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Retail Lover, especialista em Vendas e 
Coaching Executivo.
Fundou o INV - Instituto de Negociação e 
Vendas e a YouUp - The Coaching Company©.

1. PARTILHA DE SUCESSO
2. PARTILHA DE 
MENSAGENS IMPORTANTES 
PARA A EQUIPA

3. CAMPANHAS E AÇÕES 
NO PONTO DE VENDA

4. OBJETIVOS DE VENDA / 
FOCO COMERCIAL

5. ORGANIZAÇÃO 
OPERACIONAL DA EQUIPA

NOTAS: 6. ENCERRAMENTO 
MOTIVADOR

O
QUE É?
Breve reunião de 
parti lha/ incentivo 
motivacional e co-
mercial de toda a 

equipa da loja, realizada diaria-
mente, no início de cada turno.

COMO SE FAZ?
Antes de iniciar o turno a equipa 
reúne-se em pé, e em círculo, du-
rante cerca de 10mn, no espaço 
da loja ou no armazém/back offi-
ce, com o objetivo de:

• PARTILHAR questões importan-
tes para a sua atuação comercial 
durante o turno;

TÓPICOS
PARA O

BRIEFING
DIÁRIO
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BRIEFING DIÁRIO 
INCENTIVAR E ALINHAR A EQUIPA DA LOJA

• Partilha e Celebração de situações 
de atendimento e venda POSITIVAS, 
ocorridas na véspera.

Exemplos:
   o Situação de atendimento/venda 
e ferramentas comerciais utilizadas 
na mesma, que favoreceram o 
sucesso alcançado;
   o Elogio ou outro gesto de 
reconhecimento recebido de 
Cliente(s);
   o Interações, expressões ou 
palavras espontâneas que tiveram 
impacto nos clientes;
   o Situação de interajuda ou 
reconhecimento na equipa;
   o Valor especialmente significativo 
de uma venda;
   o Atingimento de um ou mais 
objetivos;
   o (…)

• Comunicação de informações 
relevantes em termos operacionais 
e/ou com especial impacto 
positivo, se transmitidas 
verbalmente à equipa;

• Evitar mensagens que possam 
distrair do foco positivo.

• Comentários sobre ações já 
realizadas (festejar o sucesso 
e identificar oportunidades 
para fazer cada vez melhor);

• Articulação de ações que 
irão decorrer nesse dia. 

• Objetivo do Mês e valor acumulado 
até à data presente;
• Objetivo(s) de Venda do Dia;
• Prioridades de Venda do Dia 
(produtos/serviços/marcas);
• Identificação do Foco Comercial 
que deve ser reforçado.

Eventual referência a questões 
operacionais com interferência 
na organização da equipa 
durante esse dia.

Expressão e/ou gesto 
motivador feito em 
conjunto como forma de 
encerramento animado 
do Briefing e de energizar 
a entrada no turno.

• Um tom e ritmo de voz energizantes são 
indispensáveis para surtir o efeito motivacional na 
equipa;
• O foco no positivo e na surpresa positiva é 
fundamental; 
• Eventuais situações negativas não são tabu. 
Porém, não sendo esse o foco do briefing, devem 
ser tratadas fora do mesmo;
• Questões individuais devem ser tratadas fora do 
briefing;
• O Briefing Diário é um momento por excelência 
para desafiar a equipa para fazer MAIS e 
MELHOR através de interações surpreendentes 
com os clientes e para se superar no atingimento 
de resultados!

• REFORÇAR diariamente o sen-
tido de grupo e a importância do 
trabalho conjunto;

• INCENTIVAR a motivação indivi-
dual e coletiva para FAZER ACON-
TECER, alcançando e superando 
RESULTADOS!

O Briefing Diário é dinamizado pe-
lo/a Responsável de Loja, presen-
te em cada turno. 

Os Responsáveis de cada turno 
articular-se-ão na “passagem 
da pasta” para evidenciarem à 
equipa postura e mensagens 
consistentes.


