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A contratação é um ponto fundamental para que sua empresa seja

bem sucedida e tenha condições de crescer. Pensando nisso, preparei

esse Check-List para te ajudar nesse processo tão importante. Veja a

seguir o passo a passo:

1-DEFINA O PERFIL DO VENDEDOR
• Coloque em uma folha de papel tudo aquilo que você não abre mão,

como: pontualidade, boa aparência, honestidade, trabalho aos

sábados, etc. Pergunte se o candidato concorda com todos esses

valores e peça para ele assinar uma via. É como diz o ditado: “O que é

combinado não é caro”.

• Alinhe aqui o que você espera das entregas dele.

 (Aqui serve para você alinhar o que espera para fazer perguntas mais

direcionadas)

2- DIVULGUE A VAGA
Divulgue em todas as suas fontes. Algumas delas... Instagram,

LinkedIn, sites de vagas de empregos, dentre outros.

3- FAÇA A TRIAGEM DOS CURRÍCULOS
• Escolha e analise os currículos, veja todos que aparecerem e filtre os

que você mais gostou.

• Em seguida marque uma entrevista individual.

4- ENTREVISTE OS CANDIDATOS
DICAS E PONTOS A OBSERVAR.

• Já tem experiências em venda?

 Peça para o mesmo te vender algo que ele gosta. 

(aqui você vai perceber o domínio na venda, já que esta vendendo

algo que ele gosta)

• Peça alguns exemplos de metas que o mesmo conseguiu atingir na

sua caminhada, e o que ele fez para que chegasse no objetivo. 

(Aqui você vai analisar se o mesmo já atingiu metas, e como ele

montou o plano de ação para atingir os resultados)
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5- APLIQUE TESTE E SIMULAÇÕES
• Busque referências em empregos anteriores e pergunte: por que ele

saiu da empresa? Alguma recomendação ou conselho para eu lidar

com ele? O senhor o contrataria novamente?

• Peça para fazer uma redação 

(aqui você vai analisar se o mesmo escreve certo, é importante que

escreva certo, pois vai atender diretamente ao seu cliente.

• Peça para o mesmo fazer o teste do link. 

(LINK https://www.mrcoach.com.br/teste-perfil-comportamental-

disc.php (NESSE TESTE GERALMENTE UM VENDEDOR TEM A
INFLUÊNCIA COMO DESTAQUE)
• Passe uma prova com cálculos básicos 

(você precisa de alguém que domine cálculos simples, vai precisar

saber sobre diluição para ensinar aos clientes, vai fazer contas para

fechar pedidos dos clientes, calcular meta do dia, mês, % de

atingimento)

6- FASE DE APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS
• Aqui você vai avisar aos candidatos que foram aprovados e também

aos que não foram. É muito importante avisar aos que não foram

aprovados, agradeça pela participação.

• Tenha uma lista com a documentação que o mesmo precisa

apesentar. 

(carteira de trabalho, identidade, CPF, dentre outros.) A contabilidade

pode te ajudar na lista de documentação.

7-FASE DE INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO
• Acompanhar e dar feedback

• Ter reuniões para apresentação dos resultados

• Aplicar provas de reciclagem para o vendedor

• Mostrar claramente como são regras e processos da sua empresa.

• Quanto mais clareza no seu papel, mais alinhamento terá.
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DICAS
• Não contrate por falta de opção;

• Não contrate por amizade somente;

• Não contrate alguém que você não pode demitir;

• Se contratar alguém inexperiente você precisará de mão de obra

para ensinar do zero;

• Faça um cliente oculto com o vendedor para saber e dar feedback

sobre o atendimento;

• Faça um pós vendas com seus clientes
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ANOTAÇÕES:


