“MAIS DO MESMO”

ERRO # 6: CONTRATAR APENAS 
UM VENDEDOR ERRO # 7: NÃO CONTRATAR 

PESSOAS MELHORES EM 
VENDAS DO QUE O LÍDER 
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