
IDENTIFICANDO AS
PRINCIPAIS HABILIDADES
De acordo com um artigo recente do
International Journal of Sales Transformation,
ao apontar as "principais habilidades" (em
vários níveis, incluindo função, região,
indústria, etc.) e eliminar lacunas de
habilidades nessas áreas, as equipes são
capazes de exceder com mais frequência a
média no atingimento das quotas. 
  Por exemplo, aqueles sem lacuna na
habilidade “Negociação e fechamento de
negócios” alcançam, em média, 35 pontos
percentuais de aumento a mais no
atingimento das quotas.
  A identificação dessas principais
habilidades, habilidades que são cruciais para
o sucesso de sua equipe, é um primeiro
passo essencial. E uma maneira de conseguir
isso dentro de uma organização é por meio
de pesquisas internas com a equipe. 
  Criar uma pesquisa das principais
habilidades, lacunas de habilidades e
processos, encorajar os indivíduos a se
avaliarem e, em seguida, capacitaros líderes
da equipe a conduzirem a mesma pesquisa
sobre cada um dos membros da equipe - é
uma ótima maneira de reunir dados
suficientes para identificar lacunas de
habilidades e ineficiências de processo
dentro da equipe.

Atingimento de quota
através de uma trilha de
aprendizagem
personalizada

A diferença media no cumprimento da quota,
entre vendedores que são experientes em
comparação com os novatos é de 74%
(International Journal of Sales Transformation,
2020). Essa correlação positiva entre o
cumprimento de quota e a proficiência sobre
um grupo de habilidades importante ajuda as
equipes de capacitação a redirecionar seus
esforços - conduzindo-os ao domínio coletivo
do conjuntos de habilidades de importância
crítica. Em outras palavras, para ver o
verdadeiro ROI no desenvolvimento
profissional contínuo, as equipes de vendas
devem trabalhar constantemente para obter
proficiência a nível de especialista nas
principais habilidades que foram identificadas
como críticas para seu sucesso nessa função.

Ao longo do ano passado, uma pesquisa
internacional com equipes de vendas em
vários setores determinou que o emprego de
um programa de treinamento continuado
personalizado focado nas melhores
habilidades colheu resultados significativos:

● redução de 17% no tempo de fechamento,
● Aumento de 33% na receita orçada,
● 46% de melhoria nas taxas de conversão,
● Aumento de 68% em novas contas,
● 79% em crescimento no valor das
oportunidades no pipeline.

  Lembre-se de que, embora os problemas
do processo sejam identificados com mais
frequência, as lacunas de habilidades
podem ser negligenciadas ou mal
compreendidas. Mesmo nas maiores
organizações, o pessoal comercial,
fortemente armados com o conhecimento
de venda de workshops semanais,
simulações e processos de integração
aperfeiçoados, ainda precisam executar
suas atividades com habilidade. Quando
os indivíduos têm lacunas de habilidades,
isso leva a uma experiência de vendas
falha para o cliente e baixo desempenho
para a equipe de vendas.
  Aprendizagem e desenvolvimento são,
em quase todos os casos, uma solução
unificada, enquanto os elementos de
aprendizagem personalizados são
iniciados principalmente pelos vendedores
como solicitações privadas. Através de um
programa de treinamento continuado
focado e personalizado por individuo, as
equipes de vendas serão capazes de
identificar mais rapidamente as lacunas de
habilidades dentro de sua equipe e agir
rapidamente para preenchê-las.

Onde fica o equilíbrio do gerenciamento de tempo, de treinar e desenvolver
sua equipe de vendas e atender às necessidades dos clientes que alcançam
seus resultados financeiros? Alcançar esse equilíbrio envolve evitar o que é
estranho, indo diretamente à raiz da questão, identificando lacunas de
habilidades com cada membro da equipe e entregando uma trilha de
aprendizagem personalizada que identifica as principais habilidades e
fraquezas da equipe, isso aumentará o desempenho no momento certo, nos
lugares certos, resultando em KPI’s que irão disparar e retenção crescente
tanto do lado do cliente quanto do desempenho de vendas.

G L O B A L  P E R F O R M A N C E  G R O U P RESULTADOS NA VIDA REAL

Como um caminho de
aprendizagem personalizado leva a
resultados supostamente melhores,
implemente-o em seus processos
de L&D com o Global Performance
Group. Em vez de tratar o
treinamento como um evento
coletivo, apoiamos você na
personalização do material de
aprendizagem, fornecendo coaching
individual e deixando espaço para
que cada executivo de vendas crie
sua própria abordagem única.
Customização e personalização são
as chaves para uma organização de
vendas preparada para o futuro,
com capacidade para atingir todas
as quotas.

O FUTURO É PERSONALIZADO


