
O "Coaching de Vendas Lebes" foi desenvolvido a partir 
de pesquisa sobre a abordagem de vendas dos consultores 

das Lojas Lebes e dos principais concorrentes.
A partir do diagnóstico, foi desenvolvido o escopo do

treinamento para suprir as lacunas de entendimento dos 
consultores de vendas e empoderamento das lideranças.
Após a idealização do escopo, foi considerado o per�l das 

equipes para de�nir o formato do treinamento. Em função da 
média de idade dos consultores, optou-se pelo formato mais 
lúdico, e os conteúdos foram abordados através de "games".

Foram desenvolvidos cinco "games", ou jogos, que 
formaram um circuito.

CASE LEBES

Foi criado um game de tabuleiro, no qual 
as peças eram os próprios consultores de 
vendas. O dado era jogado pelas equipes 
e as casas representavam as objeções de 
vendas, podendo o jogador avançar a 
partir de cada resposta correta.

OBJEÇÃO DE VENDAS
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*Trabalho desenvolvido pela Agência Buena, com envolvimento da Consultora Fabiana Becker.

O game foi criado para desenvolver 
argumentos de vendas para o 

parcelamento do pagamento pelo Plano 
BI$. Foi montada uma piscina de bolinhas 

onde estavam placas com argumentos 
corretos e outros incorretos. Os 

participantes mergulhavam para retirar os 
argumentos corretos de vendas e 

alcançavam para o membro da equipe 
colocar no mural.

PLANO BI$

O objetivo do game foi fazer o consultor 
de vendas transformar características de 
produtos em benefícios para o 
consumidor. Foram criadas duas listas a 
partir das di�culdades dos consultores e 
da necessidade de vendas de 
determinados produtos, divididas em 
duas colunas. Os benefícios �cavam 
avulsos dentro de latas com a imagem do 
produto por fora. Os consultores 
arremessavam bolas acertando uma das 
latas e colavam os benefícios do produto 
correspondente junto às características 
que estavam na lista.

BENEFÍCIOS X 
CARACTERÍSTICAS 
DE PRODUTOS

O objetivo deste game foi desenvolver a 
argumentação de vendas, mostrando 

benefícios do produto, formas de 
pagamento e diferenciais da rede num 

teatro com consultor de vendas e cliente.

TEATRO DE VENDAS

Foi criado para a venda adicional um jogo 
semelhante ao "Imagem e Ação". Cada 
produto sorteado deveria ser adivinhado 
pela equipe, que logo em seguida listava 
do grupo de produtos que poderiam ser 
considerados para venda adicional.

VENDA ADICIONAL

Foram escolhidas para participar do "Coaching de Vendas 
Lebes" as �liais com menor desempenho dentro da rede. 

As �liais foram divididas em equipes mistas, com o objetivo 
fazer os consultores saírem da zona de conforto e evitar a 

identi�cação com lideranças pré-existentes.
A mensuração dos resultados do "Coaching de Vendas 

Lebes" foi de�nida a partir dos indicadores: "cliente oculto", 
acréscimo de venda adicional (dentro da mesma nota �scal), 
redução de turnover, vendas no Plano BI$ e pelo ranking do 

"DRF" – Demonstrativo de Resultados por Filiais.
Foram desenvolvidas ações de manutenção para motivação 
dos participantes do "Coaching" durante o mês subsequente 

a data de cada treinamento.
O resultado do primeiro "Coaching de Vendas Lebes" foi 
percebido no primeiro mês de avaliação do DRF, com as 
lojas participantes sendo destaques em seus respectivos 

grupos. Após seis meses, o programa foi implantado. Para o 
segundo ano, os games devem acontecer de forma online.

RESULTADOS


