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01 – Vendas 

Introdução a profissão 

Vendedor é o profissional responsável pela troca de um produto ou 
serviço por um determinado valor. 

O trabalho de um vendedor é vender um item. É importante ressaltar 
que a venda só acontece quando a troca é efetuada por dinheiro, 
quando a troca é efetuada por outro item é chamado de escambo ou 
de troca mesmo.  

O processo de venda começou junto com a formação da sociedade. 
Nessa época distante, o pagamento era realizado através de metais, 
pedras preciosas e outros bens materiais. Não existia dinheiro. 

Naquela época as vendas eram realizadas por questões de 
sobrevivência, onde os compradores só compravam os itens por 
necessidade. 

O vendedor nos dias atuais tem a função de vender, atender, negociar 
e relacionar-se com os clientes.  

Marketing X Vendas 

Marketing 

Permite fortalecer o nome e o conceito da empresa. O marketing é 
trabalhado a longo prazo para trazer os ganhos para a empresa. 

Vendas 

Fazer negociações para o dinheiro entrar na empresa de forma rápida 
e imediata. 

Perfil dos Vendedores 

Muitos consideram que negociar é um "dom", ou seja, a pessoa já 
nasce com facilidade de conciliar um acordo entre dois lados. 

Mas será que para ser um bom negociador é preciso, obrigatoriamente, 
nascer com essa habilidade? 

Com certeza não, algumas pessoas podem ser tímidas ou fechadas e 
enfrentam uma dificuldade maior na jornada desta profissão de 
vendas, porém, isto não quer dizer uma regra, a pessoa com força de 
vontade, estudo e treino pode alcançar da mesma forma sua posição, 
basta querer. 
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O perfil do vendedor é único, e independente do perfil o importante é 
ter sucesso nas vendas. Você deve se tornar o melhor vendedor da sua 
empresa, motivar a equipe pelo exemplo. 

Seja Curioso e Busque Mais Informações 

Tenha essa pergunte sempre em mente: “O que você e só você pode 
fazer de diferente para melhorar seus resultados?” 

O bom vendedor não deve se acomodar nunca. Deve sempre procurar 
mais conhecimento e evoluir para lhe ajudar a vender mais. 

Para ser um vendedor de sucesso você precisa ter um diferencial. Você 
fez algum curso que pode ajudá-lo em vendas? Algum curso de idiomas 
para se tornar um vendedor Bílingue? Ou algum curso de design gráfico 
para te ajudar a desenvolver peças publicitárias? O que você está 
fazendo de diferente para se tornar o melhor vendedor da sua empresa 
ou na empresa que você irá trabalhar? 

Você deve fazer com que os clientes que entrem na sua empresa não 
saiam sem comprar, ou se não comprarem, é porque você não tinha 
algo a oferecer que resolvesse o problema deles naquele momento. 
Mas abrir a oportunidade para quando eles precisarem de algo, 
priorizarem voltar para a sua empresa e comprar com você. 

Reflita sobre o que você pode fazer de diferente hoje para ter um dia 
com mais resultados. Aprenda com os seus erros e perceba onde você 
errou para continuar se apromirando. 

“A vitória tem um sabor mais doce quando você provou do fracasso.” 

Malcolm Forbes 

 

 

02 – O que é ser Vendedor? 

A Profissão de Vendas 

Vendedor é o profissional responsável pela troca de um produto ou 
serviço por um determinado valor. Escambo (ou troca) é quando há 
troca de mercadorias ou serviços sem o uso do dinheiro. A venda só 
acontece quando a troca é feita por dinheiro. 

A venda é muito mais do que a troca de um produto ou serviço por 
dinheiro, a venda é ajudar a resolver um problema do cliente. 
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Cargos Relacionados a Venda 

Existem alguns cargos relacionados a venda, veja na lista abaixo os 
mais conhecidos: 

● Analista de vendas 

● Assistente comercial 

● Assistente de vendas 

● Auxiliar administrativo de vendas 

● Supervisor comercial ou de vendas 

● Vendedor ou negociador 

● Consultor comercial, vendas ou de negócios 

● Coordenador comercial ou de vendas 

● Gerente comercial ou de vendas 

● Diretor comercial ou de vendas 

● Promotor comercial 

● Representante 

 

Como Ter Sucesso em Vendas? 

Abaixo veja uma lista de dicas para ter sucesso em vendas: 

 Goste de pessoas 

 Não tenha preconceito 

 Faça só o que gosta 

 Seja honesto 

 Tenha foco nos objetivos dos seus clientes  

 Estude muito 

 Seja eclético. Lembre sempre que o vendedor precisa saber 
conversar sobre todos os assuntos. 

Independente do que você venda sempre haverão clientes que irão 
querer comprar. Por isso é necessário que um vendedor de sucesso 
possua algum diferencial para surpreender seus clientes e atender às 
suas necessidades, vender o que eles querem e o que eles precisam. 
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Você deve entender o cliente, saber suas dores, suas necessidades e 
seus desejos. O seu objetivo é propor um produto ou serviço que irá 
satisfazer tudo o que o cliente está procurando. 

Passe a servir os seus clientes e não deixe que os obstáculos, os 
desafios e as pessoas te desmotivem para ser um vendedor de sucesso, 
pois os vendedores existem para que a gente consiga viver bem.  

"Sucesso é a combinação de fracassos, erros, começos errados, 
confusão, e da determinação de continuar tentando mesmo assim." 

Nick Gleason 

 

03 – Profissão Vendedor  
Para ser um vendedor basta fazer vendas. As vendas estão em todas 
as empresas e negócios, até quem não é vendedor precisará vender 
algo algum dia.  

A profissão de vendedor é uma profissão com horários muitos 
flexíveis, permite você se planejar e fazer tudo no seu próprio tempo 
e horário. É uma profissão que te dá  a oportunidade de ganhar muito 
dinheiro e quanto mais você vende, mais você ganha. 

Imagem do Vendedor 

O vendedor precisa ter em mente a importância de sua imagem junto 
ao mercado e junto aos clientes. 

Quando o vendedor fizer seu primeiro contato com o cliente, ele deve 
usar em seu favor uma das 3 possibilidades de construção de imagem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira impressão 

Impressão inicial 

Impressão final 
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Postura do Vendedor 

O processo de vendas deve ser transformado em uma experiência 
positiva e resultar em clientes satisfeitos. 

Os vendedores devem estar preparados para agir sozinhos, ter sua 
própria autonomia após uma dominação e um planejamento de toda a 
equipe de vendas. 

Aprimorar sempre a linguagem. A linguagem adequada causa reação 
imediata em um encontro de vendas. 

Fale sempre no tempo presente. Evite a possível má lembrança que os 
tempos condicional e pretérito eventualmente podem despertar. 

Um aperto de mão e um sorriso sincero são excelentes sinais a 
apresentar durante uma negociação. 

Veja algumas posturas úteis de como o vendedor poderá trazer para si 
essa atenção e como utilizá-la no trabalho: 

 Postura positiva. O que vale é a palavra “sim” 

 Saia do convencional 

 Ser criativo é obrigatório 

O Vendedor de Sucesso 

O vendedor de sucesso procura ser preparado mentalmente, sai de 
casa para trabalhar motivado e encarar todos os desafios, chega no 
trabalho adiantado, sempre dez minutos antes do seu horário de 
trabalho. 

O vendedor de sucesso não se preocupa com o salário referente às 
suas vendas, pois trabalha motivado e comissões são consequências 
positivas que só elevam seus ganhos pelo seu desempenho. Diferente 
de um vendedor limitado, que pensa apenas em ganhar pelo tempo 
que foi destinado a ele independente do seu desempenho, se preocupa 
apenas com o que está programado a ele, limita-se e desiste de se 
esforçar para melhorar seus ganhos. 

Procura alternativas inteligentes para “ganhar” o cliente. Em épocas 
difíceis, ele prefere criar, inovar e agir ao invés de reclamar. 

Arrisca-se e gosta de novos desafios, enquanto que o outro vendedor 
desmotivado não quer sair da sua zona de conforto. 
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Procura se atualizar com novidades, pois sabe que o mercado de 
trabalho é competitivo e prefere garantir seus conhecimentos do que 
ser passado para trás pela concorrência. 

 

“Você nunca encontrará tempo para nada. Se você quer tempo, você 
deve criá-lo.” 

Charles Robert Buxton 

 

04 – Tipos de Vendedores 

Atividades de Venda 

A atividade da venda envolve no mínimo duas pessoas. Mas isso não 
quer dizer que em uma empresa um vendedor atue individualmente, 
este ramo envolve muito mais do que duas pessoas, entre elas: 
Envolve o comprador, secretárias, recepcionistas, balconistas, o 
consumidor final e o concorrente e pode até estender a colegas de 
equipe, supervisores, chefes, gerentes, diretores e funcionários em 
geral. 

A maioria dos compradores e clientes somente conhecem a empresa 
vendedora através do vendedor. Ele é quem dá informações, ouve 
elogios, reclamações, encaminha e resolve problemas. 

Veja uma lista de dicas para atividades de venda: 

● Vender mais todos os dias: Preocupe-se com o 
aprimoramento constante de suas técnicas, mas nunca se 
esqueça de manter-se motivado. 

● Quando a fase não for boa não se apavore: Ouça 
mensagens motivacionais, leia textos positivos, leia livros e 
assista filmes que contribuam para a sua energia.  

● Ajude os outros a se motivarem: Quando você ajuda alguém 
a se motivar, tem um ganho duplo. Faz bem ao próximo e a si. 

Existem várias dicas que auxiliam muito na captação da atenção do 
cliente. A primeira delas é ação positiva, sempre. A palavra “sim” é a 
grande chave. 
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Para ajudar a entender melhor como captar a atenção do cliente, veja 
uma comparação de frases melhoradas que concluem a mesma ideia 
porém ditas de formas diferentes: 

● Comum: “Quer comprar um guarda-chuva?” 

● Melhorada: “Quer deixar de se molhar?” 

● Comum: “Quer comprar esse produto que estou vendendo?” 

● Melhorada: “Quer resolver o seu problema?” 

Saia do convencional, tenha ousadia. Elabore sempre novos métodos 
de abordagem e apresentação.  

Tipos de Vendedores 

Existem muitos nomes para muitos tipos de vendedores. Mas, embora 
as diferenças, todos são vendedores. Todos possuem o mesmo 
objetivo, que é vender um produto ou serviço pelo melhor preço 
possível. 

Embora todos busquem pela mesma ideia, existem tipos diferentes de 
comportamento entre os vendedores. Entre eles estão: 

O vendedor Amigão: Tem foco no relacionamento, ele busca ser 
sedutor e caloroso, gosta de pessoas e tem medo de ouvir um não. 

O vendedor Lógico: Profissional de vendas com raciocínio lógico, isso 
é, racional e sem emoção. Costuma ser estudioso e busca tornar-se 
especialista no que vende. 

O vendedor Consultor: Com foco na solução dos problemas dos 
clientes, é uma mistura dos dois perfis, o amigão e o lógico. 

O vendedor Manipulador: É considerado o “louco” das vendas. Está 
preocupado apenas com os seus resultados e nunca com os clientes. 
Se for preciso mentir para vender, mente. 

O vendedor Coach: A melhor explicação para este tipo de vendedor 
é que ele não vende. Ele ajuda os clientes a comprar. 

O tipo certo de vendedor é o que se adequa ao seu estilo. Não devemos 
ser diferentes do que realmente somos. O ideal é possuir o 
autoconhecimento e identificar o seu próprio perfil de vendedor para 
ter sucesso em suas vendas. 

“A diferença entre uma pessoa bem-sucedida e as outras não é a falta 
de força ou conhecimento, mas sim de vontade”   
Vince Lombardi 
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05 – Negociação 

Técnicas De Um Vendedor Talentoso 

É preciso que o vendedor pratique durante sua carreira a disciplina, 
treine a criatividade, amplie o conhecimento e dedique-se ao 
comprometimento. 

O vendedor tem que ser único em suas características e maneiras de 
“ser”. Isto é, tem um jeito de falar e pensar que são somente dele e 
através dos quais é conhecido. 

Atender sempre bem é uma característica fundamental para o 
vendedor talentoso, novos clientes são tão importantes quanto os 
antigos. 

Um vendedor talentoso deve ter como recurso pessoal uma ótima 
visão, planejamento, preparo e antecipação. Deve praticar a 
capacidade de ser paciente e saber agir no momento certo de uma 
negociação. 

Um vendedor talentoso é perseverante, não se abate com fatos 
negativos inesperados e não planejados. Conhece o produto que vende 
e se motiva a todo tempo. 

Um vendedor talentoso é eficiente. A educação e competência estão 
sempre presentes em seu perfil. 

Ter iniciativa também é uma forma de sair da zona de conforto e evitar 
fracassos. 

Significado de iniciativa: Ação daquele que é o primeiro a propor 
e/ou a realizar qualquer coisa. Traço de caráter que leva alguém a 
empreender alguma coisa ou tomar decisões por conta própria; 
disposição natural; ânimo pronto e enérgico para conceber e executar 
antes que outros. 

Aprenda a expressar o que você tem de melhor, isto fará diferença e 
você passará a ser conhecido pelos seus pontos fortes. 

Fazer somente o que pedem e aproveitar do trabalho alheio podem ser 
altamente prejudiciais. Crie um diferencial em seu desempenho e 
supere seus limites. Você estará usando sua iniciativa como forma de 
ferramenta para o sucesso. 
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Negociação de Vendas 

Negociação em vendas não é algo tão simples como duas pessoas 
negociando o valor de um produto e prazo de entrega e fim de 
negociação. Envolve algo além, um grande conjunto de ações que tem 
prazos indefinidos e que devem acompanhar todo um processo. 

Antes mesmo de iniciar a negociação explicando sobre o produto, é 
necessário realizar o processo de sedução com o cliente, sem ela nada 
será concretizado. 

Os clientes não querem simplesmente gastar dinheiro, ou comprar o 
produto por necessidade, eles querem que o vendedor facilite a sua 
vida, querem soluções, dicas inteligentes que o ajudem em vários 
sentidos. 

O bom profissional, habilitado para trabalhar com negociação de 
vendas, não deixará de perceber quais são os anseios de um cliente.  

Veja alguns e faça deles uma parte inseparável de um relacionamento. 

Resolva os problemas do cliente: Leve as soluções sem que ele 
peça. Seja proativo. 

Ouça o cliente com toda atenção. Ele espera isso: O que o cliente 
diz, precisa ser interessante para você, no final da negociação ele o 
agradecerá. 

Forme uma parceria: Ser amigo do cliente fará com que ele divulgue 
seu trabalho para outros compradores e transmita segurança, tendo a 
certeza de que você não estará “empurrando” a ele um produto. 

Os clientes querem apenas que quatro condições sejam atendidas 
antes de comprar um produto: 

● Sem mentiras 

● Um bom preço 

● Produto de qualidade 

● Orgulho de ter comprado 

Os consumidores querem sentir-se tranquilos durante a apresentação 
do produto que pretendem comprar. Ofereça um café, uma água ou o 
que for necessário para deixar o cliente mais à vontade. 

Uma negociação é boa quando ambos ganham, cliente satisfeito e 
vendedor satisfeito! 
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Desvendando o Fechamento da Venda 

A hora do fechamento de vendas é um dos momentos mais importantes 
do trabalho. Gera muita tensão no vendedor, que precisa manter a 
serenidade para dominar a ansiedade. 

Conheça algumas FALAS, PERGUNTAS OU AFIRMAÇÕES que, ditas 
no momento certo, podem fechar uma venda: 

 O que posso fazer por você? 

 Como posso ajudá-lo? 

 Está com dúvidas, quer conversar com mais alguém? 

 Como posso ajudar você a adquirir esse produto que tanto 
gostou? 

 Qual produto deseja aproveitar? 

É sempre bom oferecer outros produtos ao cliente após ele realizar 
uma compra, ele pode acabar levando outros produtos além do qual já 
adquiriu.  

"Você não fecha uma venda, você abre as portas de um 
relacionamento se quer construir um negócio duradouro e de 

sucesso". 

Patricia Fripp 

06 – Características de Vendedores 

Principais Características Dos Vendedores De Sucesso 

O vendedor de sucesso é um estudioso, interessado e seu progresso é 
constante. Seus dias nunca são iguais. 

O vendedor de sucesso busca realizar vendas em quaisquer locais e a 
qualquer hora, seja em seu horário de almoço ou até mesmo após o 
expediente de trabalho. 

O vendedor calmo e sereno sabe usar com sabedoria suas 
possibilidades e toda sua capacidade. Adora a sua profissão e acredita 
firmemente em si mesmo. 

Ansiedade é algo ruim durante a negociação. É preciso tomar cuidado 
com este sentimento, pois pode causar a antecipação do fechamento, 
tentar forçar, fechar o negócio fora de hora. O que levará ao “não” do 
comprador. A ansiedade está ao lado da impaciência, na qual pode ser 
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fatal numa negociação, neste caso pare, respire e tente pensar numa 
melhor solução antes de continuar. 

Ser um perdedor definitivamente não é o foco de quem estuda ou 
trabalha nesta profissão, mas é algo que pode ser desenvolvido e é 
preciso ter cuidado, as características de um perdedor são: lentidão, 
desmotivação e medo de inovações. Fique atento para não desenvolvê-
las. 

Duas dicas importantes para um vendedor de sucesso: 

 Ter um escape, saídas para argumentar e responder ao 
comprador. 

 Todo produto de negociação é negociável (Herb Cohen) - O 
significado desta frase é que em uma negociação existem 
elementos mais importantes do que o preço). 

O vendedor de sucesso é persistente. Como em qualquer outra 
profissão, surgirão obstáculos diante do profissional de vendas. Porém, 
a forma como serão encarados determinarão o nível de sucesso que 
será alcançado. 

O vendedor de sucesso: 

● Sabe ouvir 

● É um entusiasta 

● Procura metas 

● Trabalha muito 

● Aprende alguma coisa todo dia 

● Faz contatos 

● Soluciona problemas 

 

É importante que o vendedor deixe o cliente estar absolutamente 
envolvido com a negociação. Ele não deve ficar sem o que chamamos 
de “voz ativa”. Ele precisa sentir-se forte na negociação. 

O vendedor deve demonstrar ao cliente a diferença entre valor e preço. 
É nesse momento que o vendedor apresenta soluções aliadas ao seu 
produto demonstrando todos os benefícios, o cliente deverá entender 
o valor que ele tem e o preço será apenas um outro detalhe. 
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Lembre-se desta ideia:  

FOCO NO CLIENTE = CONQUISTA 

FOCO DO CLIENTE = SOLUÇÃO 

Se não conseguir superar as expectativas de seus clientes, sua 
empresa certamente sofrerá a pressão da concorrência. 

Ganhe a confiança do seu cliente, valorize sua simplicidade. 

 

Comprometimento e Ações 

Antes de mais nada, o vendedor precisa estar comprometido consigo 
mesmo para que esteja preparado para os tempos bons e para os 
difíceis. 

Os três pontos que atuam em conjunto para a boa ação profissional 
do vendedor são:  

 

Com eles, o vendedor busca soluções e procura alcançar os resultados 
que planejou. 

Veja alguns exemplos de ações: 

● Comprometa-se 

● Corra atrás de seus objetivos 

● Seja flexível 

● Aja com segurança 

● Busque resultados 
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Todo vendedor deve saber que: Os clientes são diferentes uns dos 
outros, os clientes têm preferências distintas quanto ao modo de ser 
atendido e que você deve surpreender o cliente superando suas 
espectativas.  

 

“Ganhar não é a coisa mais importante do mundo. Mas querer ganhar 
é.” 

Vince Lom 

 

07 – Características 

Principais Motivos que os Clientes Deixam de Comprar 

O cliente não entende o que o vendedor diz: O problema é como 
a fala foi estruturada, repleta de detalhes inúteis. A cabeça do cliente 
em pouco tempo estará absolutamente confusa. 

O cliente não dá a mínima importância ao vendedor. Seguramente não 
“gosta” dele: E, tenha certeza, quando as duas partes não se entendem 
a venda estará perdida 

O cliente não gosta do produto apresentado pelo vendedor: O 
cliente também pode não gostar da empresa que fabrica esse produto. 

 

O cliente não resolve sozinho: Precisa de alguém que lhe dê 
estímulo ou tem receio que não consiga pagar sua compra. 

O cliente não acredita no que o vendedor diz: Não tem a mais 
remota credibilidade. 

O cliente não tem dinheiro suficiente e não pode pagar pelo 
produto: Esses clientes precisam ser tratados com o mesmo respeito 
daqueles que compram. 



22 Vendas V5 

Características dos Compradores 

Conheça a seguir uma lista de hábitos dos tipos de compradores 
disponíveis no mercado, a lista irá agregar bastante em seu 
conhecimento como profissional em vendas: 

 

Financistas, contadores e etc: 
São conservadores. Acreditam pouco em um 
produto sem que tenham estudado seus 
aspectos. 

 

Artistas: 
Tem uma visão especial das coisas e se 
aproximam do produto vendido de uma 
maneira casual. 

 

Donos de bares e restaurantes: 
São clientes de mente bem abertas e que 
estão acostumados a tomar decisões 

 

Área técnica e informática: 
São bem emocionais. Encantam-se com 
apresentações que possuem números e dados. 
O Vendedor não deve exagerar na conversa. 
 

 

Construção civil: 
Cuidam muito bem do próprio dinheiro e 
querem conhecer as vantagens do produto. 
São positivos e tomam decisões rapidamente. 

Entre outros que estão disponíveis no curso. 

É muito importante que o vendedor reflita bastante como irá se 
preparar para atender os clientes, usando maneiras próprias para cada 
um. 
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Fidelizando Clientes 

Uma das características de um bom vendedor é dizer não  ao cliente, 
ser sincero ao dizer que aquele produto não agregará nada pare ele. 

Você ganha um cliente quando ele volta pela segunda ou terceira vez 
comprar com você. Quando ele vem apenas uma vez, ele veio por 
necessidade. Quando o cliente pede para te chamá-lo e fala o seu nome 
é porque ele gostou de você, se tornou um cliente seu e não apenas 
da empresa. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer para que seus 
clientes se lembrem de você e saiam satisfeitos pelas suas qualidades. 

O vendedor de sucesso fideliza o cliente mostrando interesse nele e 
não apenas interesse no dinheiro que ele deixará após a compra. O 
vendedor deve estar preocupado com a pessoa, com as metas e os 
bojetivos do cliente, quando você tem essa preocupação as suas metas 
de venda se tornam consequência, a venda acontece naturalmente 
gerarmos confiança e credibilidade aos nosso clientes. 

 

Tipos de Clientes 

O bom vendedor conhece o perfil e as necessidades dos seus clientes. 

Existem vários tipos de clientes no mundo e o vendedor precisa 
conhecer alguns dos principais tipos para entender como eles agem, 
seus desejos e como podem fechar uma compra. 

Vamos explicar os canais mentais, veja os canais abaixo: 

SINESTESIA: É quando o cliente está ligado em contatos, emoções, 
sensações e sentimentos. Se você está tratando com sinestésico fique 
atento. 

VISUAL: Essa pessoa é ligada em imagens, cores e formas. Se 
perceber esta característica em seu cliente mostre folhetos com fotos. 

AUDITIVO: Essa pessoa é ligada em sons, ruídos, música e em 
palavras. É um excelente ouvinte, o que é uma arma poderosa na 
negociação. 

Conhecendo estes canais, você pode identificar o canal do seu cliente 
e se comunicar usando as melhores ferramentas para cada tipo. 

A seguir uma classe dos tipos de clientes que existem no mercado: 

Cliente sabe-tudo: Geralmente é empresário, médico, político. Suas 
reclamações e queixas possuem um tom bem razoável. É preciso 
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atendê-lo com respeito e emoção, agindo com rapidez na correção das 
“rotas” da negociação. 

Cliente aproveitador: São poucos e gostam de tumulto no momento 
da compra. Duvida de tudo e não crê em quase nada simplesmente 
para obter vantagens. 

Cliente falante: Fala sem parar e ocupa todo o tempo das reuniões. 
A ideia é fazer perguntas fechadas que não deixam muita sobra de 
tempo para ele usar. 

Cliente nervoso: Esteja certo, logo no primeiro encontro ele já estará 
irritado. Este é o estado emocional normal dele. Ele é assim todo o 
tempo. Não se exalte. 

Também existem os tipos: Calado, ocupado e indeciso. Que também 
foi detalhado no conteúdo do curso. 

 

"Normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, é 
por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem." 

Ann Landers 

08 – Pessoas 

A Importância de Gostar de Pessoas 

Gostar de pessoas e de lidar com elas é fundamental para o vendedor 
de produtos e serviços. 

A importância de gostar de pessoas está muito ligada à educação, 
importar-se com o cliente, respeitá-lo e ter apreço por ele. Respeitar 
para ser respeitado. 

Saiba que estar entre pessoas que gostam de você não é só uma ótima 
sensação, mas também o torna bem sucedido, claro que a 
popularidade é um desafio. 

Nem todos os clientes são carismáticos, alguns não aceitam um sorriso, 
um gesto positivo, um elogio. 

Autocontrole  

Quando é deixado de lado, corremos o risco de nos estressarmos com 
as objeções dos clientes. É preciso controlá-lo, pois quem realizou as 
objeções ou criou desaforos pode estar num mal dia. 
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Ser um vendedor sem autocontrole fará com que você no momento 
certo da negociação não saiba lidar com frustrações, perdas e 
dissabores. Quando contrariado agirá de forma grosseira. 

Fique atento, porque se falar o “que não deve” ao cliente você passará 
a ser evitado e sua venda descartada. 

Quem se comunica e se relaciona bem numa argumentação de venda 
terá em mãos uma arma muito poderosa. 

Um vendedor grosseiro e rude é desagradável, invade o espaço dos 
clientes. Entenda quando o cliente não quer negociar, quando diz não. 

Cortesia 

Pratique qualquer cortesia em sua profissão de vendedor, 
principalmente com os clientes, abra a porta de um elevador, 
cumprimente-o olhando em seus olhos, mantenha sempre um sorriso 
no rosto demonstrando carisma, simpatia. São pequenas atitudes que 
fazem a diferença na percepção do seu cliente com sua imagem. 

Ser simpático  

É extremamente importante na profissão de vendas, o vendedor que 
possui este recurso é bem visto e as pessoas gostam de se aproximar 
dela pela ótima energia que ela transmite.  

Antipático 

Eles não dão oportunidade de serem conhecidos profundamente. 
Geralmente são lembrados negativamente, ou pior, nem são 
lembrados. 

Timidez  

Um cliente tímido, tem o costume de se fechar durante uma negociação 
e mesmo sem saber acaba deixando de fechar um negócio por 
vergonha.  

A importância de gostar de pessoas = Base do bom atendimento. 

Respeitar a opinião do cliente, não contrariá-lo, não apontar suas 
falhas durante a negociação são ótimas dicas para o controle da base 
do bom atendimento. 

A Importância de Gostar de dinheiro 

O vendedor deve saber que ganhar bem não faz mal, deve gostar de 
dinheiro e ser ambicioso. Entender que com o dinheiro é possível ter 
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uma vida mais tranquila, dar mais conforto para nossa família e ajudar 
os amigos. O dinheiro pode ser muito útil desde que saibamos lidar 
com isso. 

O bom vendedor ganha em cima dos seus resultados e do êxito do seu 
trabalho. Você deve pensar em querer ganhar muito ajudando as 
pessoas a comprarem o que elas querem e precisam, esse é o objetivo 
dos vededores de sucesso. 

Gostar de Pessoas x Ser Educado 

Ser educado não quer dizer que você gosta de pessoas, apenas 
significa que você sabe lidar com pessoas, mas não possui sinergia 
entre você e o cliente, ele fica satisfeito com a compra, mas não faz 
questão de querer voltar a comprar com você. Quando você gosta de 
pessoas o cliente volta e quer comprar com você, ele lembrará de você 
e do seu nome, ele não volta pela empresa, mas sim por você, faz 
questão de saber a sua opinião e tudo que tem a dizer sobre o produto. 

 

“As pessoas gostam de estar ao lado de pessoas que gostam dela.” 

Jaques Grinberg 

09 – Inteligência Emocional  

Autocontrole 

Na psicologia, possuir inteligência emocional é ter o autoconhecimento 
das nossas próprias emoções e das emoções de outras pessoas. O 
segredo para o sucesso não está somente no que falar, mas sim em 
como falar e quando falar, uma coisa pode ser dita de várias maneiras 
diferentes.  

O vendedor é o intermediário entre o cliente e a empresa e cada pessoa 
possui uma emoção diferente. Saber reconhecer as emoções das 
outras pessoas te ajuda a manter o autocontrole diante de uma 
negociação. Te ajuda a lidar com pessoas, saber dizer exatamente o 
que é necessário para o cliente e para seu chefe, possibilitando uma 
negociação onde todos ganham, você, o cliente e a empresa. 

Técnicas de Rapport 

Rapport: Quer dizer “relação” e significa a relação marcada pela 
concordância e por semelhanças.  
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No processo de venda o rapport cria uma relação de confiança  onde 
temos o comprador absolutamente disposto a aceitar as propostas do 
vendedor. 

Vamos ver alguns exemplos básicos de como isso funciona: 

Braços cruzados: A pessoa com quem você negocia pode sentir que 
você não está disposto a negociar de forma transparente. 

Contato visual: Nesse instante a pessoa nota que você está de fato 
analisando os argumentos dela e interpretando suas necessidades e 
não só tentando empurrar os seus produtos. 

Dizer o nome da pessoa: Perguntar o nome de um garçom, por 
exemplo, quando ele se apresenta, e depois repeti-lo sempre que for 
solicitar algo, pode fazer com que ele evite de “esquecer o seu pedido”. 

Caminhos Para Alcançar o Sucesso 

A profissão vendedor tem seus bons caminhos. A seguir você verá 
exemplos: 

Planeje seu trabalho:   

Conheça o produto que você vende: É a melhor forma de garantir 
a qualidade ao cliente. Assim você responderá todas as perguntas 
sobre o produto com segurança. 

Confie no produto que você vende: Seus clientes se sentirão 
seguros com seus argumentos. 

Não pressione o cliente: É ruim entrar numa loja e ser assediado 
pelo vendedor, deixe o cliente se sentindo à vontade e quando for o 
momento certo aborde-o com calma. 

Recomende seu produto, não o empurre: Os clientes são exigentes 
e não bobos. 

Fale dos benefícios do seu produto: O cliente gosta de saber tudo 
sobre o que vai comprar. 

Estude sempre: O mercado muda rapidamente. Acompanhe todas as 
mudanças. 

Confie em você: Acredite em sua capacidade de vender.  

“O sucesso acontece quando você planeja com o cerébro e age com o 
coração.” 

Jaques Grinberg 
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10 – Negociação Ganha-Ganha 

O Conceito Ganha-Ganha Para Fortalecer As Parcerias 

Uma boa parceria de confiança é importante para um vendedor 
conquistar degraus na profissão. 

Porém em uma relação de parceiros, logo é pensado no benefício de 
ambos os lados, ou melhor, no conceito ganha-ganha. 

É importante numa relação ganha-ganha que ambos os lados estejam 
de acordo com as decisões e que não julguem as atitudes um do outro. 

Analise estas ideias para você formar uma parceria com segurança: 

Primeira ideia: Forme uma equipe de colaboradores que trabalhe 
exclusivamente aspectos da relação ganha-ganha com eles. 

Segunda ideia: Convide pessoas de diversos processos. Assim, os 
critérios, os requisitos e as especificações ficarão próximos de um 
melhor resultado. 

Terceira ideia: Seu parceiro precisa seguir regras. Crie um 
documento que defina critérios, requisitos e especificações. 

Quarta ideia: Execute o planejamento e finalize a seleção e a 
avaliação, marcando a data para o início. 

A boa parceria para o vendedor dura o tempo todo de sua vida 
profissional. O comprador é parceiro. Os representantes da empresa 
onde trabalha são parceiros. 

Qualidades Úteis e Conceito Ganha-Ganha 

A primeira é a CRIATIVIDADE. Criatividade consiste em ver o que 
todo mundo vê, mas pensar o que ainda ninguém pensou. 

PERSISTÊNCIA. Ser persistente é trabalhar sem desistir, sem se 
acomodar. 

Por definição, negociação GANHA-GANHA é aquela em que nenhum 
valor foi esquecido e todas as opções criativas foram avaliadas. 

Os melhores acordos ganha-ganha muitas vezes nascem após 
VENDEDOR e CLIENTE discutirem múltiplas propostas em vez de 
uma única oferta. 

Habilidades 
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Habilidade de relacionamento: É importante gostar de pessoas e 
saber causar boa impressão. Ser sinérgico ao se relacionar com os 
outros e conseguir fazer as pessoas prestarem atenção no que você 
diz. É uma habilidade essencial para ter sucesso. 

Percepção do ser humano: Conhecer as emoções e saber avaliar o 
seu cliente, observar as pessoas como um todo e as suas reações. 
Querer cuidar de quem está a sua frente e ter um tratamento 
diferenciado com essa pessoa. Essas ações que te transformam em um 
vendedor de sucesso. 

Capacidade de análise: Conseguir fazer a análise por completo das 
pessoas e do ambiente de negociação. Analisar o ambiente interno e 
externo e a situação emocional e financeira do cliente, para verificar 
se as circunstâncias estão propícias para uma boa negociação e fechar 
uma venda com sucesso. 

Raciocínio e julgamento: Importante ter um racícinio lógico e 
emocional de forma rápida, observar o cliente a cada momento da 
negociação pelo olhar, entender o que o ele está tentando lhe dizer 
através do seu comportamento, para que você identifique o momento 
certo de fechar a venda ou o motivo do cliente não querer fechar a 
venda. 

 

“Seja transparente.” 

 

11 – Honestidade, Simpatia e Empatia 

Honestidade 

Honestidade, isso mesmo. Ao invés de mentir ao cliente, caso algo 
não esteja bem, seja honesto, sincero e comente de forma direta seu 
problema pessoal, ser honesto pode gerar um sentimento de confiança 
entre vendedor e cliente, mas não exagere, mantenha o foco com 
negociação.  

Simpatia 

Elogios. Não tenha receio. Todos gostam. Um elogio sincero a seu 
cliente não tem preço. Um elogio gera um relacionamento sincero. 

Ser simpático tem um impacto positivo em uma negociação. O cliente 
percebe que você o tem como parceiro e está preocupado com o seu 
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sucesso todos os dias e não apenas quando ele vem comprar com 
você. 

Simpatia é um sentimento que atrai e identifica as pessoas. Você cria 
afinidade e sabe cada estilo de pessoa através de suas emoções. Não 
se deixa abalar com um não e tem autocontrole com as próprias 
emoções e isso faz te tornar destaque entre os outros vendedores. O 
vendedor de sucesso procura atender os clientes com altíssima 
qualidade e fazer com que eles atinjam suas metas e realizem seus 
sonhos. 

Empatia 

Um item muito importante na vida de um vendedor é a empatia. Ela 
tem a ver com a inteligência emocional e lida com a nossa capacidade 
de compreender os outros. 

Empatia é a base do bom atendimento: Ouça o cliente e 
demonstre aceitação. Treine isso e conseguirá valorizá-lo. 

Lembre-se que empatia não tem nada a ver com subserviência e sim 
com a qualidade do relacionamento. 

O valor da empatia é grande e aumenta o valor das interações 
humanas. Preste atenção nestas dicas para ampliar a qualidade de seu 
relacionamento com os clientes: 

● Desenvolva sua percepção interpessoal 

● Aceite o cliente como ele é, sem julgá-lo 

● Ouça com atenção o cliente, com interesse sincero 

● Seja capaz de sentir o que o cliente sente 

● Passe credibilidade e confiança 

● Mantenha o controle emocional 

● Fale o que o cliente quer ouvir 

 
Não podemos estudar a empatia sem falar um pouco de resiliência, 
perceba a principal diferença entre ambas: 

 

 
Faculdade de compreender 
emocionalmente um objeto 
ou personalidade de terceiros 
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Capacidade de se recobrar 
facilmente ou se adaptar, 
resistir à má sorte ou às 
mudanças. 

 

Para aumentar sua resiliência, siga estas instruções: 

● Desenvolva a capacidade de superar frustrações 

● Fuja das mágoas e decepções 

● Encare os desafios com prazer 

● Mantenha o foco nos resultados 

● Não se assuste com o inesperado 

● Resista às pressões  

● Supere seus medos 

● Visualize sempre o sucesso 

● Mantenha a iniciativa 

“Faça um cliente, não uma venda.” 

Katherine Barchetti 

12 – Erros ao Vender 

Erros ao Vender 

Cuidado com a empatia exagerada, pode parecer falsidade e neste caso 
um erro. 

Desde cedo, somos programados para achar que errar é ruim. 
Julgamos o erro de um jeito errado. 

Isso é uma ideia equivocada. Em primeiro lugar, errar nem sempre é 
um problema. Na vida e nas empresas, às vezes é ruim, às vezes 
inevitável e, às vezes, até bom. Em segundo lugar, aprender com o 
erro não é fácil. 

A maioria dos erros resulta de uma série de pequenos erros que 
passaram despercebidos e, infelizmente, se combinaram do jeito 
errado. 

Confira uma lista de erros que devem ser estudados: 
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● Sempre recusar um “não” como resposta 

● Não saber abrir mão de algo pequeno, para ter um benefício 
maior no futuro  

● Falar demais e ouvir pouco o que o cliente tem a dizer 

● Mentir e prometer algo que não poderá ser cumprido 

● Não saber lidar com as objeções 

● Não valorizar seu próprio produto  

● Pensar que vender é apenas servir ou entregar o produto sem 
nenhum retorno financeiro em troca 

● Falta de planejamento  

● Pensar que sabe de tudo sobre o cliente 

● Ofercer desconto sem o cliente pedir (Pode gerar desconfiança 
sobre a qualidade) 

● Falta de preparo, estudo sobre a profissão 

● Não saber dizer não, no momento certo 

● Não dar espaço para o cliente 

● Vender benefícios e não detalhes do produto 

● Fazer muitas perguntas sem necessidade 

 

A forma mais adequada de evitar estes erros é: Realizando cursos 
pessoais e profissionais buscando aperfeiçoamentos, estando sempre 
atento aos acontecimentos e novidades que acontecem ao seu redor e 
afastar-se de outros colegas de trabalho que costumam comentar 
negativamente os clientes e as funções da empresa. 

 

Possíveis Erros Durante A Negociação 

Erros são inevitáveis, vamos ver agora erros comuns que acontecem 
durante a negociação. Conhecendo eles, já será possível evitá-los. 

Não reconhecer suas habilidades, falta de animação para executar 
tarefas e mostrar o verdadeiro potencial oculto em si mesmo. 

Presumir que você já sabe tudo o que o cliente quer, erro comum, deve 
ser evitado deixando o cliente se expressar e ouvi-lo sempre. 
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Achar que o cliente conhece seus principais pontos fracos, criando uma 
tensão maior durante a negociação. 

Ficar temeroso com um cliente bem sucedido, achar que só porque ele 
tem várias conquistas, poderá intimidá-lo com perguntas que talvez 
você não possa responder. 

Aprender com os Erros 

Errar não é errado.  Errar é positivo quando aprendemos com eles e 
corrigimos. Assumir o erro e se desculpar é o mais importante, pois 
errar é diferente de mentir, você deve informar o erro e ser honesto 
com o cliente. Às vezes a maior preocupação do cliente não é que algo 
dê errado, mas sim por não ser informado que algo deu ou dará errado.  

Ao aprender com os seus erros você passa a aumentar os seus 
resultados e a fidelizar os seus clientes. Aprender com os erros não 
serve somente para a vida pessoal, mas também para a vida pessoal. 
Não tenha medo de assumir seus erros, pois não existe ninguém que 
não erre. Um erro escondido pode se tornar um grande erro, e quando 
se torna um grande erro, corrigi-lo fica muito mais difícil. 

O erro é algo que deve ser evitado, mas temos que saber lidar com 
eles. Quem tem medo de errar, tem medo de um erro que ainda não 
aconteceu. Deixe seu medo de lado e aprenda a lidar com esse 
sentimento, para que você tenha coragem para ser audacioso e ser 
mais do que as pessoas esperam de você. O Medo de errar impede que 
você seja melhor e que você cresça pessoalmente e profissionalmente. 

“O maior erro de um vendedor é ter medo de errar.” 

Jaques Grinberg 

13 – Principais Erros dos Vendedores 

Principais erros 

 Achar que os clientes são iguais 

 Ter medo do cliente dizer “não” 

 Ser insistente 

 Ouça mais e fale menos 

 Não seja adivinho 

 Falta de qualificação 
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 Atrasar para reuniões 

 Não saber dizer “não” 

 Achar que conhece o cliente 

 Falta de gestão financeira 

Achar que os clientes são iguais 

Cada pessoa tem o seu estilo e suas próprias características, desejos 
e gostos. Um cliente sempre será diferente do outro e cada um 
consome tipos de produtos específicos. 

Exemplo: Um cliente chega num restaurante. Um garçom oferece a 
esse cliente um Bife à Parmegiana e começa a falar todas as 
características desse prato e todas as suas qualidades, um prato que 
qualquer pessoa ficaria com “água na boca”. Mas após toda essa 
propaganda o cliente diz que é vegetariano e não se alimenta de 
nenhum tipo de carne. No momento o garçom é o vendedor daquele 
restaurante, ele fez a melhor propaganda do melhor produto, mas não 
é o melhor produto para aquele perfil de cliente. 

Pergunte e conheça o seu cliente antes de achar que todos são iguais. 

Ter medo de dizer “não” 

Muitas vezes o cliente pede um desconto e você não tem mais margem 
para esse desconto, você já fez tudo para ajudar esse cliente. Você 
deve dizer “não” de uma forma profissional e não quer dizer que você 
queira levar vantagens, pois tem que ser uma negociação ganha-
ganha, a empresa tem que ganhar, você tem que ganhar e o seu cliente 
tem que sair satisfeito com o melhor custo x benefício. 

Ser Insistente 

Não é adequado ficar insistindo para que o cliente feche a negociação. 
Você deve entender que o cliente não quer aquele produto, ou pelo 
menos naquele momento. Pergunte a ele o que ele deseja, mas não 
insista no que o cliente deixou claro que não quer. Lembre-se: Você 
está ali para resolver o problema do cliente e não para se tornar mais 
um. 

Ouça Mais e Fale Menos 

O bom vendedor tem escuta ativa, fala menos e ouve mais. Ele deixa 
o cliente contar as suas histórias, pois quando os clientes contam suas 
histórias, eles trazem informações para os vendedores, e com essas 
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informações, criamos argumentos para possíveis objeções ao 
fecharmos nossas vendas. 

Não seja adivinho 

Não queira adivinhar o que o cliente deseja, se você ouve mais e fala 
menos o cliente lhe dará informações do que ele quer e precisa. Não 
sugira algo para seu cliente a não ser que seja algo que acompanhe o 
que ele já disse querer, se não tiver o produto, sugira uma 
alternativa, mas não adivinhe o que o cliente quer ou precisa. 

Falta de qualificação 

Por falta de opção, muitos se tornaram vendedores, mas nunca fizeram 
algum curso para se aperfeiçoarem ou buscaram informações. Não se 
contente com um certificado, leia livros, veja palestras sobre vendas e 
atendimento ao cliente, busque novos conteúdos e procure sempre se 
aperfeiçoar para se tornar o melhor naquilo que faz. 

Atrasar para reuniões 

O bom vendedor é pontual e chega com antecedência. Planeje a sua 
agenda para que não haja conflitos de horários ou horários muito 
apertados entre os seus agendamentos para ir até os clientes. 

Não saber dizer “não” 

Saber dizer “não” é um diferencial. Não basta perder o medo de dizer 
não, mas tem que aprender como falar não. O não sempre vem ao lado 
de uma justifica para o cliente. 

Exemplo: “Infelizmente não tenho mais margem para te oferecer 
desconto, mas eu consigo verificar com o meu gerente se ao invés de 
parcelar em 4 vezes eu consigo parcelar em 5 vezes. Se ele autorizar 
parcelar em 5 vezes, eu posso pedir para embrulhar o pacote para 
você? 

Sempre traga uma nova sugestão ou uma justificativa para aquele não. 

Achar que conhece o cliente 

O cliente não é uma pessoa próxima de você, então você não o 
conhece. Muitas vezes, o que o cliente quer na naquele momento não 
é o que você acha que ele quer, na dúvida sempre faça perguntas para 
conhecer o seu cliente. 

Falta de gestão financeira 
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Gastar mais do que ganha é um erro muito comum. Um bom vendedor 
tem uma boa gestão financeira. 

 

“O cliente aceita erros, mas menospreza mentiras.” 

Jaques Grinberg 

14 – Zona de Conforto 
Na psicologia, a zona de conforto é uma série de ações, pensamentos 
ou comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não 
causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. 

Zona de Conforto x Fracasso 

De acordo com estudos, indivíduos mais bem sucedidos trabalham 
constantemente fora de sua zona de conforto, enfrentando e 
superando cada vez mais novos desafios. 

O crescimento profissional de um vendedor tende a crescer mais fora 
da zona de conforto. 

Confira uma lista dos principais sinais que podem te alertar sobre a sua 
zona de conforto estar te atrapalhando:  

 Autocrítica exagerada 

 Estresse excessivo 

 Falta de motivação 

 Ansiedade 

 Fuga 

 Profissão estagnada 

 

Para sair ou evitar a zona de conforto, uma boa dica é enfrentar suas 
maiores dificuldades, começando pelas mais leves e depois partir para 
as que têm mais dificuldade. Confira algumas dicas para evitar a zona 
de conforto: 

 Faça parcerias com outras empresas 

 Confie mais em si e aceite os resultados 

 Visualize, imagine o seu sucesso 



Vendas V5 37 

 Mantenha-se motivado 

 Não tenha receio dos desafios 

 Seja sempre otimista 

 Tenha coragem de arriscar 

 

O ato de falhar ou não conseguir fazer algo de forma eficaz avisa que 
nos propusemos a fazer ou tentar algo ao invés de apenas ficarmos 
sentados na nossa zona de conforto. 

As falhas ao arriscar, sair da zona de conforto, nos trazem algo em 
troca, pelo qual devemos aprender algo novo em cada uma delas. 

 

 

Final da Zona de Conforto 

De acordo com Neale Donald Walsch “A vida começa no final da sua 
zona de conforto”. O escritor descreveu esta frase baseado na ideia de 
que muitos profissionais ingressam na chamada zona de conforto e 
quando despertam para a realidade é tarde demais. A zona de conforto 
consiste em permanecermos em um porto seguro, algo em que 
estejamos acostumados a fazer e buscar sempre aquela opção como 
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preferência nas ações, fugir do novo,  do desconhecido, limitando 
nosso crescimento profissional. 

Pratique ações proativas: Não fique na expectativa que os bons 
resultados aconteçam por si só. Fuja dessa fascinação. 

Atue no mercado de trabalho com várias empresas. Isso aumentará 
seu “leque” de produtos. E depois, represente empresas inovadoras e 
que lancem novos produtos continuadamente. 

Procure buscar contatos em listas de endereços, internet, associações 
comercias, procure por indicações etc. 

 

“Não existem atalhos para nenhum lugar que valha a pena ir.” 

Beverly Sills 

 

15 – 9 Razões mais comuns de fracassos 

1 - Pouca Aptidão Para Relações Pessoais 

É importante gostar de pessoas, ser honesto e ter simpatia. Se você 
não tem aptidão para relações pessoais, então mude a forma como 
você lida com as pessoas, crie esse hábito de mudança e melhora para 
progredir neste ponto fraco que pode estar te impedindo de ter sucesso 
como vendedor. 

2 - Falta de Integração 

Falta de integração com o meio ambiente, colegas e valores, o que 
também está relacionado com o fracasso. No meio em que você vive, 
perceba quais são os valores que as pessoas têm, coloque em prática 
esses valores e carregue com você, crie mais sinergia com as pessoas 
e o ambiente a sua volta, pois issio refletirá no seu modo de ser com 
os clientes em uma negociação. 

3 - Má gestão por parte dos superiores 

Muitas vezes os vendedores fracassam porque não têm um bom líder. 
Não possuem um líder que os motivam e que orientam de forma 
adequada a sua equipe. Nós, vendedores, precisamos saber lidar com 
o nosso chefe e termos um bom relacionamento com ele. Devemos 
entender os seus valores e criarmos sinergia no ambiente em que 
trabalhamos, não precisamos esperar que o nosso chefe nos chame 
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para dar um feedback, mas podemos, de uma forma profissional e 
ética, pedir um feedback e aprender com ele. 

4 - Falta de Sorte e Fatores Incidentais 

Muito vendedores dizem ter falta de sorte nas vendas por não terem 
tido uma oportunidade com um bom cliente ou que todos os clientes 
que eles atendem não acabam fechando a venda, mas outros 
vendedores da empresa em que trabalham sim. Mas será que diante 
dessa situação esse vendedor estava preparado para realizar aquela 
venda para o cliente que o seu colega atendeu? Ou será que mesmo 
atendendo o cliente, mas não vendedo nada no momento, esse cliente 
não possa gostado do seu atendimento e possivelmente irá procurá-lo 
em uma futura compra lhe permitindo fechar uma venda muito melhor 
do que a do seu colega?  

O bom vendedor pensa a médio e longo prazo, fideliza seus clientes 
para que sempre faça uma boa venda. E se um colega faz uma boa 
venda, ele parabeniza o colega, elogia ele e diz que ele colocou em 
prática todas as técnicas de venda para obter sucesso. Tenha sucesso 
em suas vendas, se aprimore, busque sempre evoluir e aprenda com 
os seus erros e com o sucesso dos outros. 

5 – Comportamento Autodepreciativo 

O comportamento autodepreciativo faz com que muitos vendedores 
acabem desistindo de continuar com os esforços nas vendas, pois veem 
seus colegas progredindo e não percebem os seus próprios resultados. 
Esse vendedor acaba ficando na sua zona conforto e se conforma com 
o salário fixo, não deseja mais o sucesso e se rebaixa achando que não 
é capaz de evoluir, ele acaba criando mais um obstáculo para si mesmo 
ao invés de vencer o desafio e quebrar a barreira que lhe impede de 
chegar no topo do sucesso. 

6 - Preconceito 

Discriminação por sexo, raça, idade, comportamento etc. O vendedor 
de sucesso não faz nenhum tipo de discriminação, ele cuida do seu 
cliente como se fosse o melhor cliente da sua vida, mesmo que esse 
cliente não compre nada no momento, mas pense a médio e longo 
prazo. 

7 - Comportamento Inadequado 

Falta de orientação sobre comportamentos a adotar na frente dos 
clientes impedem que muitos vendedores tenham sucesso. Analise a 
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sua postura profissional dentro da política da empresa e da política que 
você acredita ser a correta, não deixe que seus princípios sejam 
esquecidos, senão você não estará sendo honesto consigo mesmo. 
Saiba se comportar na frente dos clientes. 

8 - Inatividade 

Se você está sem clientes acreditando que eles irão te ligar e ir atrás 
de você, entenda a situação e não caia nessa armadilha. Se os clientes 
não vêm até você então vá atrás deles. Pegue o CRM da sua empresa, 
faça ligações e converse com os seus clientes e ofereça promoções. O 
bom vendedor nunca fica parado, nunca fica inativo. Se mexa e corra 
atrás do seu sucesso, seja acima da média! 

9 - Falta de Engajamento e Comprometimento 

Quando você não tem engajamento e comprometimento com algo, as 
chances desse algo dar certo são mínimas. Nas vendas funciona da 
mesma forma e você não terá suas metas alcançada. Você deve seguir 
os processos de vendas e ter persistência, compromentimento e 
engajamento para que seus objetos tenham êxito, sempre bsuscando 
solucionar as metas e os problemas dos clientes, pois fazendo isso as 
suas metas serão consequência. 

 

“Afinal, se a gente não se divertir o que é que a gente vai fazer.” 

Elis Regina 

 

16 – Planejamento de Vendas 

A Importância do Planejamento de Vendas 

Com o plano de vendas, o empresário e os vendedores da empresa 
acompanham as ações e os resultados. 

Um plano de vendas pode orientar tanto o líder da empresa quanto 
seus vendedores. 

Se um planejamento não estiver saindo de acordo com o planejado é 
possível revisá-lo e refazê-lo antes do fim do prazo. 
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Abaixo serão apresentadas algumas ações que podem e devem fazer 
parte do planejamento de vendas: 

Invista pelo menos 4 horas prospectando novos clientes. 

Pesquise oportunidades: quem são os clientes que podem comprar 
de você, mas não compram. Como prospectá-los. 

Descubra ferramentas e tecnologias que estão disponíveis para 
melhorar a sua produtividade. Como por exemplo, um software ou App 
de CRM, redes sociais e etc. 

Estude e aprenda sobre vendas, relacionamento interpessoal, 
atendimento gourmet, economia, empreendedorismo, técnicas de 
negociação e também sobre os produtos e/ou serviços da sua empresa 
e dos concorrentes. 

Faça perguntas que vendem. Quem faz perguntas conduz a 
negociação. Pense nisso! 

Desenvolva o hábito de ouvir, ative a escuta ativa. Em vendas, ouça 
mais e fale menos. 

Enfatize os benefícios. Descubra as necessidades e sonhos do cliente e 
ofereça soluções. 

Preste atenção aos sinais do cliente. Saiba quais os caminhos que você 
deve seguir a cada sinal novo do cliente. 

Prometa apenas o que puder cumprir. 

Preste atenção às oportunidades novas e inesperadas, como 
tendências de mercado, por exemplo. 
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Se algo não está funcionando, não tenha medo de mudar, ou alterar o 
seu plano. 

Pense cuidadosamente quais as oportunidades que você quer atingir 
no próximo período de trabalho.  

Metas Além do Planejamento 

Reflita sobre as metas da sua empresa e reflita sobre as suas metas 
pessoais. Isto fará com que você identifique se ambas estão de acordo, 
se as metas da empresa vai te levar aonde você quer chegar. 

Se as metas não forem conforme planejado, não desanime, procure 
mudar o seu planejamento e siga em frente. 

É importante investir a quantidade de tempo adequada para preparar 
o plano de vendas para o sucesso comercial da empresa onde você 
trabalha. 

 

Assim como qualquer outra profissão, criar metas e um bom 
planejamento requer estudo, organização e dedicação. 

É Tempo de Planejar 

Apesar de ser um processo trabalhoso, criar um planejamento é 
importante e não pode ser ignorado por um bom vendedor. 

Cuidado, montar um planejamento errado é tempo perdido, então 
foque no processo para fazer corretamene. 

Como Alcançar o Público Definido como Padrão? 

Em um planejamento, é importante identificar os tipos de clientes que 
comprariam seus produtos. Ao indentificar os tipos de clientes padrão 
em que a empresa e os vendedores irão lidar, será necesário alcançar 
este público, veja algumas dicas abaixo: 

● Sabendo que se trata de um público jovem, por exemplo, 
localizado em uma determinada cidade, é interessante realizar 
postagens em redes sociais, panfletagem nessa região e 
também incentivar aqueles em que leram a postagem ou 
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receberam o panfleto a divulgar para amigos, familiares e 
conhecidos colocando campanhas atreladas a isto. 

“As pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. 
Bem, nem o efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente.” 

Zig Ziglar 

17 – Desenvolvimento do Plano de Vendas 

Como Desenvolver um Planejamento de Vendas 

Afinal, como é possível desenvolver um planejamento de vendas? Veja 
algumas dicas a seguir: 

Planejamento da equipe: O planejamento da equipe indicará o 
caminho que a empresa deverá seguir e provavelmente onde você 
estará inserido no futuro. 

Objetivo da equipe: Começar a planejar uma equipe de vendas a 
partir de seus objetivos é, em última análise, entender até onde os 
vendedores podem chegar em resultados para a empresa, ou seja, 
quanto eles conseguem vender. 

 

A empresa, conhecendo estes limites, irá exigir o máximo de cada um 
dos seus vendedores, todos devem estar preparados e seguir o plano 
de vendas. 

Por fim, atender o cliente de forma diferenciada, sempre educado, 
simpático e que surpreenda o cliente é primordial. 

Importante incluir no planejamento: 

● Informações sobre os produtos e/ou serviços: Todos os 
produtos/serviços devem estar categorizados, listar quem é o 
público alvo, para que serve o produto/serviço, quais os seus 
benefícios, os diferenciais competitivos em comparação aos dos 
concorrentes, formas de pagamento ou prazos de entrega e se 
tem estoque ou não. 
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● Concorrentes: Pesquisar sobre os principais concorrentes 
diretos e indiretos e quais os seus produtos/serviços. 

● Exposição dos produtos: Avaliar e organizar a exposição dos 
produtos da forma mais atrativa possível. 

● Estratégias das vendas e metas 

Quatro ações para a estratégia de vendas: 

 Definir os clientes potenciais 

 Desenvolver a campanha de venda 

 Fidelizar os clientes 

 Aumentar as vendas para clientes atuais (antigos) 

 

O Planejamento de Vendas 

Para o planejamento de vendas é importante definir dentro da política 
da empresa quais serão os tipos de vendas. 

Venda interna: Conhecida como venda balcão, mas tem uma 
diferença entre a venda balcão, pois os compradores procuram a 
empresa e a empresa pode também procurá-los. 

Venda balcão: Digamos que no balcão apenas o cliente toma 
conhecimento da empresa e procura por ela, entra na loja e quer ser 
atendido de forma gourmet, diferenciado, mimado. 

Telemarketing: É classificado como uma venda por ligação, para 
existir um Telemarketing basta ter um vendedor usando um 
telefone/headset para realizar contato com o cliente. 

 
 

Mala direta: Divulgação feita através de catálogo ou outra peça 
enviada pelos Correios. 
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Internet: Venda de produtos ou serviços efetuada através de sites, 
landing pages, e-commerce e redes sociais. 

@ 
Vendas externas: A abordagem acontece no ambiente externo à 
empresa, com um trabalho de campo desenvolvido pelos vendedores. 

Descubra qual o tipo de venda que você se adapta melhor. 

“Conhecer os concorrentes é diferente de falar mal dos concorrentes. 
O vendedor Coach conhece, para descobrir os seus diferenciais 

competitivos, e não para falar mal.” 

Jaques Grinberg 

18 – Campanhas e Fidelização dos Clientes 

Definir os clientes potenciais 

É no planejamento de vendas que tudo começa e é essencial definir 
quais são os seus clientes potenciais, saber o perfil, a classe social, a 
faixa etária e a localização em que o seu cliente está. Pesquise e defina 
tudo isso no planejamento de vendas. 

Como Desenvolver uma Campanha 

Uma campanha é basicamente uma promoção de um ou mais 
produtos, na qual tem como objetivo principal buscar novos clientes ou 
despertar o interesse de clientes antigos. Seja com descontos 
específicos ou benefícios de múltiplos produtos. 

Confira uma lista com cinco passos para desenvolver uma forte 
campanha: 
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Defina o seu objetivo: É necessário escolher um produto ou um 
pacote de produtos. Pensar como você irá divulgar a loja, empresa, 
como irá aumentar a carteira (financeiro da empresa) e como venderá 
mais para quem já é seu cliente. 

Defina o nome da sua campanha: O nome também é importante, 
ela precisa ser um nome que desperte o interesse do comprador. 

● Exemplo: Difícil escolher um presente? Vai de chocolate que 
não tem erro! 

Defina as vantagens do produto: Defina as vantagens em se 
adquirir o seu produto e se possível divulgue estas vantagens em 
revistas, sites e outros meios. 

Qual a promoção da campanha?: Após definir o objetivo, nome e 
as vantagens do seu produto, o cliente certamente irá se interessar 
pelo seu produto. Sendo assim você precisará apresentar a 
PROMOÇÃO, o benefício que o cliente terá com aquela campanha.  

Qual o prazo: Toda campanha deve ter um prazo de término, é 
importante descrever os detalhes do prazo na própria campanha, pois 
assim pode causar o sentimento de algo limitado e o cliente pode 
pensar “devo comprar logo ou vai acabar”. 

 

Técnicas de Fidelização 

Fidelização é o desejo de um cliente passar o seu tempo e investir 
dinheiro em sua empresa, ou seja, preferir seus produtos e serviços ao 
invés dos produtos e serviços da concorrência.  

A fidelidade de um cliente pode ser percebida por alguns fatores 
importantes: 

● O nível de envolvimento do cliente com o segmento de negócios 
que está sendo tratado. 



Vendas V5 47 

● As oportunidades que o cliente tem de trocar a empresa pelo 
seu concorrente. 

● A segurança do cliente em se manter fiel a determinado 
vendedor ou empresa. 

O cliente sente-se seguro sabendo que quando houver necessidade, 
terá alguém que o escute atentamente e que procurará, de fato, 
resolver o que for necessário. 

Conheça alguns exemplos de grandes empresas, famosas por fidelizar 
clientes em modalidades diferentes: 

● Nike: Fidelizada pela marca 

● Lojas Americanas e Casas Bahia: Fidelizadas pelo preço 

● TAM e American Express: Fidelizadas pelo atendimento 

● Michelin e HP: Fidelizadas pelo produto 

● IBM e Correios: Fidelizadas pelo serviço 

Aumentando as Vendas para Clientes Fidelizados 

As campanhas institucionais também servem para aumentar as vendas 
para quem já é cliente. 

Campanha institucional é toda propaganda que não pretende aumentar 
os lucros com a ação, mas divulgar a marca e fortalecer a relação com 
os seus clientes.  

Exemplos: 

Ao comprar um item ganhe 30% de desconto no segundo item! 

Na semana do seu aniversário, ganhe 50% de desconto em peças 
selecionadas! 

Em compras acima de R$200,00 parcele em até 6x sem juros. 

Ticket Médio 

O ticket médio é a média do valor que cada cliente gasta em suas 
compras. Exemplo de cálculo do ticket médio: 

TOTAL DE VENDAS ÷ TOTAL DE CLIENTES NO PERÍODO 

Conhecer o ticket médio é extremamente importante para um 
empresário ou um vendedor individual, pois, às vezes, gasta-se mais 
para conquistar um cliente do que se gastaria para trabalhar usando 
outro método.  
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Entenda o processo de um ticket médio diário, veja os componentes e 
depois confira o cálculo. 

● Uma loja vende um total no dia de: R$ 15.000,00 

● Onde 140 clientes efetuaram compras diversas 

 
Então o cálculo será este: 

Vendas 15.000 ÷ Clientes 140 = Ticket médio / dia 107,14 

Para os cálculos semanais e anuais, basta seguir o mesmo 
pensamento, a diferença é que você precisará calcular primeiro todas 
as vendas do período, depois todos os clientes que compraram nesse 
período e então terá o ticket médio. 

 

“A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento 
pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.”  

Frederick Herzberg 

 

19 – Plano de Vendas (Dicas) 

Não Faça Julgamentos das Ideias Criativas 

Muitas vezes o marketing cria uma ideia criativa fora do comum e o 
vendedor acaba desdenhando do poder desse marketing. Acha que 
aquilo não vai dar certo e só vê o lado negativo afirmando que não irá 
funcionar. Mas por que não colocar essa ideia em prática? Por que não 
demonstrar incentivo pelas ideias da empresa? Se der certo você fez 
algo diferente e se sentirá muito mais motivado e recompensado por 
ter acreditado nas ideias da empresa. Mas se não de certo, por que 
não levantar as dificuldades e os desafios e sugerir novas ideias para 
melhorar e avaliar o que pode mudar naquela ideia inicial apresentada 
pelo marketing. Nunca julgue antes de “experimentar”, seja criativo 
com as suas experiências e transforme novas ideias em novas 
oportunidades.  

Aprimore A Autoestima 

Não podemos deixar que as pessos coloquem a nossa autoestima para 
baixo. Devemos acreditar em nós mesmos que podemos chegar onde 
quisermos. Precisamos de foco persistência e planejamento até para 
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aprender e não apenas para vender, o nosso sucesso é o reflexo da 
nossa dedicação. Se você quer fazer diferença é preciso fazer diferente, 
estudar é estar acima dos outros vendedores e não estar satisfeito em 
com o mesmo patamar que eles estão, mas sim em estar acima deles 
nos resultados e na dedicação. 

Fuja de Estereótipos 

Seja você mesmo. Fuja do padrão e do que sempre “pareça ser certo”, 
mas dentro da política e das regras da empresa. Veja as regras como 
algo positivo e use-as a seu favor, pois se souber trabalhá-las você 
terá bons resultados. Sempre use a sua criatividade para inovar e se 
diferenciar para ganhar mais destaque e e resultados positivos para a 
sua vida profissional.  

Não Tranque a Gaveta dos Velhos Problemas 

Não esconda os problemas que já passaram, resolvá-os. Problemas 
não resolvidos ou mal resolvidos acumulados pesam no nosso 
subconsciente, por mais que você não pense nesses problemas, eles 
sempre estão lá e podem te prejudicar na sua vida profissional e 
impedi-lo de ter sucesso nas suas vendas. 

Sair da Zona de Conforto 

É o resumo de tudo o que você já aprendeu. Não fique parado 
acomodado achando que tudo está bom, pois tudo pode melhorar e 
sempre haverá como progredir na vida pessoal e profissional. Queira 
ajudar as pessoas e sempre se esforce para isso, assim você estará em 
constante crescimento mutuamente com o seu sucesso, não fique para 
trás, não deixe a motivação acabar, pois para cair é mais fácil do que 
para se levantar.  

20 – Importância dos Canais de Vendas 

Canais de Venda 

Existem vários canais de venda em que o vendedor pode trabalhar, 
cada um deles proporciona um atendimento diferente, e é importante 
conhecê-los para se antecipar nas negociações. A seguir veja alguns 
detalhes da venda por telefone. 

Os canais de venda podem ser: 

 Telefone 

 E-mail 
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 Whatsapp 

 Redes Sociais 

 Porta a porta 

Funil de Vendas AIDA 

AIDA é um acrônimo para o nome das quatro etapas utilizadas nesse 
método Atenção, Interesse, Desejo e Ação. É um método utilizado para 
entender o cliente e ajudá-lo a tomar a melhor decisão para o 
fechamento da venda. 

 Atenção: É a primeira etapa do método. Você precisa chamar 
a atenção do cliente, fazer com o que o cliente saiba que o seu 
produto ou serviço existe. 

 Interesse: Após chamar a atenção do cliente, você deve 
despertar o interesse dele, para que ele queira comprar com 
você. 

 Desejo: Antes do cliente tomar a decisão, ele precisa ter o 
desejo de comprar. É nesta etapa que você leva o cliente ao 
fechamento da venda. 

 Ação: É o momento que o cliente tem a ação de comprar agora 
e com você. 

Palavras Poderosas e Gatilhos Mentais 

A seguir você verá as quatro palavras mais poderosas para 
potencializar suas vendas, esteja sempre preparado para identificar o 
momento e usar estas palavras para aumentar os seus resultados. 

Oportunidade: Circunstância útil, benéfica e vantajosa; conveniência, 
utilidade. 

Imagine: Ato de conceder e criar imagens novas a partir da 
combinação de ideias. 

Novidade: Qualidade, caráter ou condição do que é novo, e que atrai 
atenção e interesse; inovação, originalidade. 

Merece: Qualidade de obter algo por seus méritos, merecimento. 

Estas palavras combinadas com uma boa frase tendem a vender com 
maior facilidade. Veja alguns exemplos: 
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 “Percebo que você está em dúvida entre viajar para o Nordeste 
ou Exterior. Imagine se você ganhasse de presente uma das 
duas opções, qual você escolheria?” 

 “Temos uma novidade, agora você pode receber a sua cotação 
pelo WhatsApp ou por e-mail. Qual a sua preferência?” 

 “Você merece apenas produtos de ótima qualidade, sendo 
assim, eu envio a você aquele primeiro que você mais gostou?” 

Vamos ver também um exemplo onde combinamos mais de uma 
palavra, o efeito pode ser ainda melhor: 

 “Temos uma novidade na loja, imagine se oferecermos um 
desconto para os 5 primeiros clientes que chegarem aqui. Sim, 
iremos oferecer hoje 50% de desconto! É uma oportunidade 
imperdível. Corra, pois irão esgotar os descontos, vocês 
merecem!” 

 

“A persistência é o caminho do êxito.” 

Charles Chaplin 

21 – Vendas por Telefone e E-mail 

Vendas Por Telefone 

Vendas por telefone: Vender por telefone é um desafio, pois 
diferente de outras vendas você precisará sentir os sentimentos do 
cliente através da voz dele, sem poder observá-lo nos olhos.  

Fique atento: O timbre de voz usado pelo vendedor ao telefone 
modifica a percepção do cliente. Para gerar “rapport”, o tom de voz é 
fundamental. 

Cuidado com sotaques, gírias ou manias ao falar pelo telefone com 
cliente. 

O cliente gosta de ouvir o nome dele, anote e repita-o algumas vezes, 
sem exagerar. 

Dicas Para Aumentar Vendas Por Telefone 

Assim como qualquer modalidade de venda, a negociação por telefone 
é uma forma de oferecer o que a sua empresa tem de melhor. 
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Vender por telefone requer total atenção do vendedor e é importante 
conhecer algumas dicas para lidar com os clientes, veja algumas a 
seguir: 

● FOCO TOTAL EM SEU CLIENTE: O cliente leva cerca de cinco 
segundos para decidir se desliga o telefone ou se segue com a 
ligação. 

● PARE E PENSE: Coloque-se no lugar do cliente e imagine o que 
faz você desligar o telefone nos primeiros segundos, tente 
reverter isto em suas ligações. 

● ATENDA PRONTAMENTE O TELEFONE: Quanto mais espera 
pelo atendimento da chamada, mais impaciente o cliente fica. 

● TENHA EM MÃOS TUDO O QUE PRECISA: Caneta, lápis, 
borracha, apontador, script ou roteiro das ligações e 
atendimento, caderno para anotações, computador com 
sistema de CRM e etc. Tudo o que um vendedor por telefone 
está habituado a usar.  

● ENSAIE O SEU ROTEIRO: Na maioria dos casos é preciso 
estudar e ensaiar bastante o roteiro (script) das ligações e 
treinar técnicas de oratória para ter um bom discurso ao 
telefone. 

● IDENTIFIQUE-SE RAPIDAMENTE: Atenda de acordo com a 
política e regras da empresa. 

● SUA FALA NÃO É UM ROTEIRO: Fale de forma natural, não 
seja “robotizado” lendo o roteiro. 

● VENDA BENEFÍCIOS: Nunca, jamais comece a falar sobre as 
características do seu produto. Primeiro ofereça os benefícios, 
os resultados do que deseja vender. 

Vendas Por E-mail 

Os e-mails usam um sistema chamado de correio eletrônico. O sistema 
de Correios é mais antigo que a internet e foi uma ferramenta muito 
importante para criá-la. Antigamente as empresas enviavam cartas ou 
mala direta aos seus clientes. Entenda todas suas possibilidades e 
como deve ser a comunicação dos vendedores com seus clientes via e-
mail. 

Vendas por e-mail permitem compor, enviar e receber mensagens 
através de sistemas eletrônicos de comunicação. 
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As principais vantagens de vender por e-mail: 

● Rápido e barato 

● Preferência entre os clientes 

● Após escrito pode ser revisado antes de enviar 

● Envio entre um ou mais grupos de clientes 

● Possibilidade de anexo de arquivos diversos 

 

As principais desvantagens de vender por e-mail: 

● Incerteza de e-mail lido 

● Se o e-mail não for revisado após enviar as falhas serão 
irreversíveis 

● Repassar o conteúdo do e-mail para a concorrência 

● Contato frio, sem emoção 

● Cair na caixa de spam sem que o cliente leia 

Comece a sua mensagem corretamente, faça as saudações, não 
esqueça de nenhum detalhe antes de enviar. 

 

7 Dicas Para Escrever E-Mails Profissionais 

Primeira dica: Foco no conteúdo do e-mail para um e-mail não gerar 
dez novos e-mails. 

Segunda dica: Defina o conteúdo do assunto, tema no final antes de 
enviar o e-mail, pois você poderá revisar todo o e-mail e entender 
melhor o conteúdo, podendo assim criar um assunto mais breve, 
objetivo e que desperte interesse no leitor. 

Terceira dica: Evite grandes conteúdos, as pessoas preferem e-mails 
mais diretos e, se puder, criar tópicos também desperta interessa nos 
leitores. 
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Quarta dica: Cuidado com o afeto nos agradecimentos, seja o mais 
profissional possível, tudo de acordo com a política de onde trabalha. 

Quinta dica: Elabore uma boa assinatura, por mais que o destinatário 
já o conheça, criar uma assinatura torna-se mais profissional, criando 
credibilidade ao e-mail.  

Sexta dica: Colocar-se do lado do destinatário é um dos segredos para 
um e-mail profissional de qualidade. Leia o e-mail duas ou mais vezes 
antes de enviar. 

Sétima dica: A apresentação é importante e deve ser objetiva.  

 Comunicação Pela Internet – Acesso Rápido 

Atualmente é um dos meios mais utilizados para comunicação, tudo 
está ligado, o que acontece em outra cidade do seu estado ou até 
mesmo do outro lado do mundo é facilmente colocado na internet e 
logo todos já estão sabendo sobre o assunto. Redes sociais, sites, 
blogs, e-mails tudo está ligado a este recurso. 

Mas cuidado! Não podemos transformar essa tecnologia e tanta 
informação em motivo de desgaste. Muitos vendedores ficam 
desmotivados por causa da tecnologia ou até dependente delas e 
esquece de outros meios de venda. 

Técnicas de Montagem do E-mail 

As três regras mais importantes para vender por e-mail, são: 

Assunto do e-mail: É a primeira mensagem que o cliente irá ler, deve 
ser uma frase curta que gere curiosidade no destinatário. 

Corpo do e-mail: Comece com uma breve apresentação de quem é 
você e a empresa onde trabalha. Faça uma pergunta que desperte 
interesse que o faça ler até o final do e-mail. 

Conclusão: Finalize com um resumo de no máximo duas linhas e faça 
uma pergunta fechada direcionando o cliente para um próximo contato. 

No final do e-mail deixe a sua assinatura de e-mail com todos os seus 
contatos, o site da empresa e as redes sociais. Tudo de acordo com o 
padrão e a política da empresa. 

 

“Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que 
você realize o seu desejo.” 

Paulo Coelho 
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22 – Vendas com Whatsapp 

Técnicas de Venda com WhatsApp 

Conheça melhor os números que atualmente possui este aplicativo 
poderoso. 

● 120 milhões de usuários só no Brasil 

● 1 bilhão de usuários no mundo 

● 30 bilhões de mensagens por dia 

● 16 bilhões de dólares foi o valor da venda para o Facebook 

 

Muitos clientes não querem falar ao telefone e alguns não gostam de 
e-mails, por causa de spam e etc. Por estes motivos e outros, cada vez 
mais os clientes querem conversar com as empresas pelo WhatsApp. 

Os clientes que usam o WhatsApp, esperam receber mensagens com: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para vender pelo WhatsApp não basta apenas ter um número, é 
necesário também divulgá-lo para que os clientes possam entrar em 
contato com você. 

Exemplos para divulgar seu número de WhatsApp: 

● Divulgação visual: Pode ser feita por vitrines, sites, redes 
sociais e até mesmo nas vestes de trabalho. 

INFORMAÇÕES 

ATENDIMENTO 

PROMOÇÕES 

PÓS-VENDA 
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● Divulgação pessoal: Pode ser feita através de cartões 
entregues porta a porta, panfletos ou até mesmo em uma 
conversa com um interessado. 

● Divulgação através de áudio: Pode ser realizada através de 
rádios, carros de som ou sites de músicas. 

Assim como qualquer outro canal de venda, o WhatsApp será 
apenas uma ferramenta para auxiliar na venda, mas o verdadeiro 
motivo do fechamento estará na forma com que atende o cliente. 

Dicas: Venda Ativa Através do WhatsApp 

Menos é mais: quanto menor o texto da mensagem, mais chances 
você terá do destinatário ler com atenção. 

Procure desenvolver mensagens criativas, diferente das quais estamos 
acostumados a receber, os clientes gostam de novidades. 

Horário: cuidado com os horários. Você pode estar acordado às 23h, 
mas o cliente não.  

 

 

Evite enviar mensagens após 
horário comercial. 

 
 

Quatro palavras poderosas para serem usadas no WhatsApp: 

● Oportunidade 

● Novidade 

● Imagine 

● Merece 

Gatilhos mentais: São de alguma forma “armas” psicológicas para 
despertar algum tipo de interesse nas pessoas através de palavras 
poderosas. Uma forma de convencer alguma pessoa a tomar alguma 
decisão, por exemplo, de comprar de você. 

Exemplo de venda ativa através do WhatsApp:  
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● Hoje é o seu aniversário e queremos desejar mais um ano cheio 
de realizações e muito conhecimento. Equipe Educação Teste. 

● Oportunidade! Conversei com o meu gerente e consegui algo 
especial só para você. Consegue voltar para conversarmos? 

● Em nenhuma das mensagens acima tem uma promoção, são 
mensagens que geram engajamento e curiosidade no cliente 
para solicitar mais informações. 

● Use o aplicativo do WhatsApp para computador, é mais fácil, 
prático e rápido para digitar. 

● Para baixar, basta acessar o site em seu navegador de internet: 
www.whatsapp.com/download 

Dicas Para Evitar no WhatsApp 

Spam: Não faça spam, não envie mensagens para quem não deseja 
receber. 

 

Emoticons: Quando não for política da empresa, procure evitar ou não 
usar as “carinhas amarelas”, ser o mais profissional possível é 
essencial. 

Grupos de clientes: Não use ou evite usar, se grupos de amigos, 
família pode se tornar um problema por conta das diversas opiniões 
dos usuários, imagine um grupo de clientes. 

Número pessoal: É importante e digamos que é fundamental você 
ter uma separação do seu número pessoal com o número da empresa, 
ou seja, ter dois números, um para cada finalidade. 

 

WhatsApp Business 

Foi lançado no início de 2018 o aplicativo WhatsApp Business. O ícone 
que representa este App é diferente do que estamos acostumados e 
conhecemos. Veja na imagem abaixo: 
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O método de conversa desta ferramenta é o mesmo do tradicional, a 
principal diferença é que na versão Business existem alguns campos 
extras no perfil do usuário, tais como, campos para adição dos detalhes 
da empresa, como ramo, endereço, contato, história da empresa e etc.  

É possível automatizar através de respostas automáticas e prontas, 
facilitando e oferecendo agilidade aos clientes, por exemplo, para 
habilitá-las em dias que a loja estará fechada como feriados, domingos 
e fora do horário de funcionamento. 

Para a gerência e vendedores, o novo aplicativo oferece também 
estatísticas do fluxo de mensagens com gráficos. Será possível ter 
acesso aos resultados de mensagens enviadas com sucesso, entregues 
e lidas. 

 

Dicas para Vender Mais no WhatsApp Business 

Conheça seis principais dicas para vender mais através deste recurso: 

1. Use o aplicativo para relacionar-se com os clientes: Sim, a 
venda será uma consequência da sua relação com o cliente.  

Exemplo: Para uma galeria, informe aos clientes eventos como 
Páscoa, Natal ou eventos da região, horários em que são mais fáceis 
de encontrar vagas no estacionamento, dias de degustações grátis de 
produtos, com isso, você atrairá a atenção dos clientes e fará com que 
eles frequentem o local, as vendas que ocorrerão nas lojas da galeria 
serão consequência disto. 

2. Só envie mensagens se o motivo for de interesse do 
destinatário. 

Uma das dicas é criar a lista de transmissão separando os clientes pelo 
sexo masculino e feminino. 

3. Sempre elabore um texto profissional. 
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Cuidado com o uso de gírias, “memes”, assuntos polêmicos, imagens 
e outros. O texto deve ser profissional e isso não quer dizer formal. 

4. Foco no objetivo. 

O objetivo principal da venda pelo WhatsApp é despertar a atenção e 
interesse dos clientes, fazendo com que eles venham conhecer a sua 
loja, buscando sempre trazer novos clientes e fidelizar os atuais. 

5. Faça como os vendedores coach. 

O vendedor não vende, ele ajuda os clientes a comprarem. 

6. A comunicação é uma via de duas mãos, vai e volta. 

Tenha um profissional preparado e pronto para atender os clientes via 
aplicativo. Quando recebemos uma mensagem interessante e do nosso 
interesse, respondemos agradecendo ou perguntando mais sobre o 
assunto. 

“No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.” 

Albert Einstein 
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23 - Redes Sociais e venda Porta a Porta  

Redes Sociais para Vender e Fidelizar Clientes 

 

 

As redes sociais são ferramentas muito úteis para as empresas, é um 
meio de comunicação fácil para os clientes encontrarem o que 
precisam. 

Independete da rede social que você ou sua empresa tenham, é 
importante você saber que é preferível não ter ao invés de ter uma 
rede social sem cuidados, desatualizada. 

 

Também é importante saber que uma rede social, assim como qualquer 
outro meio de comunicação, deve ser usado para fins profissionais, 
jamais use uma rede social da sua empresa para controlar assuntos 
pessoais e relacionamentos.  

Uma boa dica é estar sempre publicando as satisfações dos clientes 
nas redes sociais sobre as ações da empresa e tudo mais. Isto chama 
a atenção de outros clientes de forma positiva, pois saberão que outras 
pessoas estão falando bem do serviço prestado. Mas faça valer, caso 
as avaliações sejam negativas o poder de afastar os clientes também 
será muito forte. 
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Descubra o seu público e o que interessa a ele. É muito importante 
saber a idade média, sexo, preferências, região em que vive e 
comportamento dos seus clientes. 

Conheça a concorrência e outras páginas de interesse. Uma boa fonte 
de inspiração para você e sua empresa, pode ser as páginas de 
concorrentes que estejam alcançando sucesso nas redes sociais e até 
de marcas de outros produtos e serviços. Não há problema em copiar 
algumas boas ideias, mas procure tomar cuidado e manter também a 
criatividade, afinal você quer vencer o seu concorrente.  

Tenha ritmo e periodicidade. É importante que a sua rede social receba 
postagens constantes, elabore um plano de postagens, todo um dia da 
semana específico, num horário, além de criar uma média de 
postagens semanais, você informa aos clientes que sempre naquele 
dia terá algo novo.  

Melhore seus resultados: Não adianta apenas postar vários assuntos 
se você não souber que resultados eles estão lhe trazendo, faça 
pesquisas e busque entender que tipos de clientes estão dando atenção 
a eles, se de fato estão recebendo atenção e se os clientes são o tipo 
de público que você gostaria de entreter. 

Desenvolva ações criativas: Incentive o seu público a compartilhar 
o conteúdo com mais pessoas, crie campanhas a fim de realizar uma 
troca de favores por quem compartilhar. Um engajamento entre 
interessados é de extrema importância. 

Invista nas campanhas: Se conseguir alguma verba extra, invista 
em impulsionar posts estratégicos em campanhas para aumentar o seu 
público. Algumas redes sociais oferecem serviços pagos que trazem um 
ótimo retorno. 

Amplie as suas redes: Não fique apenas na zona de conforto 
trabalhando com redes sociais que você já conhece, pesquise as redes 
mais usadas pelo público que deseja atingir e crie contas nelas para 
ampliar mais seus interessados. 

Veja uma média de tempo da vida útil de um post nas principais redes 
sociais: 

● Facebook: 05 horas 
● Instagram: 21 horas 
● Youtube: 20 dias 
● LinkedIn: 24 horas 
● Twitter: 18 minutos 
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Em suas publicações nas redes sociais procure adicionar fotos e vídeos 
junto com o conteúdo de texto, isto ajuda a trazer mais atenção dos 
interessados. 

Venda Porta a Porta 

A venda porta a porta é chamada assim, pois tem como característica 
a presença de um vendedor que efetua a venda diretamente indo até 
o cliente, seja em sua casa ou em outra empresa.  

A venda porta a porta é uma das mais antigas modalidades de comércio 
e que sobrevive até hoje. Alguns dos exemplos mais comuns de venda 
porta a porta estão relacionados ao ramo de cosméticos. Algumas 
marcas importantes atuam nesse segmento. 

Uma das muitas características desta venda é o olho no olho, a venda 
é efetuada conversando diretamente com o cliente, diferente de outras 
vendas como no e-mail, telefone ou WhatsApp. 

Para realizar a venda porta a porta é importante planejar tudo um dia 
antes de sair realizar as visitas, o vendedor deve ter bem claro o perfil 
de cada cliente que pretende visitar, além das rotas que irá tomar. 

Uma dica importante para facilitar as recepções entre vendedor e 
cliente é buscar pelos contatos dos clientes de outras maneiras e 
agendar a visita com ele, assim o cliente já estará esperando e não 
será pego de surpresa. 

Comente com o cliente que você está visitando a rua naquele dia. Ao 
mostrar que você foi atender a todos da rua gera confiança. Se você 
já atendeu alguém, diga o nome da pessoa. Afinal, é alguém conhecido 
dele. 

Estude a região onde está. Entenda o máximo possível os hábitos e 
horários das pessoas. Isto permitirá que você se programe da forma 
mais adequada para encontrar as pessoas em horas mais oportunas 
para lhe atender. 

Veja algumas modalidades que acompanham a venda porta a 
porta: 

● Venda por catálogo 

● Venda por mostruário 

● Venda de produtos a pronta entrega 

● Reuniões de vendas 



Vendas V5 63 

“Por vezes sentimos qwue aquilo que fazemos não é senão uma gota 
de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.” 

Madre Teresa de Calcutá 

 

24 – Processos de Venda 
O processo de venda funciona da seguinte forma: O vendedor faz a 
abordagem natural, com os cumprimentos e com a parte para a 
abertura, ou seja, apresentação dos produtos, propostas, condições 
etc. O comprador reage inicialmente com atenção e curiosidade 
prestando atenção na argumentação. 

O vendedor parte para a demonstração observando todas as reações. 
O comprador sente a necessidade do produto, interesse ou desejo.  

O vendedor parte para o primeiro fechamento. O comprador cria 
insegurança para o fechamento e desenvolve objeções e dúvidas.  

O vendedor estando preparado, treinado e conhecendo seu produto, 
pode resolver todas as objeções do comprador com inteligência.  

O comprador demonstra convicção, e o vendedor finalmente fecha a 
venda de acordo com a aceitação do comprador. 

7 Passos do Processo de Vendas 

Muitos vendedores e estudantes possuem dúvidas em como lidar com 
os processos de vendas, analise as explicações abaixo: 

1. Conhecimento do produto: 

Quando conhecemos o produto ou estamos recebendo informações de 
um técnico do produto é fácil entender seus detalhes e seu 
funcionamento. O conhecimento do vendedor deve estar mais focado 
nos benefícios que aquele produto poderá trazer para o cliente do que 
nas próprias características dele.  

2. Prospecção: 

Prospecção é a pesquisa e técnicas que a empresa e vendedor utilizam 
para localizar novos clientes. O segredo de uma boa prospecção é saber 
o que procurar.  

Exemplo: Você possui uma loja que comercializa calçados, você pode 
postar um de seus produtos nas redes sociais e criar um questionário 
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nesta postagem, se o usuário usaria o produto, qual a nota de 0 à 10 
que ele daria para ele e se houvesse interesse em comprá-lo, para 
enviar o seu número de WhatsApp para ganhar um desconto exclusivo.  

3. Abordagem:  

A abordagem é uma etapa muito importante na negociação, é onde 
você constrói um relacionamento com o cliente e coleta importantes 
informações sobre seu perfil e interesses. 

4. A avaliação:  

A avaliação permite que você analise o perfil do cliente e decida como 
irá usar seus recursos, neste processo de avaliação é necessário que 
você saiba realizar perguntas inteligentes.  

5. A apresentação: 

Pense no seu produto como um benefício e não apenas como algo que 
você pode vender, sua apresentação será uma conversa interessante 
para o cliente e não apenas um processo comum de venda.  

6. O fechamento: 

Em um fechamento, nenhuma negociação deve se encerrar sem um 
acordo que leve para um próximo acordo, até mesmo se for para 
retornar após alguns meses para uma nova negociação, mas que fique 
combinado o retorno. Lembre-se de estudar seu produto, quais 
vantagens ele pode trazer para o cliente e conhecer o perfil do cliente 
são primordiais no fechamento da venda, sem estes recursos 
dificilmente você fechará um negócio. 

7. Pós-venda: 

Após vender o produto para seu cliente, faça um acompanhamento 
semanal, mensal e sempre combine com ele seus próximos contatos, 
ligar de surpresa poderá pegá-lo em uma reunião, desprevenido, o que 
não é uma boa ideia. 

  

“Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de 
vencer é tentar mais uma vez.”  

Thomas Edison 
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25 – Coaching  

Perguntas Que Vendem 

 

 

 

 

 

Entenda os significados da sequência do Coaching: 

 COACHING: O processo 

 COACHEE: O cliente 

 COACH: O profissional que realiza o coaching 

 

Para explicar o Coaching, podemos dividir seu estudo em duas partes: 

 

 

 

 

Para que servem as perguntas inteligentes: 

 Conhecer o perfil do cliente 

 Levantar as necessidades dele 

 Conhecer claramente seus objetivos 

 Buscar informações escondidas em seu cérebro 

 Despertar confiança 

 Gerar sentimento de ação, de atitude 

 

É importante planejar as perguntas prevendo as possíveis respostas do 
cliente, ter o objetivo de levar o cliente a comprar. 

Coaching 
Executivo 

Coaching 
Pessoal 

COACHING 
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PERGUNTAS ABERTAS: Trazem respostas mais detalhadas. Exige 
uma reflexão maior do cliente para responder. O conteúdo das 
respostas pode variar bastante de cliente para cliente e são ótimas 
para conhecê-los.  

 Exemplo de pergunta aberta: “Se o Sr. comprasse hoje este 
produto e/ou serviço, qual seria a sua sensação de satisfação?” 

 Exemplo de pergunta aberta: “Eu compreendo que o valor é 
um pouco alto e sei que este produto ou serviço é muito 
importante para você.” 

PERGUNTAS FECHADAS: Em relação a perguntas fechadas, as 
respostas são mais diretas, geralmente “sim” ou “não”. 

 Exemplo de pergunta fechada: Este produto e/ou serviço é 
importante para sua família? 

 Exemplo de pergunta fechada: O que você mais valoriza em 
uma compra: desconto, qualidade ou bom atendimento? 

 

“Em vendas, quem faz perguntas comanda a negociação.” 

Jaques Grinberg 

26 – Argumentações  

Como Desenvolver Argumentações de Vendas 

A chave da boa argumentação é o conhecimento, quanto mais 
conhecimento você tem sobre o produto e o cliente, mais 
argumentações você poderá ter. 

Pergunte a si mesmo, como você gostaria de ser atendido? O que eu 
valorizo num atendimento? Assim que ter estas respostas, saberá 
como ter boas argumentações, pois a objeção que você trará a si 
mesmo será também a objeção que o cliente terá. 

Conheça o perfil de cada cliente para entender melhor como criar 
argumentações. Veja abaixo alguns perfis:  

 O Sabidão: O cliente pensa saber de tudo, briga por qualquer 
desavença entre informações, é um crítico. O melhor é deixar 
falar e nos momentos certos apresentar os detalhes do seu 
produto de forma rápida, evite contrariá-lo.  
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 O Quietão: Pensativo e introspectivo, finge que não gosta de 
conversa, busque por assuntos constantemente, nunca deixe a 
conversa parar, sempre focado na venda.  

 O brigão: Não liga para nenhum argumento do vendedor, está 
sempre pronto para uma briga. Mantenha a calma e de o tempo 
certo para o cliente, deixe-o se expressar.  

 O dono do dinheiro: Demonstre profissionalismo, o cliente 
com essa característica respeita as regras, sabe do valor do 
dinheiro, apresente com calma o produto e deixe-o decidir.  

 O ocupado: Quer que as coisas aconteçam rápido. Tem pressa 
e, se puder, passa na frente das pessoas em uma fila. Atenda 
prontamente mas não demonstre a mesma pressa. 

 O ligado: Conhece diversos assuntos, está ligado em notícias 
e está sempre em busca de novidades. 

 O indeciso: Não consegue se decidir, mesmo no momento de 
fechar negócio. Pede ajuda às pessoas constantemente. 
Apresente várias vezes os argumentos e não se apresse. 

 O decidido: Ao contrário do indeciso, sabe exatamente o que 
quer, este cliente, espera que o vendedor seja tão objetivo 
quanto ele na hora da negociação. Evite explicar o que não o 
interessa, foque naquilo que foi decidido.  

 O falador: Conversa até que todos fiquem cansados. O 
vendedor fica com a sensação de perda de tempo. Fique atento 
e interrompa-o quando necessário. 

 O alegre: É feliz e envolvente mas foge das conversas sérias e 
que tentam o “fechamento” ou argumentos de venda. Sorria 
mas procure sempre retomar o assunto. Não perca o controle 
da situação. 

Palavras chaves para uma boa argumentação: 

 Conforto 

 Segurança 

 Confiança 

 Felicidade 

 Fácil 

 Garantia 
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 Economia 

 Alegria 

 

Revisando Objeções 

“Não tenho dinheiro, é muito caro.”: 

A melhor maneira de lidar com essa objeção é já ter preparado formas 
de oferecer um desconto ou de financiar o pagamento para o seu 
cliente. 

“Vou falar com fulano, depois te ligo.”: 

Basta pedir ao cliente que convide essa pessoa para participar da 
conversa, ou agendar para que ela esteja presente num próximo 
contato. Ele desistirá imediatamente. 

“Deixe o catálogo comigo, depois te retorno.”: 

Trate como negócio fechado e informe que enviará previamente o 
material para que todos seus conhecidos possam ver o grande negócio 
que fez. 

“Esqueci o cartão e dinheiro, estou sem eles.”: 

Diga que não precisa de dinheiro, que basta apenas a palavra dele e o 
negócio estará fechado. Você poderá ir receber num endereço que o 
cliente te fornecer assim que possível. 

“Preciso pensar, aguarde.”: 

Isso é claramente indecisão. Falta coragem para decidir. Tenha 
segurança. Mantenha a autoestima elevada. O comprador será 
contagiado. 

Para um eficiente processo de fidelização jamais discuta com seu 
cliente, nunca, sob nenhum pretexto. Discussão leva ao antagonismo. 

Falar sobre política, religião ou futebol pode não ser uma boa ideia 
também, a opinião sobre este assunto é muito variada e instável para 
controlar. 

Técnicas de Comunicação 

Para ter uma boa voz bonita próxima a de um profissional, lembre-se 
destas palavras: 
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 Dicção: É a pronúncia correta de todas as sílabas de uma 
palavra. 

 Tom: Cuidado para não desafinar a voz. Aumente e diminua o 
volume de sua voz quando quiser dar ênfase a algumas palavras 
ou frases inteiras. 

 Velocidade: Controlar a velocidade é importante, se você falar 
muito rápido os benefícios do produto ao cliente, ele pode não 
entender corretamente e a sua venda pode ser descartada. 

“Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência 
do medo.” 

Mark Twian 

27 – Fidelizar 

Como Fidelizar Clientes e Vender Sempre 

Fidelizar é manter um cliente ativo, ou seja, fazer com que ele continue 
comprando da sua empresa, para isto, é necessário criar um vínculo 
com ele, oferecer um bom atendimento, soluções e muito mais. 

O vendedor precisa “cuidar” de seus clientes. É preciso fidelizá-los. Se 
não fizer isso, falhará na profissão. 

É impossível falar sobre fidelização de clientes sem falar sobre 
consumo. Saiba que consumo é uma necessidade que está presente 
em todos os seres humanos. 

A experimentação é outro hábito do dia a dia que tem uma ligação 
direta com o hábito de consumo. Ela se manifesta por uma simples 
vontade do ser humano. 

Essa vontade de todos nós em conhecer coisas novas faz com que as 
empresas busquem e desenvolvam novos produtos. Isso tudo pode nos 
proporcionar coisas diferentes, únicas. 
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A fidelização tem uma ligação direta com a satisfação do cliente. 

O cliente irá se sentir seguro sabendo que quando precisar, o vendedor 
estará lá para atender e resolver seus problemas. 

Um vendedor que busca fidelizar um cliente precisa sempre transmitir 
a ele: 

 

 

 

 

Para conhecer muito bem os clientes e iniciar uma ligação de 
fidelização, é necessário construir uma base de dados. Colecione todas 
as informações sobre eles. Escolha o sistema que desejar. 

Lembrar o dia do aniversário do cliente, informar novidades, perguntas 
se está tudo em ordem com o serviço, são ótimas maneiras de fidelizar 
um cliente. 

Atualmente os custos para se obter um novo cliente são mais altos do 
que fidelizar um cliente. 

E um cliente feliz com o trabalho e com o produto ainda o recomenda 
para outras pessoas, gerando um engajamento constante. 

Tome cuidado: Da mesma forma que um cliente feliz pode indicar sua 
empresa, um cliente insatisfeito também poderá julgar ela, então 
preserve os bons hábitos na forma em que atende os clientes. 

O que o cliente deseja? 

 Emoção 

 Conquista 

 Parceria 

 Atenção 

 Contato 

 Soluções 

 

 

 

SEGURANÇA 
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Fidelizando Clientes 

Conquistar novos clientes custa muito mais do que fidelizar clientes 
atuais, procure criar campanhas para fidelizar seus clientes usando as 
técnicas que você já aprendeu. 

Tenha um cadastro dos seus clientes: 

 Nome 

 Telefone 

 WhatasApp 

 Data de aniversário 

 

CRM (Gestão de Relacionamento com o cliente): Em resumo 
significa uma lista de informações que você pode utilizar para enviar 
uma nova informação, novidade, dar os parabéns a um cliente que está 
fazendo aniversário, cultivar e criar um processo de fidelização com 
seus clientes. 

Fidelizar clientes é importante, pois além de ter menos gastos do que 
procurar por clientes novos, aumenta o ticket médio por cliente que 
você já possui.  

 

“Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer.” 

Eleanor Roosevelt 

28 – Coaching de Vendas 

Coaching 

A palavra “Choaching” é de origem húngara e significa “Carruagem de 
quatro rodas”.  

Coaching é o processo que direciona o cliente a sair do seu estado atual 
para o estado desejado, tirá-lo da sua zona de conforto para atingir as 
suas metas. 

O Profissional Coach 

Esta é a função do Profissinal Coach, aplicar o processo que direciona 
o cliente a buscar novos caminhos e opções viáveis para aumentar os 
resultados, realizações, sonhos e conquistas.  
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A base do processo de Coaching são perguntas do Coach 
(profissional) feitas para o Coachee (cliente). 

Coaching de Vendas é uma técnica poderosa para ser aplicada e chegou 
para inovar o modo de como vender e ajudar o cliente a comprar. 

O Vendedor Coach 

O vendedor Coach não só vende, ele ajuda os seus clientes a 
comprarem o que querem e o que precisam. Acabou o tempo dos 
vendedores que empurravam produtos ou serviços que não satisfaziam 
os clientes. Atualmente, os clientes pesquisam e buscam mais 
informações sobre o produto e a empresa antes de comprarem.  

Se o cliente veio até você é porque ele quer comprar. O que você 
precisa fazer é identificar a necessidade do cliente e oferecer a solução 
correta para o problema dele. Essa é a função do vendedor Coach, 
vender soluções e não apenas produtos ou serviços. 

A Abrangência do Coaching 

São diversas as áreas que o Coaching abrange, para quase todas as 
áreas existem profissionais capacitados e prontos para ajudarem os 
seus clientes. As principais áreas de abrangência são: 

 Coaching de Vida (foco na vida pessoal) 

 Coaching Financeiro 

 Coaching Executivo 

 Coaching de Emagrecimento 

 Coaching para passar em Provas 

 Coaching de Vendas 

“Para fazer diferença é preciso fazer diferente. Pense nisso!” 

JCG 

29 – Perguntas Que Vendem 

Perguntas Abertas 

Em perguntas abertas a pessoa pode responder o que ela quiser. A 
pergunta aberta é uma pergunta que quando você a faz, a pessoa 
precisa desenvolver uma resposta, você faz com que a pessoa possa 
contar uma história inteira antes de responder. 
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As perguntas abertas são aplicadas em vendas quando você quer que 
o cliente comece a prestar atenção na sua conversa, traga histórias 
pessoais e lembranças. A pergunta aberta faz com que a pessoa tenha 
um certo poder na resposta e escolha o que quer responder. 

Exemplo de pergunta aberta: 

“Amanhã teremos o que para o almoço?” 

Perguntas Fechadas 

Perguntas fechadas são como perguntas de múltipla escolha. A pessoa 
obrigatoriamente irá responder alguma das opções de respostas 
disponíveis pelo contexto dessa pergunta. 

Perguntas fechadas são utilizadas quando você quer direcionar o 
cliente para alguma das alternativas que você pode oferecer. 

Exemplo de pergunta fechada: 

“Amanhã teremos frango ou peixe para o almoço?” 

Exemplos de Perguntas que Vendem  

São perguntas com foco em resultados para aumentar as suas 
comissões e atingir as suas metas. 

Perguntas abertas: 

 “O que eu posso pedir para o meu gerente autorizar, sem baixar 
ainda mais o preço, para o Sr. adquirir este produto e/ou 
serviço?” – É um tipo de pergunta que o cliente pode responder 
o que quiser, com a restrição de pedir mais desconto. 

 “Na sua opinião, quais as principais vantagens desse produto 
que o Sr. deseja adquir?” – É uma pergunta que induz o cliente 
a dizer todas as características positivas do produto. 

Perguntas fechadas: 

 “Imagine você recebendo este produto na sua casa neste 
sábado, será uma sensação de satisfação ou alegria?” – Quando 
fizer perguntas fechadas, dê alternativas positivas e não 
negativas para o cliente responder. 

 “Eu entendo que você precisa economizar, mas vale a pena 
pagar um pouco mais e ter um produto com mais qualidade?” 
– Aqui você faz o cliente refletir e concluir que realmente vale 
a pena ter algo mais duradouro mesmo que custe mais. 
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O segredo em vendas não está em fazer perguntas abertas ou 
fechadas, mas sim em fazer perguntas inteligentes na hora certa e da 
forma certa. Faça perguntas que o cliente queira responder, 
independente se são abertas ou fechadas.  

O ideal é fazer perguntas abertas no início da negociação para conhecer 
o cliente e descobrir as suas necessidades, já no final, o ideal é fazer 
perguntas fechadas para conduzir o seu cliente a comprar com você. 

 

“O segredo é conduzir os clientes através de perguntas que vendem 
para eles comprarem com você o que querem e precisam.” 

Jaques Grinberg 

30 - O Quadrante das Vendas 

O Quadrante das Vendas 

O Quadrante das Vendas direciona o vendedor Coach a fazer um 
diagnóstico no cliente para oferecer a melhor solução. 

O objetivo do vendedor é fazer perguntas para ter um “diagnóstico” 
preciso do interesse do cliente, assim como um médico identifica seus 
sintomas. 

Conheça alguns os quadrantes da venda. 

Conhecer o Cliente 

Saber quem é o cliente, o que ele faz, com quem ele mora, saber sobre 
a vida dele. Você deve fazer perguntas para conhecê-lo. 

Exemplo de pergunta: 

“Olá, tudo bem? Você me disse que estava precisando comprar um 
carro novo, mas você mora sozinho ou tem família? Mora em casa ou 
apartamento? Você busca um carro para qual finalidade?” 

Levantar as Necessidades do Cliente 

Saber o que o cliente precisa e saber se isso é uma necessidade real 
ou um desejo.  

Exemplo de pergunta: 

“Você está buscando um carro pequeno para caber na garagem do seu 
prédio. Mas com esse carro você pretende pegar muitas estradas? 
Estradas de barro ou de asfalto? Ou precisa de um carro mais alto, e 
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mesmo assim que seja compacto? Ou você fará longas viagens e 
deseja um conforto maior? Você prefere câmbio automático ou 
manual? Um carro com motor mais potente ou menos potente?” 

Despertar Ação e Confiança nos Clientes 

Você precisa gerar ação para o cliente comprar e confiança para ele 
querer comprar com você. Neste momento você traz toda a segurança 
da empresa onde trabalha e do seu trabalho como vendedor Coach e 
especialista em vendas. 

Relate outras situações em que houveram clientes que ficaram muito 
satisfeitos e também que possam ter indicado outras pessoas para 
comprar com você. Mas conte somente relatos verdadeiros, não 
invente depoimentos para se promover, com o tempo de trabalho você 
terá cases e você deverá usar esses cases para gerar confiança nos 
seus futuros clientes. 

Ajudar o Cliente a Comprar o Que Ele Quer e Precisa 

É o momento que você analisa todas as informações expostas pelo 
cliente e utiliza mais técnicas e conhecimento para ajudar o cliente na 
decisão final. Você o ajudou e mostrou todas as vantagens em adquirir 
aquele produto ou serviço para que ele atinja essa meta em sua vida. 

 
“Conheça o seu cliente para vender o que ele precisa e ajude-

o a resolver um problema.” 
Jaques Grinberg 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Qual é a diferença entre venda e escambo? 

 

 

 

 

2) Qual a diferença entre Marketing e Vendas? 

 

 

 

 

 

3) Cite três cargos relacionados a vendas. 

 

 

 

 

4) Cite três posturas úteis para o vendedor trazer a atenção do 
cliente para si. 
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5) Quais as diferenças entre um vendedor de sucesso e um vendedor 
limitado? 

 

 

 

 

 

 

 

6) Quais são os cinco tipos de vendedores citados no curso. 

 

 

 

 

 

 

7) Quais são as três possibilidades de construção de imagem que o 
vendedor pode usar ao seu favor? 
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8) Qual é o significado de iniciativa? 

 

 

 

 

 

9) Segundo as informações passadas través deste curso, qual é o tipo 
certo de vendedor? 

 

 

 

 

 

 

10) Qual é a melhor explicação para definir o que é um vendedor 
Coach? 
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 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) Por que a ansiedade é algo ruim durante uma negociação? 

 

 

 

 

 

 

2) Cite 4 características de um vendedor de sucesso 

 

 

 

 

 

3) Cite três exemplos de ações de um vendedor de sucesso. 
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4) Quais são os três pontos que atuam em conjunto para a boa ação 
profissional do vendedor? 

 

 

 

 

5 Quais são os principais motivos que levam o cliente a deixar de 
comprar? 

 

 

 

 

 

 

 

6) Quais são os três canais mentais existentes 

 

 

 

7) Cite quatro classes de clientes que existem no mercado 
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8) Qual é a importância em gostar de pessoas? 

 

 

 

 

9) O que é Rapport? 

 

 

 

 

10) O que é o conceito ganha-ganha em uma venda? 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) O que é o conceito ganha-ganha em uma venda? 

 

 

 

 

2) O que é simpatia? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Qual é a diferença entre empatia e resiliência? 

 

 

 

 

 

4) Por que é um erro ter empatia exagerada? 
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5) Cite três erros em uma venda que devem ser estudados. 

 

 

 

 

6) Cite quatro dos principais erros cometidos por um vendedor. 

 

 

 

 

 

7) O que é a Zona de Conforto? 

 

 

 

 

8) Cite três dos principais sinais que podem alertar que a sua zona de 
conforto está te atrapalhando. 
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9) Cite três dicas para sair da Zona de Conforto. 

 

 

 

 

10) Cite três das nove razões mais comuns de fracassos. 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 16 a 20 

1) Cite três tipos de vendas que podem ser definidos no planejamento 
de vendas. 

 

 

 

 

 

 

2) Qual a importância das metas além do planejamento de vendas? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Fale quais são as quatro ações para a estratégias de vendas. 
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4) Qual a importância em definir os clientes potenciais? 

 

 

 

 

 

5) O que é Ticket Médio? 

 

 

 

6) Qual a importância de aprimorar a autoestima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) O que é uma campanha? 
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8) O que um plano de vendas possibilita? 

 

 

 

 

9) O que é o Funil de Vendas AIDA? 

 

 

 

 

 

10) Quais são as quatro palavras mais poderosas para potencializar 
suas vendas? 
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Exercícios referentes às lições de 21 a 25 

1) Cite três dicas para aumentar as vendas por telefone. 

 

 

 

 

2) Quais são as principais vantagens de vender por e-mail? 

 

 

 

 

 

 

3) Quais são as principais desvantagens de vender por e-mail? 

 

 

 

 

 

 

4) Cite três dicas para vender mais no WhatsApp Business. 
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5) Fale qual é a média da vida útil de um post no Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter e Linkedin. 

 

 

 

 

 

 

6) O que é venda porta a porta? 

 

 

 

 

 

7) Quais são os sete passos do processo de vendas? 
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8) Qual a diferença entre Coaching, Coachee e Coach? 

 

 

 

9) O que são perguntas abertas? 

 

 

 

 

 

10) O que são perguntas fechadas? 
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Exercícios referentes às lições de 26 a 30 

1) Qual é a chave para a boa argumentação? 

 

 

 

 

2) Cite cinco palavras chaves para uma boa argumentação. 

 

 

 

 

 

 

3) O que é dicção, tom e velocidade 
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4) O que significa fidelizar um cliente? 

 

 

 

 

5) O que significa a sigla CRM? 

 

 

 

6) Qual a origem da palavra “Coaching” e qual o seu significado? 

 

 

 

7) Qual a função do profissional Coach? 

 

 

 

 

8) Cite 4 outras áreas de abrangência do Coaching. 
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9) Qual a importância em despertar ação e confiança nos clientes? 

 

 

 

 

 

10) O que são perguntas que vendem? 
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