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Se, na década de 1980, as empre-
sas traçavam as suas estratégias 
de venda baseadas nos produ-
tos, na década seguinte, o foco 

se direcionava ao cliente. E, a partir de 
2000, ficou cada vez mais evidente que o 
sucesso da venda estaria atrelado à ne-
cessidade de colocar o consumidor no 
centro do negócio, priorizando as su-
as demandas e a sua satisfação. Sendo 
assim, a estratégia de reter e fidelizar o 
cliente passou a ser uma premissa no 
planejamento de vendas. 

E, para garantir o sucesso da venda e a 
credibilidade da marca, as empresas pre-
cisaram investir em processos bem defi-
nidos, capacitação de funcionários, no-
vos canais de contato e ferramentas tec-
nológicas que possam identificar os há-
bitos e o perfil de consumo do cliente, fa-
cilitando a oferta de produtos e serviços 
que correspondam ao que ele quer e pre-
cisa. Além dessas apostas, é fundamen-
tal direcionar esforços às três etapas do 
ciclo de venda: prospecção, negociação/ 
efetivação da venda e pós-venda. "Para 
agradar o consumidor atual e se destacar 
da concorrência, é preciso desenvolver 
um minucioso planejamento estratégico 
comercial baseado em inovações e nas 
necessidades do público-alvo", confirma 
o diretor da K&G Sistemas e professor 
nas áreas de Marketing e Vendas da BSP 
(Business School São Paulo), Enio Klein. 

QUE TIPO DE CLIENTE 
SE QUER ATINGIR? 

Na primeira etapa do ciclo, a prospec-
ção e o tipo de abordagem poderá de-
terminar a venda e, principalmente, a 
sua fidelização à marca. Mas, para que o 
primeiro contato seja eficaz e permita a 
continuidade do processo, é preciso ter 
a noção exata do perfil do cliente que se 
quer atingir. Segundo o sócio-diretor da 
Sandler Training Brasil, Cario Hauschild, 

há, basicamente, duas maneiras de defi-
nir o cliente ideal. A primeira é fazer uma 
análise dos atuais, identificando padrões 
comuns, como segmento de atuação, 
porte de empresa, características dos re-
lacionamentos, faturamento, entre ou-
tros. "A partir dessa análise, pode-se criar 
um perfil que definimos como a cara da 
empresa", reforça ele. Já a segunda con-
siste em uma pesquisa detalhada que 
apontará os pontos fortes dos produtos 
e serviços, relacionando-os às necessida-
des do consumidor. 

Quem aposta em um detalhado pla-
nejamento estratégico para definir as 
características e preferências do clien-
te em questão é o engenheiro mecatrô-
nico, Henrique Dantas, proprietário da 
HMD Eletrônica, empresa especializada 
na industrialização de produtos eletroe-
letrônicos. Segundo ele, antes de tudo, é 
fundamental ter os objetivos da empre-
sa muito bem definidos e alinhá-los com 
as demandas do mercado de atuação. 
"Quando se tem pleno conhecimento 
tanto do setor em que seu negócio está 
inserido como das metas que precisam 
ser atingidas, torna-se mais fácil identi-
ficar o alvo e o tipo de abordagem a ser 
utilizada", diz Dantas. 

Já o gerente de marketing da Cedro 
Market & Finances, Samuel de Paiva 
Naves Mamede, concorda que, o primei-
ro passo, seja analisar o mercado e o ne-
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gócio em questão. "A partir daí, é possível 
estabelecer qual o público que se quer 
atingir e quais são os melhores meios pa-
ra chegar até ele", diz. 

Outra empresa que, para definir os 
clientes que deseja, estabelece pilares 
que considera estratégicos, é a Dialog 
Consultoria, especializada em sustenta-
bilidade. "Apostamos no conhecimento 
de um setor econômico adquirido em 
projetos realizados, no potencial de ex-
pansão dos setores econômicos brasilei-
ros e os com maior sinergia com nosso 
produto. A partir das informações ob-
tidas nesses três levantamentos, cruza-
mos os dados e chegamos à lista de seto-
res econômicos que são mais interessan-
tes para a empresa. Com isso em mãos, 
mapeamos e chegamos a uma lista de 
clientes que serão trabalhados ao longo 
do ano", detalha o gerente de projetos, 
Lucas Cortez. 

A tática do gerente-executivo de negó-
cios da Finnet, Carlos Eduardo Stefanini 
Cervelatti, é classificar os clientes confor-
me o potencial de faturamento e de es-
tratégia. "O consumidor com potencial 
estratégico proporciona à empresa, além 
de lucro, posicionamento no mercado e 
valor à marca, fatores indispensáveis para 
quem quer se destacar em seu segmento." 

PRÉ-REQUISITOS 
DO BOM VENDEDOR 
O poder de persuasão e de convenci-

mento dos reais benefícios de uma mar-
ca é uma importante qualidade para um 
vendedor. E, pelo fato de o cliente atu-
al ser mais informado e exigente, a me-
lhor maneira de fazer o seu casamento 
com a empresa está na capacidade do 
vendedor entender a fundo o que ele 
está buscando e, a partir daí, desenvol-
ver a solução que atenda à necessidade 
dele. "Acreditar no que estamos ofere-
cendo é o primeiro passo. Assim, apre-
sentar os diferenciais da marca é o que 
será o ponto de desequilíbrio na deci-
são do comprador. Quantas empresas 
vendem perfumes? Muitas. Mas, quan-
tas possuem aquela fragrância que você 
gosta ou procura? Apenas uma. E isso é 
que faz o consumidor optar por esta ou 
aquela companhia", explica o gerente 
de franquias do Grupo de Idiomas UNS, 
Carlos Coelho. 

Segundo Mamede, a partir do mo-
mento em que o profissional de vendas 
possui conhecimento prévio do clien-
te, fica fácil relacionar os diferenciais do 
produto às necessidades dele. No entan-
to, essa estratégia deve vir carregada de 
bom senso. "Maquiar" um produto para 
que pareça algo melhor do que é nunca 
funcionou. Nesse caso, a transparência é 
a melhor maneira de ganhar a confian-
ça do cliente. "Não tenho dúvidas de que 
honestidade e clareza são atributos fun-
damentais para um profissional de ven-
das", concorda Dantas. 

"Empurrar" um produto também é 
extremamente proibido, especialmente 
em uma era em que o consumidor es-
tá cada vez mais consciente do que ele 
precisa e onde deve buscar. "É mais ga-
rantido apostar na real necessidade dele 
e se, de fato, aquele produto ou serviço 
irá atendê-lo conforme a sua expectati-
va", aponta Klein. 

Nesse contexto, o proprietário da 
Compmax, empresa especializada 
em soluções para informática, Mareei 
Sorrentino, procura direcionar o seu foco 
para ações que realmente atendam seus 
clientes. "Não adianta querer inventar 
um serviço do qual o cliente não precisa. 
Além de ser desonesto, uma hora, ele vai 
notar que estão querendo faturar em ci-
ma dele, o que será péssimo para a ima-
gem da empresa", comenta. 

Cortez também acredita que, a par-
tir do conhecimento do cliente, é possível 
identificar no comprador potencial o má-
ximo de benefícios que ele poderá ter com 
a sua aquisição. "Além disso, ele saberá os 
limites que a empresa possui, impedindo 
que sejam vendidos produtos ou serviços 
que não serão realizados e frustrarão o 
cliente, prejudicando vendas futuras." 

Nesse contexto, a aposta da DealerNet 
está em contratar e capacitar não apenas 
vendedores, mas "consultores" que auxi-
liam o cliente a optar pela solução mais 
indicada, associando suas necessidades e 
deficiências em gestão às soluções compa-
tíveis com o momento em que a empresa 
está vivendo. "O que eu vejo é que há um 
pequeno esforço de prospecção, negocia-
ção e vendas e depois um grande esforço 
para manter o cliente. Conosco acontece 
o oposto, é um longo caminho buscan-
do atender minuciosamente a todas as 

demandas do projeto de um prospect e a 
venda passa a ser uma consequência de 
um trabalho de pré-venda muito bem re-
alizado. O mesmo acontece no pós-venda. 
Se esse trabalho não fosse tão eficiente, di-
ficilmente manteríamos o nosso primeiro 
cliente por 20 anos", defende o diretor de 
vendas e operações, Paulo Monteiro. 

Uma questão que ainda se discute é 
qual seria a postura ideal do vendedor: 
espontâneo e descontraído, que puxa as-
sunto sobre temas que não o trabalho; ou 
formal, sério e focado apenas no produto 
ou serviço a ser apresentado? "Isso é mui-
to relativo, pois há pessoas que preferem 
a informalidade, enquanto outras se re-
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lacionam melhor com os mais discretos, 
mais fechados. Acredito que o mais im-
portante seja identificar como o cliente 
deseja ser tratado", diz Klein. Já Monteiro 
acredita que o ideal é analisar o seu com-
portamento e trabalhar a abordagem de 
acordo com o perfil identificado. 

Dantas também aposta na versatili-
dade do profissional. "Ele deve estar pre-
parado para se relacionar com variados 
perfis de clientes, pois é fato que ele irá 
se deparar com pessoas de temperamen-
tos diferentes o tempo todo." 

Mas há quem prefira a discrição na 
hora de prospectar. "O profissional preci-
sa ter flexibilidade para tratar o consumi-
dor de forma mais descontraída, porém, 
sem perder o caráter profissional, o foco 
e o respeito. Para isso, a melhor solução 
é evitar assuntos polêmicos ou pessoais", 
avalia Mamede. 

Para o diretor-executivo da Elos 
Cross Marketing, Rodrigo Geammal, 
cabe à diretoria comercial avaliar e se-
lecionar o profissional adequado para 

TELEFONE, E-MAIL 
OU REDES SOCIAIS? 
Outro ponto importante é decidir 

qual o melhor canal para fazer a primeira 
abordagem e os contatos seguintes. Essa 
escolha, segundo Hauschild, está dire-
tamente relacionada ao perfil compor-
tamental do cliente e os seus hábitos de 
compra, o que significa que cada tipo de 
negócio demanda um contato diferente. 
"O melhor caminho é buscar a combina-
ção de abordagens. Por exemplo, enviar 
e-mail marketing e acompanhá-lo de um 
telefonema", diz. 

Dantas acredita que o contato inicial 
deve ser sempre presencial. "Quanto 
mais proximidade, melhor. Nada substi-
tui o olho no olho", garante o empresário. 

O consultor para o segmento finan-
ceiro da Acesso Digital, Alex Yamamoto, 
concorda com a importância do encon-
tro. "Mesmo que se tenha que fazer uma 
viagem longa, opte pela reunião presen-
cial. Sem dúvida, o impacto é outro, além 
de ser muito mais produtivo." 

Para Klein, o melhor canal é em que 
o cliente está. "As pesquisas de opinião 
devem sempre abordar a preferência 
do meio de comunicação do consumi-
dor com as empresas, afinal, é ele quem 

cada ocasião. "O gestor deve 
conhecer bem a sua equipe 
e as características individu-
ais de seus integrantes. Dessa 
forma, conseguirá distinguir 
os vendedores mais objetivos, 
os que são melhores no rela-
cionamento e aqueles impor-
tantes na estratégia de aber-
tura de portas. A inteligência 
está na escalação do time pa-
ra diferentes momentos e de-
mandas da área comercial vi-
de o perfil de cada cliente a ser 
prospectado", analisa. 

Para Cortez, independen-
temente do seu perfil, o ven-
dedor nunca deve faltar com 
o compromisso em relação a 
prazos e objetivos preestabe-
lecidos. "É muito mais impor-
tante para um vendedor cum-
prir com os prazos prometidos 
para envio da proposta e che-
gar no horário em reuniões de 
venda, que ser descontraído 

ou formal demais", enfatiza. 
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tem que decidir como quer contatar e ser 
contatado", aponta. 

Igualmente importante é definir co-
mo deve ser o primeiro contato pessoal e 
o momento de apresentar a empresa ou 
a marca. Segundo Hauschild, é no pri-
meiro contato que o vendedor construi-
rá a base para uma relação de confiança. 
"A produtividade da prospecção está na 
maneira como se estabelece vínculos e 
afinidades com o cliente." 

Dantas aconselha a evitar marcar visi-
tas em final de mês. "Normalmente, são 
épocas de fechamento de metas e, mes-
mo que o cliente aceite receber você, não 
conseguirá lhe dar a atenção necessária, 
prejudicando o que poderia ser uma boa 
oportunidade de negócio", aconselha. 

Outra boa dica, segundo Mamede, é 
se preparar antes da primeira reunião, 
buscando informações do cliente, co-
mo as suas necessidades, insatisfações 
com outras marcas, entre outros dados 
relevantes. "Dessa forma, é possível se 
antecipar às demandas dele e, já no pri-
meiro encontro, ter na ponta da língua 
propostas de melhorias que irão surpre-
endê-lo", comenta. 

Além do entendimento, Sorrentino 
lembra da importância de conhecer a 
fundo o produto ou serviço a ser apre-
sentado e, baseado nesse conhecimento, 
preparar um bom material de demons-
tração. "De modo geral, quem precisa ser 
convencido dos benefícios de algo, gosta 
de ver exemplos, dados ou modelos que 
comprovem que aquilo é exatamente o 
que ele precisa." Um exercício interes-
sante para se realizar antes da reunião 
com um cliente é imaginar quais as per-
guntas mais difíceis que ele poderia fazer 
e o que dizer em resposta a elas. 

Monteiro aconselha mostrar ao con-
sumidor o produto ou serviço em funcio-
namento, caso isso seja possível. "Muitas 
vezes, proporcionamos uma visita a ou-
tro cliente que tem o nosso sistema im-
plantado para que ele conheça, na prá-
tica, como funciona e possa ver de perto 
todas as suas vantagens. A nossa marca é 
apresentada por meio de resultados por-
que acreditamos que essa é a maneira 
correta de promovê-la", pondera. 

Compartilhando da mesma ideia, o 
diretor de resultado do Grupo MTCom, 
Ubiratan Fontoura, acredita na eficácia 
da apresentação de cases de sucesso. "A 
tática mostra a curva de conhecimento 

do produto em outros clientes, o que aju-
da a confirmar a importância/relevância 
do que está sendo oferecido." 

Em resumo, o vendedor deve criar 
uma atmosfera confortável, estar bem 
apresentável, ter boa postura, ser pontual, 
organizado e ter um material bem elabo-
rado. "A grande dica é ousar e apostar na 
marca! Os colaboradores devem acreditar 
no estilo e no conceito do produto e iden-
tificar-se com ele. Dessa forma, o clien-
te também se apaixonará pela empre-

sa", avalia a presidente da Surama Jurdi 
Educação Empresarial, Surama Jurdi. 

PREÇO X QUALIDADE 
Um dos grandes desafios na área de 

vendas é o momento da negociação, se-
gunda etapa do ciclo de venda, que re-
quer jogo de cintura e respeito ao tempo 
e às condições do cliente, especialmente 
por haver divergência entre qualidade e 
preço a ser praticado. Conseguir colocar 
tudo o que o consumidor deseja em um 
valor que ele possa pagar é um grande 
dilema. Sendo assim, como convencê-lo 
que, muitas vezes, pagar mais significa 
ter mais qualidade no produto/serviço a 
ser adquirido? 

"Há um ditado que diz 'por preço se 
mata, por preço se morre'. Empresas que 
entram em guerras frenéticas correm o 
sério risco de fechar as portas. E, infeliz-
mente, o brasileiro ainda tem a cultura 
de comprar um produto 'um pouco pior' 
com um valor 'um pouco melhor'. É o fa-
moso 'barato que sai caro', pois, cedo ou 
tarde, o cliente perceberá que a baixa 
qualidade não valeu a economia. O ideal 
é mostrar a eles os valores agregados dos 

produtos e serviços, além do bom supor-
te e atendimento. O único caminho para 
convencê-lo de que o nosso produto aten-
de às demandas que são geradas é provar, 
por meio de dados mensuráveis e cases 
de sucesso, que as soluções que estamos 
vendendo naquele momento geram re-
sultados positivos", aposta Monteiro, di-
retor de vendas e operações da DealerNet. 

Dantas aconselha a deixar claro para 
o cliente que, para ter qualidade e bons 
resultados, é preciso investimento, seja 

em equipamentos, funcionários, entre 
outros. "Ele precisa entender que o in-
vestimento irá influenciar no preço final 
do produto ou serviço, mas que compen-
sará no resultado." 

Cortez conta que, muitas vezes, os 
clientes querem que a empresa desen-
volva ações que reinventem departa-
mentos inteiros, mas não tem um or-
çamento que possa sustentar o projeto. 
"Nesse momento, cabe a nós orientá-los 
quanto às prioridades das ações solicita-
das, identificando aquilo que fará dife-
rença em um primeiro momento e dei-
xar o resto para depois", informa. 

Para Mamede, quando o cliente per-
cebe qualidade não só no produto, mas 
no atendimento, ele acaba entendendo 
que o preço está condizente com a pro-
posta. "É fundamental que se fale tam-
bém sobre o serviço de pós-venda, pois 
isso, mostra que ele está adquirindo não 
só um produto ou serviço, mas também 
toda uma estrutura de manutenção dos 
mesmos", complementa. 

Outra dica útil é sempre estar atento 
à concorrência para poder justificar di-
ferenças de preços, comprovando os be-
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nefícios em relação às demais marcas. 
Sorrentino, da Compmax, aconselha a 
pesquisar e, se for preciso, diversificar 
fornecedores, analisando sempre o cus-
to/benefício. Firmar parcerias também 
é uma forma de expandir os negócios e 
ampliar oportunidades de buscar pre-
ços atrativos. 

QUANDO 0 CLIENTE 
INSISTE EM PECHINCHAR 
Um dos desafios do vendedor é nego-

ciar com os que insistem em querer pa-
gar menos do que vale o produto/servi-
ço. E, de fato, muitos clientes praticam a 
pechincha, obrigando o vendedor a sa-
ber lidar com essa etapa quase inevitá-
vel do processo de venda. De acordo com 
Hauschild, da Sandler Training Brasil, 
uma das formas de administrar esse pro-
blema é prever nos preços margens para 
negociações, fazendo o consumidor re-

almente acreditar que teve um desconto, 
sem comprometer as metas estipuladas. 

"É claro que existe a pechincha sau-
dável e que nos leva a dar descontos, 
mas nós não queimamos os nossos pre-
ços e as nossas margens completamen-
te. Se o cliente quer ganhar, mas me fará 
perder, talvez ele não seja um bom par-
ceiro ou um bom case de divulgação", 
explica Monteiro. 

Quem está de acordo é Sorrentino, da 
Compmax. "Quando ele insiste em um 
valor incompatível com a realização de 
um trabalho benfeito, prefiro abrir mão 
do projeto a fazer algo que deixe a dese-
jar", complementa. 

Cortez concorda que o importante 
é não colocar a qualidade de um proje-

to em risco para cobrar um preço muito 
baixo. "Se retiramos, por exemplo, pro-
fissionais experientes, horas dedicadas 
ao projeto ou materiais de qualidade pa-
ra abaixar o preço de um projeto, ele per-
derá o seu valor e, consequentemente, o 
cliente não ficará satisfeito." Uma opção 
para a verba restrita é oferecer alterna-
tivas como o parcelamento, se possível, 
sem juros. "O importante é que, no final, 
a negociação seja vantajosa para ambas 
as partes", complementa Dantas. 

Pior que lidar com os "pechincha-
dores", é se deparar com clientes infle-
xíveis, críticos ao extremo, que apon-
tam defeitos em cada detalhe e nunca 
se satisfazem com a proposta apresen-
tada, mesmo que ela já tenha sido alte-
rada várias vezes a pedido dele mesmo. 
"Inflexibilidade, geralmente, é um mero 
reflexo de falta de entendimento. Tudo 
pode ser resolvido por meio do diálogo, 

expondo ao cliente os valores não perce-
bidos do produto", esclarece Monteiro. 
Nesse caso, vale fazer um esforço, ser pa-
ciente e tentar ganhar o desafio de agra-
dá-lo, especialmente se ele for estratégi-
co para a empresa. 

AFINAL, OS MIMOS 
FIDELIZAM? 
Um dos dilemas das empresas é se as 

promoções ou os brindes oferecidos no 
momento da compra são, de fato, es-
tratégias de fidelização ou apenas ações 
pontuais que não garantem o retorno 
do cliente e o seu vínculo com a marca. 
O proprietário da Compmax encontrou 
uma forma de agradar o cliente atual e, 
ao mesmo tempo, atrair novos. "Por acre-

ditar que as indicações são uma excelen-
te forma de retê-los, criamos um sistema 
de bonificação ao cliente atual: quando 
ele nos traz um novo comprador, conce-
demos um desconto mensal nos serviços 
prestados a ele. O esquema é interessan-
te, pois proporciona vantagens para as 
duas partes", conta o empresário. 

"Acredito que a fidelização seja um 
processo muito além de brindes e pro-
moção. Trata-se de uma estratégia de fa-
zer com que o cliente reconheça o valor 
da empresa e isso não se consegue em 
uma única venda. A tática dos mimos e 
brindes cria a condição do impulso e do 
convencimento momentâneo. Editoras 
fazem muito isso. Eu mesmo já assinei 
uma revista por conta de uma coletânea 
de DVDs. No final, a publicação, que de-
veria ser o produto principal, acabava in-
do para o lixo", conta Klein. 

Mamede, da Cedro Market & Finances, 
enxerga nessa ação uma possibilidade de 
divulgar a marca e atrair o público, espe-
cialmente em épocas de lançamento. 

Programas de afiliação também pro-
porcionam brindes, mas esses são intro-
duzidos para incentivar uma nova com-
pra, como o caso das milhas de aviação. 
"Tenho visto, recentemente, alguns pro-
gramas muito criativos na minha cidade 
atual, Pittsburgh, onde há uma rede de 
supermercados regionais chamado Giant 
Eagle, que também opera postos de ga-
solina com lojas de conveniência anexas. 
Para cada US$50 gasto em compras no 
supermercado, o cliente ganha dez cen-
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tavos de desconto no galão de gasolina e, 
para cada dez litros de gasolina compra-
dos, ganha 1% de desconto em compras 
de supermercado. Surpreendentemente 
eficaz", relata o professor da Universidade 
de Pittsburgh, Robert Atkin. 

A VENDA FOI FEITA! E AGORA? 
Na terceira etapa do ciclo de venda, 

está o pós-venda, fase esta que muitas 
empresas ignoram, mas que é extrema-
mente importante, já que consiste em 
certificar a satisfação do cliente em re-
lação ao atendimento realizado e ao 
produto/serviço ofertado. "Poucas em-
presas usam esses recursos por moti-
vos diversos. Algumas não conseguem 
implantar o processo e ter continuida-

de, outras não reconhecem o benefício 
desse trabalho e há, ainda, aquelas que 
descobrem que não adianta monitorar a 
satisfação, já que, diante de problemas, a 
empresa não tem soluções para implan-
tar imediatamente a ferramenta", ponde-
ra a diretora de operações da Neo Sales, 
Valquíria Garske. 

"O cliente gosta de se sentir ampa-
rado, aprecia que a empresa demonstre 
interesse pela sua opinião quanto à sua 
experiência com a marca e, principal-
mente, que se coloque à disposição pa-
ra o que ele precisar", pontua o líder da 
equipe comercial e relacionamento da 
Acesso Digital, Edgar Ferretti. 

Hoje, é fundamental disponibilizar 
um serviço de atendimento ao cliente, 
seja por telefone ou internet, e facilitar o 
seu contato com a empresa em caso de 
dúvidas, defeitos no produto ou qual-
quer outra eventualidade, buscando so-
luções com prontidão e eficácia. "É im-
portante permitir que ele se sinta con-
fortável para opinar, elogiar e até mesmo 
criticar, afinal, são essas manifestações, 
positivas ou negativas, que permitem às 
empresas buscarem melhorias para seus 
produtos e serviços", diz Mamede. 

As pesquisas de satisfação também 
são importantes. Ao aplicá-las, as em-
presas conseguem identificar com cla-
reza os pontos falhos e providenciar as 
melhorias, assim como podem reforçar 
o que estiver agradando. No entanto a 
sócia-diretora da empresa Seven2Grow, 
Elizabeth Mariano Matsumoto, faz uma 

é a sua imagem que está sendo fortemente 
prejudicada. Se quiser continuar na empre-
sa, terá que se dedicar ao máximo. Senão, 
encoraje-o a ser sincero com a corporação e 
com ele mesm o. Reforce com aos seus ven-
dedores que a imagem é sagrada, o maior 
patrimônio de qualquer profissional. 

• Preocupação excessiva com o merca-
do e os concorrentes: o vendedor comum 
sempre tem uma desculpa para não ven-
der mais. E sabe quando é salvo? Quando 
observa os concorrentes e conclui que eles 
também não estão vendendo. No entanto, 
as empresas de sucesso conquistaram o seu 
espaço driblando as dificuldades do merca-
do, atropelando os seus concorrentes. 

• Insatisfação com a empresa: é muito co-
mum o vendedor sabotar os seus resultados 
com o intuito (muitas vezes inconsciente) 
de sabotar a empresa. Erro grave, Ele está 
dando um "tiro no próprio pé", afinal, ao tra-
tar mal um cliente ou boicotar uma venda, 

• Falta de confiança no produto: a grande 
pergunta é: "os seus vendedores indicariam 
o produto/serviço para familiares?" Se a 
resposta for negativa, é um alerta. Faltará 
paixão no momento da venda, ingredien-
te fundamental para o sucesso. Promova 
treinamentos, faça pesquisa de mercado, 
faça-os conversar com vendedores mais ex-

perientes, conhecer o perfil do consumi-
dor da região, mostre os benefícios, os 
diferenciais. Eles precisam cercar-se de 
bons argumentos sobre o produto. 

• Falta de treinamento e atualização 
sobre o mercado/produto: o profissio-
nal de vendas não pode ser apenas um 
vendedor, ele deve ser um consultor, ou 
seja, ser um especialista do produto/ 
serviço que representa. Caso contrário, 
a venda ocorre sem credibilidade, fun-
damental no momento da decisão da 
compra. Para isso, aposte em treina-
mentos técnicos, comportamentais e 
motivacionais. 
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ressalva. "Não adianta perguntar a opi-
nião dele e não tomar nenhuma atitu-
de, pois quanto ele se deparar com algo 
que já havia reclamado e notar que nada 
foi feito, o impacto negativo será maior. 
Portanto, se o empresário não estiver 
disposto a mudar o que for apontado na 
pesquisa de satisfação, é melhor nem fa-
zê-la", alerta. 

Outro desafio no pós-venda é manter 
um relacionamento com o cliente sem 
ser invasivo e inconveniente. O diretor 
da Fraldas Capricho, Dirceu Forti Filho, 
aponta ferramentas como e-mail ou 
MSN ideais para manter a proximidade 
sem ser invasivo, pois dá a oportunidade 
de ele responder no seu tempo e não ser 
incomodado quando estiver ocupado. 

Já o diretor-geral da Fresh Gourmet 
no Brasil, Sidnei Rosa, aconselha esta-
belecer um plano de visitação prévio, 
com uma freqüência adequada, levan-
do em consideração as necessidades de 
cada cliente. "Daí a importância de ter 
um histórico do perfil dele, já que há 
aqueles que exigem uma atenção cons-
tante, enquanto outros não querem ser 
contatados com tanta periodicidade", 
reflete Dantas. 

De acordo com Cortez, o melhor mo-
mento de avaliar o sucesso do projeto 
anterior é quando o cliente retorna e fe-
cha novos contratos. "Para garantir a sa-
tisfação e fidelidade, o ideal é superar as 
suas expectativas a cada novo projeto." 

O gerente de vendas das marcas 
de acessórios STÕD e BESIDE-U, Ruy 
Assumpção, diz que é possível medir o 
grau de satisfação do cliente por meio de 
sua receptividade durante os novos con-
tatos. "Mesmo havendo crítica, não quer 
dizer que ele esteja insatisfeito, mas sim 

que está contribuindo para a nossa evo-
lução e deseja preservar-nos como par-
ceiros", analisa. Investir em ferramentas 
de marketing, como envio de mala direta 
ou newsletter, também pode ser uma op-
ção interessante tanto para divulgar no-
vidades e promoções como para manter 
a marca na lembrança do cliente. 

COMÉRCIO ON-LINE 
Em 2010, quase um terço (33,02%) de 

todas as transações entre varejo e con-
sumidores foram feitas eletronicamente, 
segundo a 13a edição da Pesquisa FGV-
EAESP No caso de transações realizadas 
entre empresas, esse índice sobe pra qua-
se dois terços do total, o que representa 
65,25%. Para 2011, a perspectiva é que o 
varejo on-line cresça 30% em relação ao 
ano passado e lucre cerca de R$20 bilhões, 
o diretor de operações da Webtraffic, agên-
cia full digital, segundo Flávio Luizetto. 

Diante de um cenário tão promissor, 
as empresas virtuais estão apostando al-
to, especialmente nas vantagens que pos-
suem em relação às lo-
jas físicas como a prati-
cidade e a comodidade. 
"Sem sair de casa, o con-
sumidor pode fazer pes-
quisa de preço, consul-
tar os amigos, ver pra-
zos de entrega e ainda 
escolher onde o produ-
to será entregue", con-
firma a proprietária da 
loja virtual Laluce Jóias 
e Acessórios, Juliana 
Laluce de Moura, que 
aponta como grande 
vantagem, o fato de ter 
o preço final do produ-

to reduzido, se comparado ao mercado 
físico. "Isso se dá pelo volume maior de 
vendas e também pelo custo fixo de ma-
nutenção da loja e de estoque serem bem 
menores que as lojas físicas". 

"Quem compra pela internet tem o be-
nefício de poder pesquisar, comparar e di-
vulgar", complementa o diretor de marke-
ting do Groupalia, Thiago Melo Mei. 

Entretanto, assim como no ambien-
te off-line, investir no conhecimento do 
cliente e na antecipação de suas neces-
sidades também é crucial na internet. 
"Quanto mais você souber sobre o seu 
público-alvo, mais entenderá o que deve 
oferecer a ele. Nesse sentido, a interação é 
fundamental para garantir proximidade e 
entendimento sobre o que ele precisa ou 
não do universo virtual", afirma a especia-
lista em comércio eletrônico e marketing 
digital, Gislene Garuffi. 

Segundo Gislene, comprar pela inter-
net tem se tornado uma cultura mun-
dial, o que faz o negócio ser ainda mais 
promissor. Mas, para que a estratégia ga-
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ranta resultados lucrativos, ela lembra a 
importância de investir em tecnologia 
especializada em web para otimizar pro-
cessos e reduzir custos. "Investir em pes-
soas também é muito importante, pois, 
de nada adianta tecnologia de ponta se 
quem a usa não sabe aproveitá-la para 
tornar a experiência dos clientes cada 
vez mais proveitosa." 

De acordo com Juliana, para romper 
a barreira do físico para o virtual, a pri-
meira preocupação é ter um site atraen-
te, com boa usabilidade e ferramentas 
que motivem a compra, como testemu-
nhos positivos de clientes, suporte/con-
tato disponível e selos de segurança. Para 
o sócio-fundador do Busca Descontos, 
Pedro Eugênio, não adianta oferecer 
uma vasta opção de produtos se o site 
não disponibiliza informações claras ao 
comprador. "Por que comprar? A marca é 
boa? Existe algo semelhante? Este é o me-
nor preço? Essas são perguntas que preci-
sam ter respostas", enumera. 

Outro fator que merece atenção, se-
gundo o sócio e diretor-comercial do si-
te de compras coletivas Ótima Oferta, 
Robson Tavarone, é a logística do site. 
"Para muitos consumidores que com-
pram pela internet, ainda há insegurança 
com a logística, o receio de receber pro-
dutos danificados ou mesmo de pagar 
e não receber. Entretanto, se a empresa 
tiver um processo logístico bem estrutu-
rado, certamente, passará mais credibili-
dade ao e-consumidor", garante. 

Para otimizar o processo de vendas 
pela internet, há uma série de estratégias 
a serem utilizadas como o SEO (Search 
Engine Optimization), que fará com o si-
te seja mais facilmente encontrado e vi-
sualizado nos principais portais de bus-
ca; disparos de e-mail marketing para 
um público segmentado; interações com 
redes sociais e investimento em comuni-
cação, campanhas on-line, links patroci-
nados e estratégias de marketing digital. 
"Analisar os fatores mais significativos em 
relação ao comércio eletrônico e que po-
dem afetar a decisão de compra virtual é 
fundamental para a eficácia das vendas 
pela internet", define o sócio do Cacique 
Urbano, Nederson Rodrigues Martins. 

Uma das grandes apostas atuais no 
mundo digital é o Social Commerce, 

conceito que transformou as redes so-
ciais em plataformas de vendas, possibili-
tando comprar por meio da Fan Page do 
Facebook, receber links com ofertas pe-
lo Twitter, entre outras ações. De acordo 
com o relatório Turning Like to Buy, esti-
ma-se que o Social Commerce alcançará 
U$5 bilhões de faturamento no mundo 
este ano. Para 2015, as vendas no Social 
Commerce atingirão um total de U$30 
bilhões. "As redes sociais ampliaram as 
opções de compras e de trocas de expe-
riências de consumo com outros consu-
midores", analisa Juliana. 

Eugênio, do Busca Descontos, tam-
bém aposta nas redes sociais como gran-
des aliadas para saber a reputação de 
uma marca, serviço ou produto. "A van-
tagem está na liberdade de opinião de 
expressão da internet, que influencia 
diretamente no momento da compra. É 
uma promissora tendência de mercado, 
que torna acirrada a briga das marcas 
para conquistar os consumidores." 

Para o gerente de marketing da 
Giuliana Flores, Juliano Souza, a estraté-
gia funciona como um boca a boca ele-
trônico. O sócio do site O Melhor da Vida, 
Jorge Nahas, acredita que o brasileiro é 
um consumidor desconfiado e compra à 
base de recomendações de amigos e pa-
rentes. "Nesse sentido, Social Commerce 
irá agilizar a tomada de decisão de com-
pra, esclarecendo dúvidas e conhecen-
do mais rápido novos produtos e promo-
ções", finaliza. G @ N 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 33, p.40-49 , Julho 2011.




